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Lapszámaink itt is olvashatóak!
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Lapunk legközelebb  
2018. július 7-én jelenik meg 

Jánoshalmi Napok 2018
programajánló

Június 29. (péntek) 21:00  Bikini együttes
Június 30. (szombat) 20:00 Peller Anna műsora

A részletes program a 2. oldalon található

Asztalfoglalás 2018. június 4-től az
 Imre Zoltán Művelődési Központban. 

(Jánoshalma, Kossuth utca 3.)  
Nyitvatartási idő: 

hétfőtől péntekig 10:00-19:00
Tel.: 77/501-220

Egy sörasztal két paddal 2.000 Ft.

 —Bányai Gábor újraválasztott országgyűlési képviselővel az eskü-
tétele után beszélgettünk. Először is gratulálok az elért ered-
ményhez, és ahhoz, hogy a választó polgárok meggyőző többsé-
gének akaratából a következő négy évben is ő képviselheti kör-
zetünket az ország házában. Beszélgetésünk során elsőként arra 
kérem ossza meg velünk a parlamenti választással kapcsolatos 
tapasztalatait. 

 — Szeretném megköszönni a jánoshalmi választók bizalmát, hisz töb-
ben szavaztak rám, mint korábban. Minden rossz és hamis hír, és rosz-
szakarók ellenére, amik és akik megjelentek a választási kampányban, 
továbbra is a többség kiállt mellettem. Ezt igyekszem meghálálni. Még 
egyszer köszönöm, hogy támogattak!
A választásról csak annyit, hogy országosan és helyben is nagyon dur-
va választási kampányon vagyunk túl. A képviselő-jelölt társaim közül 
viszont csak egy jelölt hazugságai tudtak negatív kampányhangulatot 
gerjeszteni ellenem. Ezzel kapcsolatban is döntöttek választók, hisz nem 
hittek azoknak, akik az asztalra sok mindent nem tettek le, sokat nem 
tettek a közösségért, és mégis mindenkit összeugrasztottak mindenki-
vel. Azt is kimondták, hogy legalább helyben maradjunk annál a normá-
lis hangnemnél, melyet 2006 óta képviselek.
 — Ezek után kézenfekvő a kérdés, hogy a következő négy évnek a 
szűkebb pátriánkat érintően milyen tervekkel vág neki?
 — A következő évekre vonatkozó legfontosabb üzenet elhangzott! Még-
pedig, hogy a vidék fejlesztésének úgy akarunk neki látni, mint ahogy a 
nagyvárosokkal történt. Így a támogatások a kisebb települések, járás 
központok megerősítése érdekében is kerülnek felhasználásra.
De a meglátásom szerint, a támogatásokból bármennyit is meg lehet 
szerezni, bármennyit tudunk megnyerni a város és a térség számá-
ra, a továbblépés fontos kulcsa, hogy lesznek-e vállalkozók, akik akar-
nak valami új dolgot csinálni, jobban, profibban, mint eddig. Lesznek-e 
olyanok, akik képesek lesznek üzemeket építeni, felújítani, munkahe-
lyeket teremteni és megtartani. Lesznek-e olyanok, akik képesek lesz-
nek ebben az erősödő piaci helyzetben okossággal, bölcsességgel, illet-
ve minden féle forrás bevonásával elérni azt, hogy vállalkozásaik meg-
erősödjenek, hogy ez által a városunk, térségünk gazdasági helyzete 
javuljon, erősödjön. 

folytatás a 3. oldalon ►►►

Ciklusindító 
beszélgetés a tervekről 

elképzelésekről

 „Mert Istennek 
minden lehetséges.” 

Mk 10,27

Egy apró hernyócska kúszott gyorsan és rendületlenül a hatalmas 
hegy felé, ami még elég távolról sejlett föl előtte. „Hova-hova olyan 
nagy igyekezettel?” - kérdezte tőle egy arra ugráló szöcske. „Vala-
ki mesélte nekem, hogy a hegy tetejéről milyen csodálatosan szép a 
vidék, milyen rendkívüli látványt nyújt. Felmegyek hát a hegyre, hogy 
én is megnézhessem ezt a gyönyörűséget.” - válaszolta a hernyó. 
A szöcske majd megpukkadt, úgy kacagott: „Te? A hegy tetejére? Ugyan! 
Soha nem jutsz fel! Neked még egy nagyobb fadarab vagy egy jókora 
kavics is szinte leküzdhetetlen akadály! Jobb, ha még most visszafordulsz.” 
A hernyócska azonban nem hallgatott rá, mászott tovább rendületlenül. 
Meglátta egy szarvasbogár is. „Mire fel ez a sietség? Hova készülsz?” - kér-
dezte. „A hegy tetejére akarok felmászni, mert mindenképp látni akarom, 
milyen csodálatos onnan a kilátás.” „Micsoda őrültség!” – szörnyülködött a 
szarvasbogár. „Számodra lehetetlen megmászni azt a hegyet! Még én se 
lennék rá képes egész életem során sem, pedig nekem lábaim is vannak.” 

Ahány állat, bogár csak beszélt a kis hernyóval, mind vagy kinevet-
te, vagy sajnálgatta a szerencsétlent. Senki nem hitte, hogy ilyen vállal-
kozás sikerrel járhat a részéről. Aztán ahogy teltek a napok, a hetek, a 
kis hernyócska mind nehezebben mozgott. Egy nap megállt, és valami-
féle anyagból az egész testét beburkoló takarót szőtt. Olyasmi volt, mint 
egy jókora hálózsák. A bogarak, kis állatok mind azt gondolták, hogy a kis 
hernyó belehalt a nagy erőfeszítésbe, és ez a zsák nem más, mint a sírja. 
Össze is gyűltek, hogy meggyászolják, és még egyszer kipletykál-
kodhassák magukat arról, hogy milyen őrült, kilátástalan vállalkozás-
ba fogott. Ahogy azonban élénken társalogtak, észrevették, hogy a 
zsákocska lassacskán mozogni kezd, majd megreped. Először két 
csáp bújt elő belőle, majd a fej, majd pedig két szép, színes szárny. 
Még magukhoz sem tértek a meglepetésből, amikor az egész gyönyörű 
pillangó előbújt a bábból, és rájuk sem pillantva gyors szárnycsapásokkal 
tovarepült a hegy csúcsa felé.

A Szentlélek olyan átalakulást tud eredményezni bennünk, az életünk-
ben, mint amit a mese is illusztrált, ha nem veszítjük el szemünk elől a 
célt, és törekedünk a felé vivő úton haladni. Bátorság! 

Sándor atya plébános

Városunk vezetése 2018. május 24-én egyeztetett a Magyar Közút mun-
katársaival a Jánoshalmán közeljövőben tervezett beruházásokkal kapcso-
latban. A Magyar Közút részéről Langó István, és Iványi István osztályve-
zetők, a város képviseletében Czeller Zoltán polgármester, Kovács József 
alpolgármester, Kasziba Sándor osztályvezető, és dr. Rennerné, dr. Rad-
vánszki Anikó ültek tárgyalóasztalhoz.

A Városházán tartott egyeztetés témája a Magyar Közút tulajdonában 
lévő, Jánoshalma-Baja út mellett tervezett önkormányzati fejlesztések vol-
tak. A tárgyaló felek megvitatták, hogy az Önkormányzat 2018-2019-re ter-
vezett, a város dél-nyugati részét érintő csapadékvíz elvezetési munkála-
tok hogyan kapcsolódnak a Jánoshalma-Borota-Rém-Csávoly szakasz fel-
újítási munkálataihoz. A jelenleg is tartó, 5412-es számú út Borotáig tar-
tó szakasza júniusban kerül átadásra, a Csávolyig tartó szakasz a fejlesz-
tés második ütemében készül el. Köztudottan egy pályázati forrásból újon-
nan megépült útszakaszon nem lehet változtatásokat végezni. Ezért a 
város vezetése és a szakemberek már most megállapodtak abban, hogy 
miként valósulhat meg a csapadékvíz elvezetés, és egy új kerékpárút épí-
tésének megoldása. A kerékpárutat Kiskunhalas-Kunfehértó-Jánoshal-
ma-Mélykút útvonalon tervezi a város vezetése a szomszédos települé-
sek bevonásával.

Czeller Zoltán polgármesteer

Készülnek a csapadékvíz 
elvezetés, és  

egy új kerékpárút tervei

Jánoshalma Város 
Önkormányzatának  

parlagfű-mentesítési 
programja

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vényben meghatározott parlagfű elleni védekezési kötelezettségek haté-
kony betartatása érdekében Jánoshalma Város Képviselő-testülete az 
alábbi parlagfű-mentesítési programot alkotja:

I. Jogszabályi háttér:
 — Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény,
 — A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 
állami, illetve a közérdekű 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 földhaszná-
ló köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az álla-
potot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Parlagfű 
elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó nem tesz 
eleget parlagfű elleni védekezési kötelezettségének. Ezzel párhuzamo-
san a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
 — A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szabályozza a hatásköri 
és illetékességi kérdéseket. E szerint belterületen a jegyző jogosult az 
ellenőrzésre és a közérdekű védekezés végrehajtására. Külterületen az 
ellenőrzésre a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kor-
mányhivatal jogosult.
 — A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részletesen szabályozza a 
növényvédelmi bírság mértékét. A bírság alapja a károsítóval fertőzött 
terület mérete. A rendelet 1. sz. melléklete alapján belterületen a fertő-
zött terület nagyságától függően ez tizenötezer forinttól ötmillió forintig 
terjedhet a bírság.

folytatás az 5. oédalon ►►►
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A Mozgáskorlátozottak Jánoshal-
mi Egyesülete május 19-én este 
megalakulásának 25. évfordulójá-
ra emlékezett. Az ünnepi rendez-
vényre érkezőket színes szalagok-
kal feldíszített májusfa és a Pön-
dölösök hangulatkeltő citerajátéka 
várta az Imre Zoltán Művelődési 
Központ előtt. 

A zsúfolásig megtelt színház-
teremben az egyesület elnöke, 
Gundáné Török Teréz üdvözöl-
te a megjelenteket. A vendégek 
közül külön is köszöntötte Szakály 
Józsefet, a MEOSZ főtitkárát, Sza-
kál Istvánt, a MEOSZ elnökhelyet-
tesét, a Dél-Bács megyei egyesület 
elnökét, Czeller Zoltán polgármes-
tert, Kovács József alpolgármes-
tert, Kiss György tanácsnokot, Sza-
kál Lajos önkormányzati 
képviselőt, Szabó Józse-
fet, a mélykúti egyesület 
elnökét, Rasztik Tibort, 
a mélykúti egyesület tit-
kárát, Tal- lérné Nyitrai 
Ilonát, a kiskunhala-
si egyesület elnökét, s 
munkatársait és Petrócz-
ky Ferencet az egyesület 
támogatóját.

Szinte napra ponto-
san 25 éve, 1993. május 
18-án a Sere Mihály 
igazgató által vezetett 
Honvéd Kaszinóban tar-
totta alakuló közgyűlé-
sét a Mozgáskorlátozot-
tak Jánoshalmi Egyesü-
lete. Csesznegi Sándor terjesztette elő a javasolt, majd 
elfogadott alapszabályzatot, melyben fő feladatként a 
mozgáskorlátozottak érdekképviseletét jelölték meg. Az 
egyesület többek között vállalta a mozgásukban erő-
sen korlátozott tagok ügyes-bajos dolgainak intézését. 
Mindezek érdekében kapcsolatot kívántak tartani az 
országos központtal és a helyi önkormányzattal. Ezért 
is volt megtisztelő, hogy oly sokan fontosnak tartották, 
hogy személyesen megjelenjenek az összejövetelen.

Gundáné Török Teréz a 25. évforduló alkalmából 
köszöntötte és emléklapot nyújtott át az egyesület első 
elnökének, Nagy Sándornak, az őt követő Berkó Mar-
gitkának, s az alapító tagok közül Csesznegi Sándor-
nak, Szarvas Péternének, Turcsik Teréznek. Sajnos, 
a kezdeti évek tisztségviselőinek többsége időközben 
elhunyt. Az egyesületi tagok közül emléklapot kapott 
Ádám Sándorné, Fülöp Józsefné, dr. Hőnig Ferenc-
né, Huszár Józsefné, Korom Istvánné, Magyar István-

né, Nagyné Kutor Veronika, Ságodi Lászlóné. A negyed 
évszázad alatt sok külső segítője is volt az egyesület-
nek. Áldozatos munkájáért, karitatív tevékenységéért 
emléklapot kapott Ádám Gyula, Barabás György, Barta 
Józsefné, Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna, Czeller Zol-
tán, Farkas Margit, Juhász Anikó, Juhász Zsolt, Király 
Sándor, Kiss György, Kiss Györgyné, Kovács Ágnes, 
Petróczky Ferenc, Rasztik Tibor, Sere Mihály, Szakál 
István, Szakál Lajos, Szakály Béla, Szakály József, 
Szalmáné Gunda Edit, Takács István, Vida Benő és 
Zadravecz Mária. Az est sikeréért végzett kiváló mun-
kájáért elismerés illette a művelődési központ mun-
katársait Hepp Leventét, Frits Jánost és Jeszensz-
ki Rolandot.

Az ünnepi rendezvényen fergeteges, szórakoztató 
műsorral fellépett Straub Dezső, Jászai Mari-díjas szín-
művész és Forgács Gábor színművész. A vidám han-
gulatú évfordulós rendezvény zenés vacsorával zárult. 

2018 Június 23 Szenttamás Arató ünnep-
ség keretében, „BÁCSKA CSILLAGA” Gyerek 
és ifjúsági Képzőművészeti tárlat –  Téma: az 
aratás. A legjobb művek „BÁCSKA CSILLAGA” 
emléklapot kapnak
2018 Június 30 Jánoshalmi Napok Civil 
fórum „BÁCSKA CSILLAGA” civil hálózat Szer-
vezési és Működési Szabályzat véglegesítése. 
2018 Augusztus 14-20 Jánoshalma Közösségépítő, kép-
zőművészeti tábor Gyerek és ifjúsági Képzőművészeti tárlat 
- a legjóbb művek „BÁCSKA CSILLAGA” emléklapot kapnak

2018 December 15 Topolya – Gyerek és ifjúsá-
gi népdal, néptánc vetélkedő - a legjóbb előadók 
„BÁCSKA CSILLAGA” emléklapot kapnak
2019 Március 23 Topolya Bácska Csillaga gyerek 
színjátszó találkozója a legjóbb előadók csopor-
tok „BÁCSKA CSILLAGA” emléklapot kapnak
2019 Április 13 Temerin Bácska Csillaga vers és 
mesemondó, vetélkedő a legjóbb előadók „BÁCS-

KA CSILLAGA” emléklapot kapnak
A program tervezetet is Jánoshalmán június 30- án végle-
gesítjük

A „BÁCSKA CSILLAGA” Jánoshalma testvértelepü-
lések között létrejött hálózat az arató ünnep alkalmával 
egy rajz pályázatot és kiállítást szervez Szenttamáson 
gyerek és fiatalok 10-22 év közöttiek részére. 

 Ezennel hívjuk a tehetséges résztvevőket rajz, grafi-
ka területén, hogy vegyenek részt munkáikkal a kiállí-
táson és a hagyományörző programon. Településen-
ként 4-6 fiatal.

. A téma: aratás
A legjobb alkotások „BÁCSKA CSILLAGA” emlékla-

pot kapnak és egy hetes 
„Gyökereink Ápolása” című táborban való részvételt 

Jánoshalmán 2018 augusztus 14-20 között.
A tábor szervezői Jánoshalma Szent Anna Romai 

Katolikus Plébánia és az Erdélyi Hagyományokért 
Egyesület.

Az útiköltséget az Erdélyi Hagyományokért Egyesü-
let támogatja.

Továbbá: Hívjuk az érdeklődőket a hagyományos 
aratás és a hozzátartozó szokások felelevenítése és 
ápolása. Ezen a rendezvényen rendszeresen megmé-
rettetik tudásukat hazai és külföldi arató csoportok,

A csapatok 3-4 tagból álnak, akik korhű munkás vise-
letben jelennek meg (kaszáló, marokszedő, teregető), 
hagyománynak megfelelő eszközöket, szerszámokat 
kell hozniuk a csapatoknak, valamint olyan elemózsiát 
(reggelit, ami szintén régi időket, hagyományokat idéz 
vissza) A csapatok megmérettetik magukat: viselet-
ben, a szerszámok-eszközökben, a reggeliben és mind 
ezeknek a használati módjával.

Jelentkezési határidő: 
2018.06.15.
További infó:
Telefon: +36 203440985
E-mail: info@ehe.hu 

2018.június 28. Csütörtök
Imre Zoltán Művelődési Központ

17:30 Dr. Bárth János  Jankováczi levelek – Job-
bágy vagyon és örökösödés a bácskai Jan-
kováczon  a XIX. század első felében c. 
könyvének bemutatója

Szent Anna Római Katolikus Templom
19:00 Mithras Pedagógus Kórus műsora

 
2018.június 29. Péntek

Imre Zoltán Művelődési Központ
16:30 Díszítőművész Kör kiállításának megnyitója

Művésztelep – Kossuth u. 5.
17:00 Csongrádi Művésztelep képzőművészeti 

kiállításának megnyitója
Szabadtéri színpad

18:00 Pöndölösök fellépése
18:15 Gyermeklánc Óvoda műsora
18:30 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános 

Iskola műsora
19:00 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 

néptánc műsora
19:30 Ünnepélyes megnyitó
21:00 Bikini együttes koncertje
22:30 Szabadtéri disco

Imre Zoltán Művelődési Központ 
22:30 Welcome buli

2018.június 30. Szombat
Szabadtéri színpad

16:45 Mezei csokor fellépése
17:00 Hunyadi János Általános Iskola és Gimná-

zium műsora
17:30 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános 

Iskola pedagógusainak Brémai muzsikusok 
c. előadása

18:00 Grimm-Busz Színház Herkules c. gyerek-
műsora

19:10 Új Pávakör fellépése
19:30 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 

zenés produkciója 
20:00 Peller Anna műsora
21:00  Nagy Lajos és zenekarának fellépése 

Imre Zoltán Művelődési Központ
21:00 Disco

2018. július 1. Vasárnap
Szent Anna Római Katolikus Templom
10:00 Ünnepi Szentmise a Városunkért

Imre Zoltán Művelődési Központ 
19:00 Aerobic és Hastánc Gála

Társrendezvény: VI. Motoros találkozó 
kiemelt programjai 

(a rendezvény szervezője és felelőse: 
Árpád Népe Jankovácz) 

2018.június 30. Szombat
14:30 Motoros felvonulás 

Erzsébet tér Parkerdő
19:00 Voltage 
21:00 Trakto - Rock

Pénteken és szombaton 
várja az érdeklődőket:

 ¾ Vásári forgatag
 ¾ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kézműves sát-
ra gyerekeknek

 ¾ Az FM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Isko-
la parkolójában a szakoktatók és a tanulók által 
készített gokart traktor ingyenesen kipróbálható

 ¾ Egészségügyi Központ és Egészségfejlesztési 
Iroda állapotfelmérése (vércukor-, testzsír-, vér-
nyomásmérés, tanácsadás stb.)

Június 30. Szombat:
 ¾ 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 
Toborzósátra

A rendezvény ideje alatt megtekinthető:
 ● Szent Anna Római Katolikus  
Templom és Kincstár
 ● Zsinagóga
 ● Helytörténeti Gyűjtemény
 ● Imre Zoltán Emlékszoba

Időpontegyeztetés: 30/725-2556

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Anyák napja előtti szombat délelőtt kézműves foglalkozás keretében szorgos gyermekkezek csodaszép ajándékokat készítettek az édesanyáknak, 
nagymamáknak az Imre Zoltán Művelődési Központban. 

A Mithras Pedagógus Kórus május ...-én Kiskunhalason a Városnapja 
alkalmából rendezett ünnepségen lépett fel, a Csipkeház előtt. A több, mint 
40 tagú kórus a közeljövőben külföldi fellépése mellett a jánoshalmi közön-
ségnek is bemutatja megújult repertoárját. A legnagyobb kihívás a kórus 
tagjainak, hogy most egy éneket lengyelül tanulnak be, amit  hónap végén 
lengyel testvárosunkban, Nawojovában  mutatnak be,  

Anyák napi kézműves foglakozásVárosnapi fellépés

A MEOSZ elnökének elismerő oklevelét Szakál István nyújtja át Gundáné Török 
Teréz elnöknek az egyesületben végzett 23 éves kiváló munkásságáért

„BÁCSKA CSILLAGA” 
civil hálózat program tervezete

25 éves a Mozgáskorlátozottak 
Jánoshalmi Egyesülete

Délvidék - Szenttamás  
2018. július 14. Aratóünnepség 

mailto:info@ehe.hu
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 —  Ez lesz a jövő nagy kérdése. Hiába hozunk ide milliárdokat, százmillió-
kat, ha a települési komforton túl nem tudunk segíteni. Vállalkozók nélkül 
nem lehet a térséget megmenteni, illetve megerősíteni. Eddig is tudtuk, 
hogy nélkülük nem fog menni, de most nekik is elő kell jönniük a fényre! 
 —  A kormányzat mindenkit, aki érezhetően, jövőbe látóan jó fejlesztést 
kezd el, azokat eddig is támogatta. 
 —  A nagy kérdés az, hogy lesz-e Jánoshalmán ilyen forrás igény, ami már 
megjelent a térség számos településein. A környező településeken is 
kaptak már fejlesztési célú támogatást és hozzá alacsony kamatozású, 
hosszú lejáratú hiteleket. Mind ezekhez hozzátéve a saját erejüket, fej-
lesztik vállalkozásukat, ezáltal a térséget is. 

 — Mit tesz ennek érdekében?
 —  Keresem azokat a vállalkozókat, akik nem azt nézik, hogy én ki vagyok, 
hanem azt nézik, hogy Bányai Gábor az ő képviselőjükként is mindent 
megtesz azért, hogy forrásokhoz és lehetőségekhez jussanak. Sajnos 
ilyen vállalkozóból most nem túl sok van a környékünkön. Azt, hogy 
miért, ennek az okai megtárgyalását halasszuk el máskorra. Viszont a 
térség élelmiszeripari nagy fejlesztése már elindult Mélykúton, de indul 
még Bácsalmáson, Tompán, Kiskunhalason és Jánoshalmán is.
 — Ez Jánoshalmán miként realizálódik a jövőben?
 —  Majd 30 évvel ezelőtt nem sikerült Jánoshalmát újra gyümölcs-, zöld-
ség-, szőlőtermesztési központtá átalakítani. Most kaptunk egy utolsó 
esélyt azzal, hogy a következő másfél évben kiépüljön Jánoshalmán az 
az infrastruktúra, ami a zöldség, szőlő-, gyümölcstermesztőknek, akik 
még mindig sokan vannak, hűtőkapacitást, szőlő, gyümölcs, és zöldség 
léfeldolgozó üzemmel, válogató gépsorral és egy új piac megteremtésé-
nek lehetőségét nyújtjuk! Mert hisz, itt több ezer, több tízezer tonna árut 
lehetne összefogással piacra juttatni. Mi ebben tudnánk segíteni. 

 — Mi a gazdák teendője ezzel kapcsolatban?
 —  Az első, hogy a jánoshalmi agrárlogisztikai fejlesztésben vegyenek 
részt, hozzák létre az integrációs cégüket. Továbbá, ha a jánoshalmi, 
még dolgozni akaró idősebbek és utódaik bele akarnak vágni a kertésze-
ti árutermelésbe, szőlészetbe, borászkodásba, tudni kell, hogy részükre 
2019. január elsejétől nagyon komoly agrárfejlesztési támogatási cso-
mag indul majd el. Erre fel kell készülni. Be kell szerezni az engedélye-
ket. A város és az állam vállalja a piacra jutást elősegítő fejlesztéseket, 
nevezetesen a hűtőházakat, a feldolgozó üzemek építését. MI azokat 
keressük, várjuk, akik ebben részt akarnak venni. 

 — Mit jelent ez a valóságban?
 —  Az agrárlogisztikai központnak nevezett fejlesztés az első komoly lehe-
tőség a fejlődés elindítására a helyi agrárgazdaságban. Kellenek majd 
jól képzett kertész és élelmiszer-ipari mérnökök. Kellenek majd még 
gépészmérnökök, logisztikai szakembereket, szaktanácsadók. Szüksé-
ges kiterjeszteni a projektet a  mélykútiak, borotaiak, halasiak, kiszállá-
siak, keceliek számára, hisz a közös tudás, a közös termékportfóliót a 
lelke a sikernek. 

 — Ez nem az a forma, ami Mórahalmán volt. 
 —  Hasonlít, de az általunk elfogadott minta inkább az Európában meg-
szokott termelői értékesítő szervezet, hisz ebben nincs kereskedő, mint 
tag, tulajdonos!
Egy szaktanácsadói rendszert tennénk mögé, pénzügyi támogatási rend-
szert. A jánoshalmiaknak “csak” annyi lesz a dolga, hogy töltsék meg az 
egészet tartalommal, terményekkel!

 — Ahhoz, hogy megfelelő módon tudják a termékeket be és kiszál-
lítani jó úthálózatra van szükség. Sok a panasz ezzel kapcsolat-
ban. Ezen a téren mi várható a jövőben?  
 —  A környékünk közútjait ezzel párhuzamosan is fejlesztjük. 2019-ben már 
szinte biztos, hogy Baja és Halas – végre 40 év után – össze lesz köt-

ve felújított  országúttal. Minden adott lesz ahhoz, hogy 2019-ben össze 
legyen kötve az M5 autópályával Jánoshalma is, hisz a Kiskunhalas Kis-
kunmajsa közötti út is fel lesz újítva. Ezen túl a kormány az M9-s út kon-
cepcióját át kell, hogy dolgozza. Ez azt jelenti, hogy új nyomvonallal, leg-
alább is nem Röszkétől, vagy Szegedtől, hanem Tompa, Kisszállás kör-
nyékéről indul, és csatlakoznak az 54-es útba, majd az M9-es. Egy ilyen 
terven dolgozunk a közlekedésfejlesztési államtitkársággal. 

 —  Jánoshalmának ebben a fejlesztésben kulcsszerepe lesz. Keletről vagy 
nyugatról el kell kerülni a várost. A térség gyakorlatilag össze lesz köt-
ve a M6-os autópályával. Kénytelenek leszünk fejleszteni, mert hamaro-
san összeomlik a magyar autópályarendszer egyik oszlopa, az M5-ös a 
túlterheltség miatt.

 — Mi a helyzet a vasúti közlekedéssel?
 —  A kínainak mondott vasút építése, ha az engedélyek elkészülnek, legké-
sőbb 2020-ban elindul. Ez a mi generációinknak is pár éven belül annyit 
jelent, hogy időben Budapest egy karnyújtásnyira kerül Jánoshalmához 
vonattal. Ez összességében másfélórás utat jelent számunkra. Ennek 
a vasútvonalnak azonban nem ez biztositja a megtérülését, hanem a 
pireuszi görög kikötő árúinak gyors eljutása Észak-Európába. 

 — A felgyorsult autós közlekedés hatására lakosság körében nagy 
az igény a biztonságos kerékpáros közlekedés biztosítására, 
Ezen a téren várható-e változás városunk közvetlen környeze-
tében?
 — – A jánoshalmi embereket is foglalkoztatja a kerékpáros infrastruktú-
ra hiánya.
Ebben az évben a tervek és az engedélyek elkészülnek. Ezután indul a 
forrásszerzés rögös útja.
Magam is nagyon szeretném a Mélykút – Jánoshalma – Kunfehértó – 
Kiskunhalas közötti kerékpárút megvalósulását! Nagyon nagy igény van 
rá nemcsak a közlekedés biztonsági okokból, hanem turisztikai, sport és 
egészségügy szempontok miatt is. 
 — Továbbá lehetőséget látunk abban, hogy Akasztó, Kiskőrös, Soltvad-
kert, Pirtó, Kiskunhalas, Kunfehértó, Jánoshalma, Mélykút és Bácsalmás 
bekötésével egy nyolc-kilenc településes turisztikai fejlesztés is legyen 
ebből. Ezen a vidéken nagyon komoly élővizek vannak, ahol a horgászat 
és a turisztikai lehetőség találkozik. A Baja Szeged közti 100 km-es és 
az Akasztó Bácsalmás közötti 80 km-es távval el tudjuk érni, hogy egyik 
legkomolyabb megyei kerékpárút hálózat valósuljon meg az országban.

 —Miért nem épült már eddig is ki ez a hálózat?
 —  A kerékpárút építése egy drága beruházás, hiszen az idevonatkozó 
szabványok, szabályok miatt felér egy közút építésével az alapoktól az 
aszfaltozásig és különböző műtárgyak építéséig. 
 — Az oktatás terén lát-e fejlesztési lehetőséget?
 —  Nagyon szeretném, és több soron már felvetettem, többek között az 
egyházközségnek és a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye Érseké-
nek is, de más egyházi fenntartót is keresve, hogy igen is volna értel-
me egy több tannyelvű, infókommunikációra, a digitális szakmákra épülő 
szakgimnázium újraindításának, az egykori Radnóti Gimnázium alapjain. 
Az, hogy valaki főnyelvként németül vagy angolul tanuljon a tantárgya-
kat a gimnáziumban és mellé megkapja a mai információ technikai és a 
szoftverfejlesztés tudást is, ez a tapasztalataim szerint korlátlan munka-
erő piaci lehetőséget biztosít az ott végzőknek. Tárgyalunk. Csak a fenn-
tartót és a diákokat kell megtalálni. 
 —  Jánoshalmiak nem tudták megtartani a gimnáziumot, Bácsalmáson 
igen. Sőt, új aranykorát éli. Három osztálynyi gyerek jelentkezik oda az 
utóbbi években!

 — Településfejlesztéssel kapcsolatban milyen lehetőségekkel szá-
molhatunk a következő években?
 —  A települések összekötő utainak felújítására az országos igény mint-
egy 5000 milliárd forint. Ez hatalmas összeg. Hogy ebből Jánoshalmá-
ra tudunk-e és mennyit hozni, az komoly kérdés. Nagyon szeretnénk a 
Dózsa György utcát és a Hajós felé vezető utat a kéleshalmi bekötő útig 
felújítani. Fontos lenne ezen kívül még a Dózsa György utca Mélykút felé 
vezető részének a felújítása is. 

 — Kereskedelmi hálózatokban várható-e változás?
 —  Tárgyalunk több nagy áruházlánccal, akik Jánoshalmán egy kisebb 
bevásárló központ építésébe fognának. Két céggel komolyabban. Jót 
tenne a város kereskedelmének egy kereskedelmi központ megépülése, 
akár jánoshalmiak által is!

 — Az imént említettük a vállalkozások indítását. Akárhogy is kerül-
getjük a kérdést, de sok olyan kvalitású ember az ország, és a 
kontinens más területein tevékenykedik, aki alkalmas lenne egy 
új vállalkozás beindítására. Ennek függvényében nme bizarr egy 
kicsit új, ütőképes vállalkozások indításáról beszélni, vagy van 
terv az elköltözött jánoshalmiak visszacsalogatására. 
 —  Aki elment Jánoshalmáról és vissza akar jönni, nyitott ajtó várja, hogy 
minél többen jöhessenek vissza, különösen, ha még vállalkozni is akar.
A kormányzat tudja, hogy az országban, a határmenti területeket leszá-
mítva nincs szabad kapacitás, fejlesztési lehetőség a vállalkozások szá-
mára a munkaerő hiánya miatt. Külföldi befektetőknek is a – Somogy-
tól Nógrádig terjedő déli és keleti határmenti térség tud még biztosítani 
munkaerőt. Kecskeméten például ez már nem lehetséges.  Bács-Kiskun 
megyében Kalocsától délre, egy vállalkozás indításához még mindig van 
kapacitás, akár képzett, akár képzetlenebb munkaerő formájában. Az ide 
településre is vannak pénzügyi ösztönző eszközök, csak a kérés hiány-
zik. Valakinek komoly elképzelése van, és nem bóvlit akar csinálni, azzal 
bármikor készek vagyunk azonnal tárgyalni. A mélykúti vágóhídfejlesztés 
támogatását például egy hét alatt döntötte el a kormány. 
 —  A mezőgépgyártás Magyarországon jelen van, de lehetőségeit nem tud-
ja kihasználni. A lengyeleket le lehetne másolni. Miért ne lehetne nekünk 
is olcsóbb kategóriájú mezőgép gyártással rendelkeznünk? Főként indo-
kolja ezt, hogy az MTZ traktorok forgalmazása megváltozott. Lényegé-
ben ki lett tiltva az európai piacokról a korábbi verziója. Emiatt az áruk is 
megemelkedett. az uniós szabványoknak történő megfeleltetés miatt. A 
jánoshalmi traktorgyártásnak ezért biztos jövője és piaca lehet, ha a ter-
vezői úgy akarják!

 — Köszönöm a beszélgetést, és jó egészséget kívánok ezeknek a 
terveknek a megvalósításhoz. 

ikor

A Honvéd Kulturális Egyesület a Magyar Honvédség megalakulásának 
170. évfordulója megünnepléséhez az év során gazdag programmal járul 
hozzá. Egyik kiemelt szakmai rendezvényét, a hadtörténeti konferenciát a 
Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel együttműködésben Jánoshalmán, 
a szervezet székhelyén rendezték 2018. május 5-én. A városban hagyo-
mányos mezőgazdasági gépek felvonulása, illetve a ballagás ellenére az 
előadóterem megtelt az érdeklődőkkel, akik figyelmesen hallgatták a fővá-
rosból érkező hadtörténészek előadását. 

A  program indítása rendhagyó volt, hiszen Sere Mihály a „házigaz-
da” külföldről elektronikus úton köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően 
Sipos Gábor a szervező egyesület elnöke tájékoztatást adott a jelenlévők-
nek a szervezet tevékenységéről, az évforduló további programjairól, majd 
átadta a szót Dr. Négyesi Lajos hadtörténésznek, aki a konferencia mode-
rátoraként vezette a konferenciát.

Az első szakmai előadást Dr. Holló József altábornagy, a HM kegyeleti 
diplomáciáért felelős miniszteri biztos tartotta, aki a hadisír gondozás hely-
zetéről, eredményeiről tájékoztatta jelenlévőket. A kivetített képekkel illuszt-
rált előadás során érzelmileg is megindító módon szólt a hazájukért a leg-

többet, az életüket adó katonák nyughelye-
inek itthon és külföldön történő feltárásáról, 
gondozásáról. 

Dr. Padányi József vezérőrnagy, a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem (NKE) tudományos 
rektorhelyettese a magyar tudomány helyze-
téről, az egyetem tudományos műhelymun-
kájáról tartott előadást. Kiemelte azokat az 
új kihívásokat, amelyeket a kor hadviselése 
támaszt, s amelyre a hadtudománynak vála-
szokat kell adnia.

Jánoshalmáról Fajszi Ferenc, nyugalma-
zott tanár, elmondása szerint „amatőr törté-
nész”, a honvédségnek a délvidéki harcok-
ban játszott szerepéről, a 1848-as szabad-
ságharc, valamint a II. világháború helyi ese-
ményeiről tartott előadást. Részletekre menő-
en, érzékletesen beszélt a város lakosainak a 
harcok során tanúsított magatartásáról, hoz-
záállásáról.

Dr. Hausner Gábor alezredes, a NKE tanára Zrínyi Miklósnak a magyar 
hadtörténelemben játszott szerepéről, jelentőségéről tartott előadást. Téte-
lesen bizonyította, hogy Zrínyi egészen napjainkig hatással van a hadse-
regszervezésre.

Dr. Négyesi Lajos ezredes zárszó gyanánt röviden összefoglalta a hon-
védség 170 évének legfontosabb eseményeit, kiemelve a jelenlegi hadse-
regfejlesztés szükséges irányait, kihangsúlyozva, hogy egy nemzeti hadse-
regnek mindenkor képesnek kell lennie az ország megvédésére.

A program zárásaként a Művelődési Központban állófogadáson vehettek  
részt a konferencia előadói és a hallgatóság, ahol a Király tanya tájjellegű 
ínyencségeit is megkóstolhatták.

Hepp Levente 
Fotó : Nikli Károly és  Blázsik Sándor

Ciklusindító beszélgetés a tervekről elképzelésekről

Hadtörténeti konferencia Jánoshalmán
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2018.05.24.
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér
Áruforgalmi ügyintéző, előadó Gimnázium, szakközépiskola, technikum Maus Kft. Mélykút megegyezés szerint
Bolti eladó (vegyesiparcikk üzlet) Szakiskola, szakmunkásképző, szakközépiskola Zsebi Lászlóné egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Esztergályos (Gépi forgácsoló) Szakmunkásképző, szakiskola Juhász Sándor egyéni vállalkozó Kiskunhalas megegyezés szerint
Cukrász Szakiskola, Szakmunkásképző, szakközépiskola Lajter Katalin egyéni vállalkozó Kunfehértó 180.500 ,-Ft
Szakács Szakiskola, Szakmunkásképző, szakközépiskola Lajter Katalin egyéni vállalkozó Kunfehértó 180.500 ,-Ft
Lakatos Szakmunkásképző, szakiskola CTM Járműjavító Jánoshalma 180.500,-Ft
Tehergépkocsi – vezető Általános iskola CTM Járműjavító Jánoshalma 180.500,-Ft
Segédmunkás Általános iskola CTM Járműjavító Jánoshalma 138.000,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású (Gal-
vánüzemi betanított munkás)

Általános iskola, szakmunkásképző, 
szakközépiskola Villanymotor Kft. Jánoshalma 200.000,-Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.  Tel. 77/ 795-015 

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

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Közpon-
ti Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Igazgatá-
si és Érdekvédelmi Iroda munkatársa 2018. május 16-án 10 órakor 
a Molnár János u. 3. szám alatt tartott tájékoztatót.

Elmondta, hogy a Magyar Honvédség a 18 és 35 év közötti álláske-
resők és munkaviszonyban állók részére kínál lehetőséget arra, hogy 
önkéntes alapon a szerződéses legénységi állomány tagjai legyenek 
és egy kiszámítható életpályára léphessenek. 

Több mint 13 év telt el azóta, hogy Magyarországon megszűnt a békei-
dejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. A katonai szol-
gálat ma már nem kötelező, hanem önként választott hivatás.  A Magyar 
Honvédség az egyik legnagyobb munkáltatóként van jelen az ország mun-
kaerőpiacán, kiszámítható, biztos jövőt jelent az arra elhivatottaknak.

A sereg az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését várja 
elsősorban lövész, díszelgő, illetve – „C” kategóriás gépjárművezetői enge-
dély megléte esetén – gépjárművezetői munkakörökbe, de a bátrak akár 
ejtőernyős vagy búvár beosztásokba is beadhatják pályázatukat. A Had-
sereget képviselő katonatiszt tájékoztatta a jelenlévőket a jelentkezés fel-
tételeiről, amelyek a következők: betöltött 18. életév, magyar állampolgár-
ság, bejelentett belföldi lakóhely, legalább 8 általános iskolai végzettség és 
büntetlen előélet. A jelentkező sikeres egészségügyi, pszichológiai és fizi-
kai alkalmassági vizsgálatot követően kezdheti meg a katonai szolgálatot. 
A Magyar Honvédség társadalmi presztízse magas szintű, a katonák tár-
sadalmi megítélése rendkívül pozitív. A napi élet szempontjából talán még 
fontosabb, hogy a honvédség megbízható munkáltató, a munkahelyek és 
járandóságok vonatkozásában stabilnak számít. A katonai pálya egy biz-
tos munkahelyet, stabil egzisztenciát nyújt, jól kiszámítható és nyomon 
követhető pályaképpel. Vonzó lehet az a tény is, hogy a Magyar Honvéd-
ség kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók fizikai és egészségügyi hely-
zetére, életminőségére. Elég csak a heti 2-4 óra testnevelést, a rendszeres 
és ingyenes orvosi szűrővizsgálatokat, kezeléseket, valamint a rekreációs 
lehetőségeket figyelembe venni.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a külszolgálat lehetősége vonzerőt jelent-
het – a kiemelkedő jövedelem miatt - mely minden állományban lévő szá-
mára elérhető lehet. A hivatásos és szerződéses katonák utánpótlása ma 
már csak toborzás útján történik. Az érdeklődők Kecskeméten a Lunkányi 
János utca 1. szám alatt lévő toborzó irodában tájékozódhatnak a betölt-
hető beosztásokról, a jelentkezés feltételeiről, a járandóságokról és egyéb 
juttatásokról. Amennyiben úgy érzi, felkeltette érdeklődését a katonai szol-
gálatvállalás lehetősége, kérem, keresse fel toborzó irodánkat ügyfélfoga-
dási időben és tájékozódhat a www.hadkiegeszites.hu és www.ira-
nyasereg.hu oldalunkon is!

NAV ügyfélszolgálat 
Jánoshalmán

2018. január első hetétől lehetőségük van az ügyfeleknek, hogy a Kor-
mányablakban intézzék adóügyeiket a leggyakrabban előforduló ügyek-
ben. 

A Kormányablak nyitva tartása Jánoshalmán változatlan marad, tovább-
ra is minden munkanapon van ügyfélfogadás, az adóügyek intézése heti 
két napon lehetséges. 

Az adóügyi ügyfélszolgálat nyitva tartása a Kormányablakban:
hétfő:              de 8-12,   du 13 és 15,30 
csütörtök:        de  8-12,  du 13-17  

Az ügyfélszolgálaton a NAV kormánytisztviselője dolgozik, a Jánoshalmi 
Járási Hivatal helyet biztosít az ügyintézőnek

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal 

TÁJÉKOZTATÓ
az álláskeresők vállalkozóvá válását 

elősegítő támogatásokról
A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújt-

ható:
 — aki álláskereső, a járási hivatal legalább egy hónapja álláskeresőként 
nyilvántartja, 
 — aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel 
− egyéni vállalkozás keretében, társas vállalkozás személyesen köz-
reműködő tagjaként, őstermelőként oldja meg.

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái:
a.) pályázati úton 3 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszaté-

rítendő és/vagy vissza nem térítendő formában, 
a.) kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a jogszabályban 

meghatározott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 135.000 Ft 
összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás,

a.) kérelemre a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez 
szükséges szaktanácsadás költségei.

A tőkejuttatás az értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben 
vissza nem térítendő formában is nyújtható.

Az a) és a b) pontban szereplő támogatások a megfelelő nyomtatványo-
kon, együttesen és külön-külön is nyújthatóak.

Visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő kamatmentes tőkejuttatás 
nyújtása esetén a további feltételek:

 — a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrás 
megléte, továbbá
 — a támogatás – visszatérítendő támogatás esetén – visszatérítése, ille-
tőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi 
biztosíték megléte.

A b) pontban meghatározott támogatás a vállalkozóvá válás napjától 
kezdődően állapítható meg, így a támogatás folyósításának kezdő napja:
a.) egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói nyilvántartásba 

vételének a napja,
a.) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetén a mezőgazdasági 

őstermelői igazolvány kiállítás napja. Mezőgazdasági őstermelői tevé-
kenységhez nyújtandó támogatás feltétele, hogy a támogatást kérő az 
őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi 
meg és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelke-
zett őstermelői igazolvánnyal. 

a.) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő 
bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a Jánoshalmi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatársaihoz!

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
Tájékoztatjuk az erdőgazdálkodókat és az erdőlátogatókat, 

hogy 2018. május 8-tól TŰZGYÚJTÁSI TILALOM került elrende-
lésre Bács-Kiskun és Csongrád megye területére vonatkozóan. 

Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a kül-
területi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, vala-
mint azok 200 méteres körzetében. Ide kell érteni a tűzrakó helye-
ket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést 
is. Erdőterületen nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzte-
rű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogó-
val van ellátva.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos 
levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkor-
mányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, mely-
ben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.  

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható! 
A fokozott tűzveszély időszakának kihirdetése és visszavonása a mete-

orológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szá-
razságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ.

Az erdőtűz-megelőzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról a www.
erdotuz.hu oldalon tájékozódhat.

Sokszor előfordul, hogy ügyfeleink a külföldre utazás során az ország-
határtól fordulnak vissza, mivel a külföldi utazás tervezésének izgalmá-
ban elfelejtik ellenőrizni útlevelük, vagy személyazonosító igazolványuk 
érvényességi idejét, vagy éppen elindulnak bármilyen személyazonosí-
tó okmány nélkül. Érdemes a felkészülést okmányaink áttekintésével kez-
deni, mert jelenleg a leggyorsabban kiállított útlevélre is 24 órát kell várni.

Javasoljuk, hogy a Konzuli Szolgálat honlapján az „utazási tanácsok 
országonként” menüpontban olvassák el az adott országra vonatkozó beu-
tazás általános feltételeiről szóló tájékoztatót, illetve egyéb hasznos infor-
máció található ezekben a leírásokban, így például a külképviseletekről, 
vagy a biztonsági fokozatról, közlekedésről, egészségügyi ellátásról, házi 
kedvenccel történő utazás feltételeiről.

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
Érdemes tájékozódni a fenti honlapon, hogy milyen utazásra jogosító 

okmányt fogad el az adott ország, illetve azok az országok, amelyeket az 
utazásunk során érintünk. Általánosságban az alábbi okmányok alkalma-
sak külföldi utazáshoz:

 ● útlevél,
 ● személyi igazolvány (elsősorban EGT tagállamaiba)
 ● ideiglenes személyi igazolvány (elsősorban EGT tagállamaiba, de előfor-
dulhat, hogy nem minden ország fogadja el)
 ● régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány (elsősorban EGT 
tagállamaiba, de előfordulhat, hogy nem minden ország fogadja el)
Határátlépésnél nem kell felmutatni személyi igazolványt vagy útleve-

let a belső határok nélküli schengeni térség egyik országából a másikba 
utazásnál. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vezetői engedély nem alkalmas uta-
zásra!

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem 
elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló 
adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, egyéb esetekben 20 nap. 
A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetékmentes.

A magánútlevél, valamint a második magánútlevél rendes eljárás kere-
tében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem 
beérkezését követő napon kezdődik.

Illeték mértéke a rendes eljárásban 20 napon belül kiállított magánútle-
vél esetében:

Érvényességi idő Illeték mértéke
5 év 7 500 Ft
10 év 14 000 Ft

5 vagy 10 év (65 év felettieknek) illetékmentes
5 év (6-18 év között) 2 500 Ft *

3 év (6 év alatt) 2 500 Ft *
*A kérelem benyújtásának időpontjában 2 kiskorú gyermeket háztartásá-

ban nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele 
kiadásának illetéke 1250 forint; 3 vagy több kiskorú gyermeket háztartásá-
ban nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele 
kiadásának illetéke 500 forint;

Mit tegyünk, ha az útlevélre sürgősen szükségünk van?
Pótdíj megfizetése mellett lehetőség van soron kívül, sürgősségi és 

azonnali útlevél kiállításra is, az alábbi szolgáltatási díjak megfizetése ese-
tén

Útlevél típusa Ügyintézési idő Szolgáltatási pótdíj 
(az illetéken felül kell megfizetni)

Soron kívüli 
útlevél 7 napon belül 19 000 Ft

Sürgősségi útlevél 3 napon belül 29 000 Ft
Azonnali útlevél 24 órán belül 39 000 Ft
Tisztelt Ügyfeleink! 
Utazás előtt időben ellenőrizzék okmányaik érvényességi idejét, és ha 

szükséges keressék fel a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányab-
lakát. 

Kormányablak ügyfélfogadási idő: 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

07.00-17.00 08.00-12.00 08.00-16.00 8.00-18.00 08.00-12.00

JELENTKEZZEN SZERZŐDÉSES KATONÁNAK!

Utazási tanácsok külföldre utazáshoz

http://www.hadkiegeszites.hu
http://www.erdotuz.hu/
http://www.erdotuz.hu/
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs


J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2018. június 5. oldal

 1. I. A programindítás indokai
 A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a 

korai munkatapasztalat és munkajövede-
lem szerzés elősegítésére a 2013-2017-
es években a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um által indított „Nyári diákmunka” program 
tapasztalata-it felhasználva a 2018. évben 
ismét meghirdetésre kerül a program.

 1. II. A program célja
 A program – prevenciós jelleggel – már 

diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok 
munkához jutását és ezzel a korai munka-
tapasztalat-szerzés mellett a jövedelem-
szerzés lehetőségét is biztosítja. A mun-
ka révén szer-zett korai sikerélmény elő-
segíti a későbbi munkaszocializációs folya-
matot is.

A program továbbá lehetőséget kínál a 
diákok kötelező szakmai gyakorlatának tel-
jesítésére is.

 1. III. A program célcsoportja
 —  16 – 25 év közötti nappali tagozaton 
tanuló diákok[1],
 — közvetítést kérőként kérték nyilvántartás-
ba vételüket,
 — foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalko-
zási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
 1. IV. A program elemei
 1. 1. Munkaerő-piaci szolgáltatások
A járási (fővárosi kerületi) hivatal foglal-

koztatási osztálya a program keretében a 
közvetítést kérőként regisztrált diákok szá-
mára általános és a helyi sajátosságokra 
is kitérő munkaerőpiaci információt nyújt. 
Ezt követően a beérkezett munkaerőigé-
nyek alapján az esélyegyenlőségi szem-
pontok figyelembevételével munkaközve-
títést végez a legoptimálisabb elhelyezés 
érdekében.

1. 2. A foglalkoztatást elősegítő bérkölt-
ség támogatás

 A programban a diákok csak a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó munka-
viszonyban foglalkoztathatóak, ennek meg-
felelően támogatás is csak munkaviszony 
keretében történő foglalkoztatáshoz nyújt-
ható.

A program két pillérre épül:
1.1. Önkormányzati diákmunka: A prog-
ramban a foglalkoztatást biztosító és így 
támogatható munkáltató a területi, tele-
pülési önkormányzat és önkormányza-
ti alaptevékenységet végző intézménye, 
továbbá egyházi jogi személy lehet.
 1. 2. Diákmunka a mezőgazdaság és 

vendéglátás területén: A felmerülő ága-
zati munkaerőhiány kezelése érdeké-
ben a mezőgazdaság és a vendéglá-
tás területén is lehetőség nyílik a prog-
ram keretében diákok idényjellegű fog-
lalkoztatására.
 1. pillér: Önkormányzati diákmunka
 A program keretében a munkaadók szá-

mára a célcsoportba tartozó személyek 
munkaviszonyban történő foglalkoztatása 
esetén a munkabér és a ténylegesen meg-
fizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó 
együttes összegének 100 %-a kerül meg-
térítésre. 

 A program keretében legfeljebb 2,5 
hónap időtartamra, maximum napi 6 órás 
foglalkoztatás támogatható.

 2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság 
és vendéglátás területén

 A program keretében a munkaadók szá-
mára a célcsoportba tartozó személyek 
munkaviszonyban történő al-kalmazása 
esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkozta-
tás támogatható. A munkabér és a kapcso-
lódó szociális hozzájárulási adó együttes 
összegének 75 %-a kerül megtérítésre leg-
feljebb 2,5 hónap időtartamra. A fenn-mara-
dó bérköltséget és járulékait a foglalkozta-
tónak kell viselnie. 
 1. V A támogatás időtartama

A program 2018. június 1-től 2018. 
augusztus 31-ig tart. A program keretében 
kötelezettséget vállalni a 2018. június 18 
- 2018. augusztus 31. közötti időtartam-
ban kezdődő és befejeződő foglalkoztatás-
ra vonatkozóan lehet.
1. VI. A program megvalósítója

 A programot a Nemzetgazdasági Minisz-
térium koordinálása mellett az állami foglal-
koztatási szervként eljáró fővárosi/megyei 
kormányhivatalok és az állami foglalkozta-
tási szervként eljáró járási (fővárosi kerüle-
ti) hivatalok valósítják meg.

 1. VII. A program forrása, költsége
 A program keretében nyújtott támoga-

tások forrását a Nemzetgazdasági Minisz-
térium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap foglalkoztatási alaprész 2018. évi köz-
ponti kerete terhére.

A programmal kapcsolatban bővebb 
tájékoztatást nyújtunk a Jánoshalmi Járá-
si Hivatal Foglalkoztatási Osztályán sze-
mélyesen vagy telefonon a 77/ 795-015  
számon.

Manapság a lehetőségek tárházát jelent-
heti számunkra az internet. A web segítsé-
gével megvásárolhatjuk kedvenc márkánk 
termékeit, befizethetjük a közüzemi szám-
láinkat, vagy lefoglalhatjuk szállodai szo-
bánkat a nyári vakációnk idejére. Az inter-
net tehát olyan szolgáltatásokat nyújt, ame-
lyek nagyban megkönnyítik életünket. Ez 
a sokszínűség azonban veszélyes is lehet: 
a különféle weboldalakon, vagy e-mail fió-
kunkban olyan hirdetésekkel, illetve kéret-
len levelekkel találkozhatunk, amelyek sok 
bosszúságot okozhatnak. Az úgynevezett 
„spamekkel” összefüggésben több panasz 
érkezett a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségé-
hez. Erre tekintettel az alábbiakban foglaljuk 
össze azokat a legfontosabb tudnivalókat, 
amelyek ismerete megóvhat bennünket a 
nem kívánt üzenetek, illetve hirdetések által 
esetlegesen okozott kellemetlenségektől. 

A „spam” kifejezés kéretlen elektroni-
kus üzenetet jelent, melynek küldéséhez a 
címzett nem adta a hozzájárulását. A fel-
adó általában azonos időpontban több száz 
vagy ezer címre küldi el e leveleket, melyek 
rendszerint valamilyen hirdetést tartalmaz-
nak, illetve vásárlásra buzdítanak. Spamnek 
minősülnek a vicces képeket, videókat tar-
talmazó üzenetek is, ám a kéretlen levelek 
tipikus formájában nyeremény átvételére, 
nyereményjátékban való részvételre, illetve 
valamilyen termék megvételére hívják fel a 
címzettet. A legfontosabb, hogy ismerjük fel, 
ha spammel állunk szemben: az általunk 
ismeretlen feladótól érkezett levelet, hirde-
tést ne nyissuk meg, azt lehetőség szerint 
olvasás nélkül töröljük.

Az ártalmas e-mailekkel szembeni véde-
kezés további hatásos fegyvere lehet, ha 
igénybe veszünk valamilyen spam-és ártal-
mastartalom-szűrő programot. Ezen alkal-
mazások az esetek többségében az üzene-
tek tartalmát, vagy azok feladóit ellenőrzik, 
így szűrik ki a nem kívánatos tartalmakat. A 
programok között találhatunk ingyenes vál-
tozatokat is, amelyek egyszerűen letölthe-
tőek és kezelhetőek, így bárki által könnyen 
használhatóak.

Amennyiben a spamet mégis megnyi-
tottuk, fontos, hogy soha ne reagáljunk az 
abban foglaltakra. Ne válaszoljunk az eset-
legesen feltett kérdésre, ne kattintsunk a 
levélben elhelyezett linkre és ne továbbítsuk 
az üzenetet! Nem tudhatjuk ugyanis, hogy 
valójában milyen céllal érkezett hozzánk a 
kéretlen üzenet, így azzal sem lehetünk tisz-
tában, hogy milyen hatásai, következmé-
nyei lehetnek például annak, hogy tovább-
küldjük a levelet.

Ha az általunk ismeretlen feladótól érke-
zett e-mail valamilyen termék megvásárlá-
sára ösztönöz, ne vegyük meg azt! Ne adjuk 
meg bankkártyánk számát, bankszámla-
számunkat, egyéb személyes adatainkat 
és soha ne utaljunk pénzt a feladónak! Egy 
igen kedvezőnek tűnő, vissza nem térő 
lehetőséggel kecsegtető üzenet olvasása 
után előfordulhat, hogy a feladó kérésének 
eleget téve hajlandóak lennénk bizonyos 
összeget átutalni annak érdekében, hogy 
sorsunk jobbra forduljon, ám ezt soha nem 
szabad megtennünk! Ezen üzenetek ugyan-
is gyakorta valótlan tartalmúak, és céljuk 
csupán az, hogy feladójuk busás jövedelem-
re tegyen szert. 

Amennyiben azonban mindenáron meg 
szeretnénk venni a hirdetett terméket, vagy 
részt szeretnénk venni az ajánlott progra-
mon, fokozott körültekintéssel járjunk el! 
Próbáljuk meg a lehető legtöbb informáci-
ót megszerezni a spam feladójáról, annak 
címéről, egyéb elérhetőségéről. Érdeklőd-
jünk az ajánlat részleteiről, az esetleges 
elállás, lemondás lehetőségéről!

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a 
kéretlen üzenetek elleni védekezés legha-
tásosabb eszközei az óvatosság és a meg-
előzés! Az informatika rohanó világában 
ugyanis szinte lehetetlen nyomon követni az 
egyes számítógépes programok, rendsze-
rek fejlődését, így gyakran nincs megfelelő 
eszközünk a spamek elleni hatásos véde-
kezéshez. Ennek következtében pedig csak 
saját tudatosságunkra, figyelmünkre számít-
hatunk, így mindenképpen érdemes körülte-
kintően eljárni az internet birodalmában is.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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Milyen veszélyeket rejt az internet?

Jánoshalma Város Önkormányzatának  
parlagfű-mentesítési programja

◄◄◄ folytatás az 1. oldalról

II. Jánoshalma 
Városának parlagfű-

szennyezettségi 
állapota:

A város központi része parlagfű-
vel gyengén, vagy egyáltalán nem 
szennyezett, ezeken a területeken 
a védekezés könnyen megvalósít-
ható. Veszélyt csak néhány elha-
nyagolt ingatlan jelent, de a tulaj-
donos felszólításával külön intéz-
kedésre nincs szükség.

Jelentősebb mennyiségben 
található parlagfű a még belte-
rületnek számító peremterülete-
ken. Ezek egy része önkormányza-
ti terület, egy része viszont magán-
terület. Az elmúlt évek tapaszta-
latai alapján azonban itt sem volt 
szükség eljárás megindítására.

Elsődlegesen szennyezett 
területek:

Hosszúhegyi út (régi szemét-
telep),
Bem utca és a Pacsirta utca 
kereszteződésénél lévő víz-
gyűjtő terület,
Pacsirta utca,
Borpince utca és a Majoros Ala-
dár utca kereszteződésének 
környéke,
Vasútállomás és környéke,
Zenészsor melletti terület 
(vásártér),
Damjanich utca vége (vízgyűj-

tő),
Bajai utcai temető mögötti víz-
gyűjtő,
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 Sán-
dor utca kereszteződése 
Dézsmakert utca 
Czobor utca beépítetlen része 
és az abból nyíló utak szélei

III. Megelőzés:
A parlagfű virágzását megelőző 

időszakban minden évben megtör-
ténik a lakosság értesítése kötele-
zettségeinek betartása érdekében. 
Ez általában a polgármesteri hiva-
tal épülete előtt és a város egyéb 
pontjain elhelyezett hirdetőtáblá-
kon, valamint a helyi lapban törté-
nik. Frekventáltabb helyeken azon-
ban lehetőség van szórólapokon 
történő tájékoztatásra is. A közfog-
lalkoztatási program keretében a 
közterületeken a parlagfű kaszálá-
sa a virágbimbó kialakulása előtt 
megtörténik.

IV. Ellenőrzés, 
intézkedés:

Jánoshalma belterületén az elle-
nőrzést a közterület-felügyelő vég-
zi, aki a parlagfűvel fertőzött terü-
letekről tájékoztatást ad a Város-
gazdálkodási Osztály vezetőjének. 
A fertőzött területeket a helyszí-
nen megvizsgálják és az ellenőrzés 
tapasztalatait dokumentálják.

A virágzási időszakban ellenőr-
zésre sor kerülhet hivatalból, vagy 
lakossági bejelentés alapján.

Hivatalból történő ellenőrzés-
re előre nem meghatározott idő-
pontban és helyszíneken kerül sor, 
figyelembe véve a területek szeny-
nyezettségének arányát. Mind 
hivatalból, mind lakossági beje-
lentésre történő ellenőrzéskor, 
csekély mennyiségű szennyezett-
ség esetén megtörténik az ingat-
lan tulajdonosának a parlagfű kiir-
tására irányuló szóbeli felszólítá-
sa, határidő megállapításával. A 
határidő lejártát követően utóla-
gos ellenőrzésre kerül sor. Ameny-
nyiben az ingatlanhasználó a szó-
beli felszólításnak nem tett eleget, 
a 221/2008. (VIII.30.) Kormányren-
delet szerinti jegyzőkönyv felvé-
telére kerül sor, majd közérdekű 
védekezés elrendelése következik, 
valamint a törvényben meghatáro-
zott növényvédelmi bírság kiszabá-
sára kerül sor.

V. Parlagfű elleni 
közérdekű védekezés:
A parlagfű elleni védekezés 

elmulasztása esetén a jegyző a par-
lagfű elleni közérdekű védekezést 
határozatban rendeli el, amely fel-
lebbezésre tekintet nélkül azon-
nal végrehajtható. A határozat 
egy példányát meg kell küldeni a 
Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatalnak. A közérdekű véde-
kezés elvégzése során a hatóság, 
valamint a közérdekű védekezést 
elvégző vállalkozó feladata végre-
hajtásának keretei között az érin-
tett területre beléphet, ott a szük-
séges cselekményeket elvégezhe-
ti. Az eljárás lefolytatására az álta-
lános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) 
rendelkezési az irányadók.

A parlagfű elleni közérdekű 
védekezésre Jánoshalma Városi 
Önkormányzat a Városgazda Kft-t 
(Jánoshalma, Molnár J. u. 3.) bíz-
za meg.
Jánoshalma, 2018. április 26.
Jánoshalmi Polgármesteri Hiva-
tal
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke 
tér 1.
Tel.: 06-77-501-001
Fax:06-77-401-788
www.janoshalma.hu
polghiv@janoshalma.hu
kaszibasanyi@janoshalma.hu

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2018.” központi 
munkaerő-piaci program indításáról

A „Magyar Hősök Emlékünnepe” a Kistemető 
„Hősi sírkertjében” a „Somogyi bakák” emlékmű-
vénél és a II. világháború hősi halottai tiszteleté-
re emelt „doni” kopjafánál került megtartásra.  A 
„Hősök Napja” 2003 óta városi szintű megemlé-
kezés, megszervezésére, levezetésére az önkor-
mányzat a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egye-
sületet kérte fel. 

Az érkezőket a Hódmezővásárhelyi Helyőrsé-
gi Zenekar I. és II. világháborús katona indulók-
kal, dalokkal fogadta. A nagyszámú felnőtt lakos-
ság mellett képviseltették magukat az iskolák és a 
város egyesületei, a pártok és intézmények veze-
tői.

A megemlékezést megtisztelték jelenlétükkel 
Kiskunhalas, Szabadszállás, Szeged tagegyesüle-
tei elnökei, tagjai. Kecskemétről az 1. számú Kato-
nai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda képviseleté-
ben Gáldonyi Sándor százados vett részt a meg-
emlékezésen.

Az ünnepi megemlékezés a díszőrség felállí-
tásával kezdődött. A „Himnusz” elhangzása után 
Györgypál Csaba nyá. alezredes Bem József Hon-
véd Nyugdíjas Egyesület elnöke rövid megnyitó 
beszéddel köszöntötte a megjelenteket.  

A megnyitót követően az FM ASZK Mezőgazda-
sági Szakgimnázium, Szakközépiskola és kollégi-
um tanulói ünnepi műsora hangzott el.   

A tanulókat Sári Éva és Kispető Tibor, az iskola 
pedagógusai készítették fel. 

Az ünnepi megemlékezést Dr. Négyesi Lajos 
ezredes hadtörténész, a HM kegyeleti diplomáci-
áért felelős miniszteri biztos belföldi szakreferense 
tartotta. Ünnepi megemlékezésében nagy hang-
súlyt kapott a hősökről való méltó megemlékezés 
fontossága, a katona hősök helytállásának tiszte-
lete, a felnövekvő – ma még inkább a gyerekna-
pot váró – fiatalság hazaszeretetre való nevelésé-
nek időszerűsége. 

Az elhunytak neveinek ismertetése alatt az isko-
la tanulói a mécsesek mellé egy-egy szál virágot 
helyeztek el a sírokon. A hősi halált halt „Somo-
gyi bakák” neveinek felsorolását és a virágok elhe-
lyezését a nem rég felállított lélekharang hang-
ja kísérte.

A „Sírkertben” a II. világháború hősi halottai tisz-
teletére állított kopjafa, valamint a „somogyi bakák” 
emlékművének megkoszorúzását követően a meg-
emlékezést a „Szózatot” követő „Takarodó” zárta.   

Az érdeklődőket az „Imre Zoltán Művelődési 
Központban” Takács József nyá. főhadnagy hadi-
technikai eszközökből, könyvekből és a mai hon-
védség karjelzéseiből álló kiállítása fogadta. A kiál-
lítás megnyitása kapcsán a városi önkormányzat 
nevében Kiss György tanácsnok megköszönte Dr. 
Négyesi Lajos ezredes úrnak a sírkertben tartott 
ünnepi megemlékezés tartalmasságát és méltat-
ta a rendező egyesület részéről a méltó megemlé-
kezés érdekében végzett sok éves tevékenységét

GYPCS

Hőseinkre emlékeztünk
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Városi Gyermeknap 2018

„Az életben a legnagyobb kincs és érték a gyermek!” Így van ez János-
halmán is, ahol közös összefogással és Czeller Zoltán Polgármes-
ter Úr vezényletével idén ismét megtartottuk a városi gyermeknapot! 
 Tavaly a Sportcsarnok adott otthont a rendezvénynek, 
ahol nagyon sok gyermek és szülő élvezhette az ingyenes progra-
mokat. Nem volt ez másképp most sem, hiszen, lufival, arcfestés-
sel, szendvicsekkel, fagyival, elektromos kisautókkal, csillámtetová-
lással, kézműves foglalkozásokkal és természetesen légvárakkal vár-
tuk a gyerekeket a Sportcsarnokban! Mindez természetesen ingyen! 
A program kezdetére hatalmas felhőszakadás próbálta távoltartani a gyereke-
ket, de ez szerencsére nem sikerült és tömegével érkeztek a játékra éhes cse-
meték! Aki kicsit elfáradt a sok programban, az aulában kapott fagylaltot, szend-
vicset és üdítőt, hogy újult erővel tudja belevetni magát az önfeledt játékba. 
Talán a sok kacajnak és vidámságnak köszönhetően az ég is kiderült! A 
csarnok előtt vattacukor, valamint jégkása várta a különlegességre vágyó 
gyerekeket!

Minden szervező szívvel-lélekkel igyekezett a gyerekek kedvében 
járni, hogy igazán emlékezessé tudjuk tenni számukra ezt a napot! 
Reményeink szerint a jánoshalmi családok közösen tudtak eltölte-
ni egy kellemes délutánt, ahol a gyerekek voltak a középpontban! 
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Gazdakörünk május 25-én meg-
emlékezett határunk védőszentjé-
nek Szent Orbán pápának névnap-
járól. A rendezvény színhelye az 
Orbán szobornál volt.

Elsőnek Farkas László gazdakö-
rünk elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, majd Czeller Zoltán váro-
sunk polgármestere tartotta meg 
ünnepi beszédét. Majd mons. 
Menyhárt Sándor plébános közös 
ima keretében szentelte meg Szent 
Orbán szobrát. 

A kulturális programokat elsőként 
a Mezei Csokor Népdal kör kezdte. 
A harmonikaszóval kísért énekeik 
nagy sikert arattak, majd a Hunya-
di János Általános iskola tanulói-
nak tánca következett, amely után 
méltán kaptak vastapsot a nézőktől. 

Nagy tapsolt kaptak az utánuk 
fellépő Szent Anna Katolikus iskola 
tanulói is, akik hangszeres kíséret-
tel adták elő dalaikat.

A kulturális program zárásaként 
a Pöndölösök citerazenekara ismét 
fergeteges sikert aratott nagyszerű 
előadásával.

Ezután a koszorúk elhelyezése 
történt meg a szobornál, a Gaz-
dakör, az Önkormányzat, a Hegy-
község és a Kunvin Kft részéről. 
Befejezésül Gazdakörünk két tagja 
borral öntözte meg határunk védő-
szentjének a szobrát.

Az ünnepség székházunkban 
folytatódott, ahol a fellépőket, ven-
dégeinket és tagjainkat szendviccsel, borral, üdítővel vendégeltük meg.

A fellépő gyerekek pizzát üdítőt és csokoládét kaptak.
Gazdakörünk ezúttal is szeretné köszönetét kifejezni mindazoknak, 

akik ünnepségünkön felléptek és előadásukkal emelték rendezvényünk 
színvonalát.

Köszönjük a Pöndölösök citerazenekarnak a székházunkban előa-
dott hangulatos dalait is. 

Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik közreműködtek a rendez-
vényünk sikeres lebonyolításában.

Szeretnénk köszönetet mondani Gál Sándornak a Gála Étterem és 
Pizzéria vezetőjének, Takács Istvánnak a Korzó Étterem vezetőjének 
és Petróczky Ferencnek a Hendrosz Kft vezetőjének, hogy rendezvé-
nyünket támogatták.

Fajszi Ferenc

Testvérszervezetünk a Temerini 
Kertbarátkör 2018. május 9 és 12. 
között rendezte meg a IX. Vajdasági 
és egyben a XIX. Temerini Pálinka-
versenyt. A versenyre a pálinkamin-
ták Vajdaság és Magyarország terü-
leteiről érkeztek. A pálinkamintákat 
a helyi Ifjúsági Otthonban kellett 
leadni, ott történt a bírálat is, amely 
5 bizottságban zajlott.

Ezúttal is szeretnénk megkö-
szönni a Bácskossuthfalvi Rizling 
Egyesületnek, hogy a versenyre 
benevezett mintáinkat segítettek 
eljuttatni Temerinbe.

Az értékelést zömmel a Zentai 
Szent Miklós Pálinka Lovagrend 
tagjai végezték el. A rangos zsű-
ri végül 27 aranyérmet, 43 ezüstér-
met és 61 bronzérmet jelentő okle-
velet adott ki. 

Jól szerepeltek a jánoshal-
mi pálinkák is, hisz a versenyre 
benevezett négy mintáinkból, mind 
érmes lett. 

Farkas László gazdaköri elnö-
künk pálinkái 1 arany, 1 ezüst és 
1 bronzérmes helyezést értek el. 
Ehhez a jó eredményhez ezúttal is 
gratulálunk. Jómagam cseresznye 
pálinkája pedig ezüstérmes helye-
zést ért el.

Az ünnepélyes eredményhirde-
tés május 12-én történt a helyi Ifjúsági Otthonban, ahol 
küldöttségünk is átvette az okleveleket. A díjak kiosztá-
sa után megkóstolhattuk a versenyre benevezett pálin-
kákat is, majd a Kertbarátkör vezetősége ebéden lát-

ta vendégül küldöttségünk tagjait. Köszönjük vendég-
látóinknak, hogy részt vehettünk a versenyen és a szí-
ves vendéglátást.

Fajszi Ferenc

A Jánoshalmi Gazdakör Egyesület 2018. május 
19-én szombaton délután tartotta meg évzáró közgyű-
lését. A közgyűlés helye a Gazdakör székháza volt. Far-
kas László elnök köszöntötte a megjelenteket.

Az első napirendi pont az ülést levezető elnök meg-
választása következett. 

Második napirendi pontban a jegyzőkönyvvezető és 
a hitelesítők megválasztása történt. 

Harmadik napirendi pontban Farkas László elnök 
beszámolója következett a 2017-es év munkájáról. Az 
elnök beszámolójában sorra vette a 2017-es évben 
végzett munkát. Kiemelte, hogy nagyon jó a Gazdakör 
kapcsolata a helyi Önkormányzattal és a civil szerveze-
tekkel. Továbbra is számítunk Önkormányzatunk támo-
gatására. Az utóbbi időben több sikeres pályázaton is 
részt vettünk. Szervezetünk aktívan részt vesz János-
halma kulturális életében.

Több sikeres rendezvényünk volt, ezek közül kiemel-
te a Szüreti Expót, Márton napi bált és február hónap-

ban megrendezett borversenyt, valamint az azt köve-
tő bált.

Nagyon jó a kapcsolatunk a vajdasági testvérszer-
vezeteinkkel is, így Bácskossutfalvi és Temerini egye-
sülettel. Kölcsönösen részt veszünk egymás rendez-
vényein. Ez elmúlt időszakban a jánoshalmi pálinkák 
is megjelentek a vajdasági pálinkaversenyeken, igen 
szép eredménnyel.

Végül az elnök szólt a gondokról is, amiket közösen 
kell megoldanunk.

Majd a Felügyelő Bizottság beszámolója következett.
Ezután a 2018-as év pénzügyi terv ismertetése 

következett.
Utolsó napirendi pontként a hozzászólások követ-

keztek, majd a beszámolók elfogadása történt.
A Gazdakör közgyűlés befejezése után pogácsával 

és borral vendégelte meg a tagokat. 
Fajszi Ferenc

A Gazdakör hírei
Jánoshalmi siker a temerini pálinkaversenyen

Évzáró közgyűlés a Gazdakörben

Orbán napi megemlékezés

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

tájékoztatója
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség tel-

jesítésének helyszíni ellenőrzését – az erdő művelési ágú területek kivéte-
lével - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai 2018. máju-
sában kezdik meg.

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára előírja. A törvény 
úgy rendelkezik, hogy a föld használója - választása szerint - köteles a ter-
mőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy ter-
melés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett, a gyom-
növények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell 
hasznosítani.

A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a föld ter-
mőképes állapotban tartásának előfeltételét jelenti, ugyanakkor környezet-
védelmi és egészségügyi előnyökkel is jár. Évek óta visszatérő probléma - 
főképp a gyengébb talajadottságú homokhátsági területeken - hogy a műve-
lési kötelezettség elmulasztásának okán felszaporodtak a gyomfertőzött, 
parlagfüves területek, amelyek a lakosság széles körében allergiás meg-
betegedéseket okoznak. A gyomfertőzés felszámolása egészségügyi okok-
ból is elengedhetetlen. 

Továbbá tájékoztatom a földhasználókat/tulajdonosokat, hogy ameny-
nyiben a szemlék során a hasznosítási kötelezettség elmulasztása, illet-
ve engedély nélküli termőföld más célú hasznosítás kerül megállapításra, 
akkor a mulasztás okán kiszabott földvédelmi bírság, az esetleges későbbi 
termőföld tulajdon szerzéseket, illetve haszonbérleti szerződéseket a bírság 
kiszabásától számított öt évig kizárja.

A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely 
az ingatlan-nyilvántartásban illetve a földhasználati nyilvántartásban szerep-
lő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését szol-
gálja. A határszemlén feltárásra kerülnek továbbá, az ingatlanügyi hatósági 
engedély nélkül termőföldön megvalósult beruházások.    

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal arra kéri a termőföld tulajdo-
nosokat / használókat, vagyonkezelőket, bérlőket / hogy a törvényben 
előirt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiken, ahol az időszerű 
talaj és növényápolási munkákkal elmaradtak, a határszemle időpont-
jáig, azt pótolni szíveskedjenek.

Kecskemét, 2018. május 17.
Kovács Ernő kormánymegbízott nevében és megbízásából

Tóbiás Ferenc főosztályvezető

A FOCI VB ALATT IS CSAK AZ IZGALOMTÓL LEGYEN MELEGE
13 márka több száz termékével, minden igényt kielégítő választékkal állunk rendelkezésre az olcsóbb, egyszerűbb berende-
zésektől a WI-FI-vel vezérelhető, design nyertes klímákig. Egyes típusokra garantáltan a legkedvezőbb egyedi árat biztosítjuk, 
melyhez csupán hívnia, vagy írnia kell nekünk! Intézzen mindent egy helyen a kiszállítástól a beszerelésig!
Segítünk kiválasztani, megtervezni, beszerelni, karbantartani, mindezt a jogszabályok által előírt feltételekkel, hogy hosszú 
éveken keresztül élvezhesse a klímája által nyújtott előnyöket télen és nyáron egyaránt!
Hogy miért válasszon minket? Mert dinamikusak, pontosak, rugalmasak és precízek vagyunk! 

Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt
www.friolux.hu, +36/30 253 6586
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Ismét jánoshalmi siker az 
országos tanulmányi versenyen.

A Felső-Bácskai Alapfo-
kú Művészeti Iskola diák-
jai nagy sikerrel szerepel-
tek a Bőrművesek Országos 
tanulmányi versenyén. Szar-
vason, 2018. 05. 25-26-án 
megrendezett verseny 14. év 
feletti kategóriájában Rad-
vánszki Bálint első helye-
zést ért el. Így ebben a tan-
évben ő az ország legjobb 
bőrművese. Málik Rebe-
ka eredményes részvételé-
ért kapott oklevelet. Felké-
szítő tanáruk Nagy István. 
Köszönjük, hogy szorgalmas 
munkájukkal hozzáárultak 
iskolánk és városunk hírne-
vének öregbítéséhez.

Nagy István

Minden év tavaszán Pogurelszka Okszana tanárnő balett tanárnő nyílt órát szervez diákjaival. A balett a legne-
hezebb, de egyben a legszebb művész tánc. Megyénkben kevesen mondhatják el, hogy ilyen részesei lehetnek. 
Minden külön reklám nélkül megtelt április 13-án a Művelődési Ház városunkban diákokkal, szülőkkel, érdeklődők-
kel. A rendezvényt Nagy István igazgató nyitotta meg. Ezt követte a közel két órás műsor. Ennek első részében az 
oktatás módszereit mutatta meg a tanárnő, majd koreográfiák bemutatásával adtak számot tudásukról a diákok. A 
több településről érkező közönség magas szintű produkciókat láthatott. Műsor végén a színpadra hívott tanárnőt 
vastaps kísérete mellett nagy szeretettel ajándékozta meg a balettosok apraja-nagyja.

Rapcsák András

HARIS
TÜZÉP

Jánoshalma, Ipartelep (volt laktanya)
Tel: 06-30/988-2394

E-mail: janoshalma@haristuzep.hu
facebook.com/haristuzep 

Minden, 
ami a ház építéséhez felújításához szükséges

Szerszámok, gépek 
Csempék
Laminált padlók

Stukkók
Festékek
Munkaruházat

Erdei „ovis” 
kirándulás a 
Gyermeklánc 

Óvodában
Május 10-e fontos Zöld jeles nap, a világban, fontos, 

jeles esemény az óvodai életünkben. A Madarak fák 
napja. Ebből az alkalomból már hagyomány, hogy intéz-
ményünk nagycsoportosai és intézményünk legapróbb-
jai, a Nyitnikések Kéleshalmon töltik a délelőttöt. 

Mit lehet megszeretni? Azt, amit megismerünk, ami-
nek a szépségét meglátjuk, megláttatjuk, amiben jól 
érezzük magunkat, ami örömet jelentett. 

A természet szeretetére nevelés is CSAK ezekkel, a 
módszerekkel valósítható meg hatékonyan. Ehhez nem 
kell messzire menni, a közvetlen környezetünkben is 
rengeteg természeti csoda van, csak meg kell ismer-
tetni, szerettetni, majd fontosnak érezni, aztán emberi 
tulajdonság, hogy azt majd onnantól kezdve már óvjuk, 
féltjük, védjük.

Pedagógiai célunk ez. Hisszük, hogy a jövő generáci-
ója egyszer majd kamatoztatja fáradozásainkat. 

Ezen célok megvalósításaként, az idén is nagyon 
szép, délelőttöt tudtunk szervezni a gyereknek, felnőt-
teknek egyaránt. A madárgyűrűzéssel testi közelség-
be kerülhettünk a kis madárkával, - barát poszáta -, ami 
nem mindennapi élmény. Az erdészek vadászok bemu-
tatója sok érdekes és új ismertetettel gazdagította a 
tudásunkat. A természeti környezet, pedig leírhatatlan 
szépségű volt: a lankákon nyíló árvalányhajjal. 

Végül igen fáradtan és éhesen gyűlt össze a kis 
„sereg” a kemencénél, ahol a frissen kisült kenyérlán-
gos finom illata már messziről csalogatott bennünket. 
Erzsike óvó néni és segítőtársai sütötték a kemencé-
ben az ízletes eledelt, melyet tejföllel illetve lekvárral 
kínáltak. Teli pocakkal és nagyon jó kedvvel zártuk ezt 
a csodaszép napot. Zöldágjárással búcsúztunk és indul-
tunk haza. 

A gyerekek nevében is köszönet a szervezésért, 
megvalósításért: Molnár Erzsébet, Rostás Róbertné óvó 
néninek és segítőinek, Ördögh Edit óvodavezetőnek, 
Kovács Sándor madarásznak, Kristán János, Rostás 
Róbert Csikós Béla erdésznek, Berger Erik vadásznak,  
Mazzag Tamás Sütőüzem vezetőjének, Tóthné Ádám 
Gabriella óvoda titkárnak, a kéleshalmi segítőknek. 

A gyakorlati megvalósításról pedig beszéljenek a 
fotók.

Molnárné Túri Mária 

Környezeti munkaközösség  vezető

Táncünnep a Felső-Bácskai 
Alapfokú Művészeti Iskolában

Új fejezet Jánoshalma 
közművelődésében

Ismét egymásra találtak városunkban a népi értékek képviselői. A 2018. 05. 24-én rendezte meg a Hunyadi 
János Általános Iskola a hagyományos Tavaszi Zsongás elnevezésű kulturális délutánját. Száznál több diák mutat-
ta meg tudása legjavát. A Hunyadi János Általános Iskola és a Felső-Bácskai Alapfokú Művészeti Iskola több éve 
tartó eredményes együttműködése eredményeként több csoport is néptánc bemutatóval készült. A jánoshalmi Pön-
dölösök Citerazenekar felajánlását elfogadva a 3. a. osztály citera kísérettel mutatta be műsorát. Hosszú évek óta 
nem volt ilyenre példa. Jánoshalmi zenekar húzta a talp alá valót jánoshalmi diákoknak. Nagyon köszönjük a cite-
rásoknak a felajánlást, a sok próbát, időt, amivel lehetővé tették diákjaink műsorának bemutatását. Reméljük ennek 
folytatása lesz a következő esztendőkben.

Nagy István
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Orbán-nap
2018. május 

25-én a János-
halmi Gazdakör 
Egyesület ünne-
pi műsort szerve-
zett az Orbán-szo-
bornál, melyen 
iskolánk tanulói 
is részt vettek. A 
Szent Orbán tisz-
teletére rendezett 
megemlékezésen 
a furulya szakkör 
és az alsó tagoza-
tos énekkar diák-
jai moldvai nép-
dalcsokrot adtak 
elő. Felkészítők: 
Buzder Mónika, 
Mészáros Gábor.

Anyák napi ünnepségek képekben

Az iskolában is meghitt ünnepi műsoroknak lehettek részesei a meghí-
vott édesanyák, nagymamák, keresztanyukák.

Gyermeknap a Szent Anna Katolikus Óvodában

Óvodánk apraja-nagyja visszafele számolgatta a napokat, hányat kell 
még aludni a gyermeknapig. Május utolsó péntekén végre birtokba vehet-
tük a régi Radnóti Miklós Gimnázium udvarát, ahol idén is színes progra-
mokkal készültünk gyermekeinknek.

Hagyományainkhoz híven mind a négy óvodai csoport reggeli közös 
zenés tornával indította a napot. „Ovi – Zsaru” program keretein belül Hegyi 
Tamás rendőr és egy kollégája  tanította a gyerekeket a helyes közlekedés 
szabályaira. Birtokba vehették gyermekeink az akkumulátoros kisautókat, 
bóják kikerülése nagy figyelmet és kihívást jelentett a bátor kis sofőröknek. 

Horgászat, arcfestés, gyurmázás, színezés, kézműveskedés tette színe-
sebbé, vidámabbá ezt a különleges napot. Szülői közösségünk jóvoltából a 
fák alatti árnyékban jól esett az öt különböző ízből álló hűsítő fagylaltozás.

A nap végére, az izgalomtól és programoktól elfáradt gyerekek pizzát és 
ivólevet kaptak ebédre.

Köszönettel tartozunk a Városgazda Kft-nek, aki a helyszínt biztosítot-
ta a számunkra!

Szabóné Tettinger Adrienn

Az elsőáldozás gyerekszemmel

„Köszönjük szüleinknek és Sándor atyának a sok szép ajándékot elsőáldo-
zásunk alkalmából!”Gáspár Zalán

„Köszönjük a gyönyörűen pompázó, szép templomot!” Blahó Zénó
„Nagyon szépen köszönjük Sándor atyának az alapos felkészítést!”Brety-
ka Andor

„Köszönjük az énekkarnak és a diákoknak a szép énekeket.”Király Marcell
„Köszönöm, hogy elsőáldozó lehettem és boldogan vehettem magamhoz 
Jézus testét! Szegedi Stella

„Köszönöm szépen, hogy ilyen szép ajándékokat kaptam.”Markó Mór
„Azért szerettem elsőáldozó lenni, mert elég finom az ostya és az arra ins-
pirál,hogy még több misére járjak.”Faddi Ede

„Amikor megettem az ostyát boldogabb lettem.”Gulyás András
„Büszke vagyok, hogy kiállhattam az egész templom elé.”Botka Kitti
„Köszönöm Uram, hogy elsőáldozó lehettem, mert így kaptam egy gyönyö-
rű rózsafüzért, amivel lehet imádkozni.”Szatmári Olivér

„Nagyon örülök, hogy most már kaphatok ostyát és még egyszer felhúzha-
tom ezt a ruhát.”Markó Máté

„Köszönöm szépen, hogy ennyi misére eljutottam és így lehettem elsőál-
dozó.”Pakó Tamara

Évzáró
Szeretettel várjuk vendégeinket 

2018. június 21-én, 17 órai 
kezdettel a 25 éves jubileumi 

tanévzáró szentmisénkre.

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
Minden év legszívmelengetőbb ünnepe, május első vasárnapja, az 

anyák napja. Az édesanya az, aki aggódik értünk, meghallgat minket, 
gondoskodik rólunk, megbocsát mindent. Ezen a napon virággal, meg-
hitt szép szavakkal, szelíd ölelésekkel igyekeztünk megköszönni mind-
ezt nekik.

Az óvodások szívvel-lélekkel készültek, dalokat és verseket tanultak 
erre az alkalomra. Saját készítésű ajándékokkal lepték meg az édes-
anyákat. Az ünnepet a büszke mosolyok és a meghatott anyai tekinte-
tek járták át.

Nem feledkeztünk meg égi édesanyákról, Szűz Máriáról sem. Gyerme-
keink ilyenkor is, mint minden nap, hálát adnak és köszönetet mondanak 
Istennek az édesanyákért, szüleikért. Imával, énekkel fejezték ki szerete-
tüket a Mennyei Édesanya iránt.

Isten éltessen erőben, egészségben, boldogságban minden édes-
anyát!

RuskónéTaskovics Dóra
óvodapedagógus

Évzáró és anyák napja a Szent Anna Katolikus Óvodában

Május 19-én, szombaton ismét együtt tölthettünk egy vidám napot mi, 
szentannások. Reggel egy lelkes kis csapattal berendeztük az iskola udva-
rát, felállítottuk a sátrakat. A hosszú évek rutinjának köszönhetően pillana-
tok alatt kerti partissá vált a porta. 

Délután a színpadon zajló produkciók mellett tizenhat helyszínen szó-
rakoztattuk és láttuk vendégül az érdeklődőket mi diákok, szülők és peda-
gógusok. A hagyományos programelemeken túl (eszem - iszom, dínomdá-
nom, arcfestés, kézműves tevékenység, ügyességi versenyek, tanár-diák 
foci meccs) gazdára leltek az éves sportversenyek díjai is. Az iskola fenn-
állásának 25. évfordulója alkalmából január óta zajló „Huszonötlet(t)” vetél-
kedőnk szintén a célegyenesbe ért ezen a napon, és fény derült a nyertes 
osztályok kilétére. A szívküldi program igen nagy népszerűségnek örven-
dett. A stúdiósaink keze alatt égett a munka, hogy minél több zeneszám és 
üzenet célba érjen. Az időjárásilag kissé felhős, ám hangulatilag annál fel-
hőtlenebb együttlétünket este a tábortűz zárta. Jó volt látni és a részesévé 
válni annak, ahogy az udvar különböző részein nézelődő, beszélgető, ját-
szó sokaság a tűz köré gyűlt énekelni, a közös tréfákon derülni. 

Köszönet a színpadon szereplőknek a felkészülésért, irányítóiknak a fel-
készítésért, az osztályok közös vállalásaiért, amivel hozzájárultak a nap 
sikeréhez, és a szülői közösségnek, hogy vigyáztak ránk. Külön hála azok-
nak, akik több területen, helyszínen is helytálltak a közösségért fáradozva. 

DÖK

Kerti parti
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NYELV-TAN-TÚRA 
AUSZTRIÁBAN

Immár 17. alkalommal utaztak a „Hunyadisok” intenzív nyelvi táborba 
ezúttal Ausztriába és Németországba, hogy még motiváltabban térjenek 
haza, és anyanyelvi környezetben gyarapíthassák némettudásukat.

Az idei célpont Kufstein és környéke volt. Úton odafelé útba ejtettük Ber-
chtesgaden-t, ahol a „Sasfészek” található. A hegyre nem jutottunk föl, de 
lentről megcsodáltuk a festői környezetet, egyik este filmet néztünk Hit-
ler házáról.

Délelőttönként a „SCHÜLERHILFE” pedagógusaival tanították diákjain-
kat játékos módszerekkel, délutánonként kirándultunk a környéken.

Megcsodáltuk Kufsteinban az Erődöt, ahol több híres magyar is rabosko-
dott, például: Rózsa Sándor, Kazinczy Ferenc, Teleki Blanka, Lövey Klára.

Üvegfúvó üzemben megnéztük munka közben a mestereket, és egy 
interaktív kiállításon is részt vettünk, ami az érzékelést mutatta be.

Hajókáztunk a Chiemsee-n, utána lovaskocsival jutottunk el a szigeten  
II. Lajos kastélyához, amit a „Napkirály” kastélyának mintájára építtetett.

Voltunk egy Bányamúzeumban, Megkerestük a „Hegyi Doktor” rende-
lőjét Ellmau-ban.

Münchenben  BMW Múzeumban motorokat, autókat csodálhattunk, 
néhányba be is ülhettünk.

München főterén a híres Frauenkirche-be is betértünk, és a Peterskirc-
he-ben énekeltünk hazánkért.

Utolsó délután Innsbruckba utaztunk, ahol az „Aranytető” látványa nyű-
gözött le bennünket. Rövid kitérőt tettünk a Swarovski-házban, és az egész 
heti gazdag programot egy 1599 óta működő Harangöntő Múzeumban és 
üzemben zártuk az innsbrucki sísánc lábánál.

Sok csodás élménnyel tértünk haza. 
P.V.K.

Tavaszi zsongás

Idén is megtartotta iskolánk hagyományos, már 25 éves múltra visszatekintő kulturális műsorát.
Az idei év különleges volt számunkra, hiszen először ült velünk a közönség soraiban a csíkszeredai testvériskolánk felnőtt küldöttsége, László Károly 

igazgatóúr, Horváth Adél aligazgató asszony, Bors Kinga és Pál Zsuzsanna tanárnők.
Minden évben elcsodálkozunk mennyire sokszínű is iskolánk, illetve iskolánk tanulói. Láthatott a közönség nagyon sok hagyományőrző néptánc bemu-

tatót, népdaléneklést, angol, német és cigány nyelvű előadást, mesejátékot, szavalatot, aerobik bemutatót. Nagyon köszönjük elsősorban a gyerekeknek 
a lelkes, munkás felkészülést és a felkészítőknek a produkciók sikerességére szánt önkéntes időt. Nagyon köszönjük a szülők mindenféle segítségét is!

Hunyadi Iskola hírei

Az iskolai kirándulás fontos esemény egy osztály életében, a pozitív 
közös élmény összehoz, összekovácsol, épít.

3 éve járunk egy osztályba mi tizenketten, és minden évben voltunk 
együtt kirándulni, de az idei, ópusztaszeri volt a legjobb. Ebben a tanév-
ben sok történelmi olvasmány volt az olvasókönyvünkben. Nagyon izgal-
mas volt a sok kalandozás az ősi magyarokkal a honfoglalás korában, a 
csaták, a királyok élete. 

És most saját szemünkkel láthattuk mindazt, amit tanultunk, hallottunk 
és láttunk az interneten keresztül.

A kirándulást Ági néni egy pályázaton nyerte nekünk, 
így kézzel foghatóvá vált a történelem egy kicsi darabká-
ja számunkra is. 

Ópusztaszeren először a CSILLAGÖSVÉNYEN ját-
szottunk a labirintusokban. A megadott időpontra értünk 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Első-
nek a Feszty-körképet néztük meg. Azt hittük, hogy már 
mindent tudunk a festményről, mert, hogy már tanultunk 
róla, mégis amikor beléptünk a körfolyosóra csak álltunk 
tátott szájjal. A festmény, a terepasztal, a fények, a zene 
csodálatosak voltak.

Később megnéztük a régi városok utcáit és kávéházát, 
fényképezkedtünk a honfoglaló vezérekkel. 

A jurtáknál ebédeltünk majd egy korhű ruhába öltözött 
nénivel kézműveskedtünk, nemezeltünk. 

A látogató központban háborús kiállítás volt. Sok kato-
nai egyenruhát láttunk, lövészárkot, katonai kórházat. A 
legérdekesebb mégis a 3D-s mozi volt. A film is érdekes 
volt a magyar királyokról, de az, hogy a tárgyak kilógtak a 
képernyőből, az volt a legjobb. Ilyet most láttunk először.

Megnéztük a nagy szegedi árvíz bemutatóját a gátőr-
ház terepasztalán. 

Nagy sétát tettünk a falumúzeumba, ahol minden ház-
ba bementünk. Az iskola volt a legérdekesebb. 

Az utcákon nemcsak mi sétáltunk, hanem egy csendőr is. Bizony ben-
nünket is rendre utasított. Megijedtünk tőle.

A malom tetejéig is felmehettünk. A szatócsboltban vásároltunk. 
A kirándulás közös fagyizással ért véget. 
Ez egy felejthetetlen nap volt mindannyiunknak. Nagyon köszönjük az 

osztályfőnökünknek, Ági néninek és a Kecskeméti Medina Jótékonysági 
Alapítványnak.

A 3. b osztályos tanulók nevében Kolompár Izabella

Ópusztaszeren kirándultunk
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„BALETT-KALAND”

Magyarország legnagyobb szabású, 6 éve tartó oktatási programja az 
OperaKaland, melyen már többször is részt vehettünk diákjainkkal.

Ezúttal nem opera-, hanem balett-előadást tekinthettek meg a tanulók 
május elején.

A TOTAL DANCE című előadás három rövidebb, különböző hangulatú 
darabbal mutatkozott be. 

A humoros hangulatú jelenetekből a komolyabb kettősökön át a fergete-
ges együttesekig széles skálán mozgott az előadás.

A zene Ravel: Boleró című ismert műve volt, és Mozart művei.
Különleges élmény volt ez az előadás, hiszen diákjaink közül egy-két 

kivétellel most láttak először élő balettet.
Az áprilisi előkészítő órán, amikor Várkonyi Zoltán balettművész jött el 

hozzánk már ízelítőt kaptak a műfajból. 
Csodálatos élmény  volt a Magyar Nemzeti Balett előadásában látni ezt 

a három 20-21. századi modern művet.
Patocskainé V. Klára

Fényképek forrása: Magyar Állami Operaház 
http://www.opera.hu/v/a-total-dance-kepgaleriaja/

Tankerületi  
mesemondó verseny

A Hunyadi iskola diákjai ismét bizonyították tehetségüket, szorgalmukat. 
Május 8-án került sor a Kiskőrösi Tankerületi Központ tankerületi mese-

mondó versenyére. Iskolánkból Rendek Gergő 1. a, Lógó Bianka 3. c és 
Balázs Gábor Rudolf 4. c osztályos tanuló jutott tovább a legutolsó megmé-
rettetésre. A versenyt megelőzően több helyszínen is elmondták a meséket 
a gyerekek. Gergő a diákkonyha szakácsnőit is megörvendeztette mesé-
jével. Gyönyörű, modern iskola adott helyet a versenynek. Játékos beme-
legítés után először az 1. és 2. majd a 3. és 4. osztályosok mondhatták el 
meséjüket. A zsűrinek nehéz dolga volt a döntés meghozatalában. Addig a 
gyerekeket színes programok várták. Digitális táblánál oldhattak meg fel-
adatokat, kirakózhattak, mozgásos játékokban vehettek részt. 

Az eredményhirdetés során a zsűri kiemelte a gyerekek felkészültségét. 
Mi újra büszkék lehettünk diákjainkra. Gábor 2. Bianka és Gergő 4. helye-
zést ért el.

Gratulálunk!
A sikeres szereplést A fagylalt napja alkalmából egy-egy nagy gombóc 

fagyival ünnepeltük. 

Tankerületi  
informatikai verseny

Az először megrendezésre kerülő Kiskőrösi Tankerületi Informatikai Verseny 
döntőjét a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola szervezte meg május 
15-én, melyen a járási verseny első három helyezettjei vehettek részt az 5-6. 
évfolyamról. A diákok szövegszerkesztésben, számítógépes grafikában, az inter-
net használatában és rejtvényfejtésben mérték össze tudásukat.

I. helyezett Farkas Rebeka 6.c osztályos tanuló lett, aki iskolánkat képviselte.
A II-III. helyezést a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola diákjai érték 

el. A további helyezettek eredményes munkáját is oklevéllel jutalmaztuk.
Gratulálunk minden, a tankerületi döntőn részt vevő versenyzőnek és felké-

szítő tanáraiknak.

Tankerületi helyesírási verseny
A Kiskunhalasi Faze-

kas Mihály Általános 
Iskola rendezte meg 
2018. május 8-án a tan-
kerületi helyesírási ver-
senyt. Iskolánkat 3 tanu-
ló képviselte: az 5. évfo-
lyamos Miskolczi Szonja, 
Bogdán Hanna és Dági 
Beatrix hatodikosok, akik 
a járási versenyen már 
bizonyították, hogy igen 
jó helyesírók.  

Dági Beatrix a tan-
kerületi versenyen is 
a legjobbnak bizo-
nyult, és megszerezte 
az 1. helyezést 
korcsoportjában. Szere-
tettel gratulálunk tanítvá-
nyainknak!

PACSIRTÁINK SIKEREI

Énekeseink kiváló eredmé-
nyeket értek el a Járási népda-
lénekes versenyen, mindhárom 
kategóriában elsők lettek.

Lengyel Anna 3.a alsó tago-
zatos szóló kategóriában nyert,

Zámbó Luca 5.a felső tago-
zatos szóló kategóriában győ-
zött.

Éneklő csoportunk szintén 
megnyerte a járási első helye-
zést. Tagjai: Csernák Réka, 
Lengyel Anna, Tóth Flóra 3.a 
osztályosok, Zámbó Luca 5.a 
osztályos tanuló.

A Tankerületi ének versenyen 
is remek eredményt értek el a 
„Hunyadis” lányok.

Zámbó Luca 3. helyezett lett, 
Lengyel Anna 1. helyezést ért el szóló kategóriában.

Felkészítő tanáruk: Patocskainé Vízvári Klára

Matematikaverseny
Hagyományainkhoz híven lebonyolítottuk a matematikaverseny ll. fordu-

lóját, melyhez az l. fordulóban versenyző 2-4. osztályos  gyerekek mellé 21 
lelkes első osztályos gyerek is csatlakozott.

Nagy izgalommal várták az eredményhirdetést, hiszen nem csak a ll. 
forduló eredményét, hanem az őszi-tavaszi összetett eredmények is kihir-
dettük. Sok diák rengeteget készült a házi versenyünkre.  A pedagógusok 
és több szülő is lelkesen készítette fel diákjainkat, melynek meg is lett az 
eredménye!

Pusenszki Mariann

Hunyadi Iskola hírei

Háromtusa verseny

Május 3-án az alsó tagozat apraja, nagyja a hagyományos háromtusa 
versenyen vett részt. Az ugrás, dobás, futás feladatokat jó kedvvel, nagy 
lelkesedéssel hajtották végre tanulóink. Évfolyamonként versenyeztek az 
osztályok csapatai, az értékelést is korosztályonként végeztük. A csapat 
eredmények után a legjobb egyéni teljesítményeket is jutalmaztuk, külön 
értékelve a fiúkat és a lányokat. Az oklevelek és a jutalom müzli szeletek 
jó kezekbe kerültek.

Matematikaverseny II. forduló ered-
ménye

1. évfolyam
I. Dági Veronika 1.a
   Nagy Zsófia 1.a
   Prikidánovics Tamás 1.a
II. Lencse Dorka 1.c
    Korom Kornél 1.a
III. Horváth Viktória 1.c

2. évfolyam
I. Lakatos Márk 2.c
II. Szűcs Olivér 2.a
III. Kurucz Martin 2.a

3. évfolyam
I. Prikidánovics András 3.a 
II. Fischer Linda 3. a
    Huczek Petra 3.a
III. Rácskai Dzsesszika 3.a

4. évfolyam
I. Dági Attila 4.a
II. Zsók Szilvia 4.c
III. Penczinger László 4.a

Az összesített matematikaverseny 
eredménye

2. évfolyam
I. Szántó Mirella 2.a
II. Lakatos Márk 2.c
III. Kurucz Martin 2.a

3. évfolyam
I. Prikidánovics András 3.a 
II. Fischer Linda 3. a 
III. Huczek Petra 3.a

4. évfolyam
I. Dági Attila 4.a
II. Zsók Szilvia 4.c
III. Penczinger László 4.a

http://www.opera.hu/v/a-total-dance-kepgaleriaja/
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Ötven éve annak, hogy 1968 májusá-
ban az akkori negyedik A osztály gimnáziu-
mi tanulói elballagtak a Jánoshalmi Általános 
Iskola és Gimnáziumból.

Az 1963 évben alakult gimnáziumnak mi, a 
második induló évfolyama voltunk.

Még nem önálló épületben, hanem az 
akkori leány általános iskola egyik szárnyá-
ban folyt az oktatás. Közös volt az udvar az  
általános iskolás tanulókkal.

Ez a forma volt az elődje a későbbi  Rad-
nóti Miklós Gimnáziumnak, amely már önál-
ló intézményként, külön épülettel rendelke-
zett. Sajnos erről is már csak múlt időben 
beszélhetünk.

Mi 1964-ben nagyszerű tanárokat kap-
tunk. Ők részben általános iskolai, többsé-
gük pedig kezdő középiskolai tanárok voltak.  
Sikeresen teljesítették a feladataikat és ered-
ményesen tudták átadni nekünk , a középis-
kolai tudást.

Osztályfőnökünknek, Répás Balázs tanár 
úrnak, mi voltunk az első elballagó osztálya. A 
diákéveket mi nagyon szerettük, mert fiatalok 
voltunk, tele reménnyel a jövő iránt. Köszön-
jük egykori tanárainknak az áldozatos mun-
kát, amit akkor érdekünkben kifejtettek. Saj-
nos közülük már többen nem élnek.

Tisztelettel idéztük fel emléküket a helyi 
Gála Étteremben megrendezett találkozón 
május 19.-én.

Az ország különböző helyein élő osztály-
társak nagy része eljött a találkozóra. ahol 
megemlékeztünk az elhunyt társainkra is.

A jó hangulatú rendezvényen előkerül-
tek a régi közös fényképek a tablókép,és az 
emlékeinket közösen felidéztük. Egyik tár-
sunk elhozta az 1968-as ballagó tarisznyát 
és a gimnáziumi egyensapkát az iskola jel-
vényével. Abban az időben ugyanis kötele-
ző volt az egyensapka viselése, iskolán kívül 
is, főleg a rendezvényeken, ami jelezte, hogy 
melyik intézmény tanulói vagyunk. Az isko-
lában pedig a köpeny viselése volt kötele-
ző mindenkinek, így követve az akkori idők 
által megkövetelt egyenlőség hamis látszatát. 
Egyénileg divatozni az iskolában csak szűk 
keretek között lehetett. Akkoriban tombolt a 
beat-korszak is, ezért néhány hosszú hajú fiú 
tanulót, időnként a fodrászhoz tanácsoltak, 
hogy vágassa le rövidebbre a haját. Szom-
baton is volt tanítás. Ősszel és tavasszal 
havonta egy-két délelőttöt, szakmai gyakor-
lat címén, a jó emlékű Ságodi Benedek tanár 
úr vezetésével, valamelyik helyi mezőgazda-
sági üzemben, munkával töltöttük el. Mind-

ezek ellenére szép volt ez az időszak. Kár, 
hogy nem most vagyunk tizennyolc évesek, 
hiszen a mai diákok élete már könnyebb. Hát 
ami elmúlt, azt már visszahozni nem lehet.

Közösen megnéztük a ballagási tablónk 
másolatát. A jelenlévők egymás után elmond-
ták életük történetét, hogy mi minden történt 
velük az elmúlt ötven évben. Kinek szeren-
cse jutott, kinek nem, és bizony néhányun-
kat alaposan megtépázott az élet, de min-
dig talpra álltunk, ahogy ezt az egykori isko-
lánkban tanultuk. Ide kívánkoznak ezért, Ady 
Endre Üzenet egykori iskolámba című ver-
sének sorai.

„Bár zord a harc, megéri a világ.
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

E szellemben búcsúztunk el egymástól, a 
finom ebéd és a közös fényképezkedés  után. 
Megfogadtuk, hogy a közeljövőben ismét 
találkozunk, hiszen az újabb ötven év múlva 
létrejövő találkozó megszervezése, már egy 
kicsit problémás lenne. Köszönjük a mostani  
együttlét megszervezését Agócs Marikának, 
Csesznegi Terikének,  Rasztik Marikának és 
mindazoknak akik segítették a munkájukat.

Fajszi Ferenc 
az egykori IV. A. osztály volt tanulója.

Ötvenéves érettségi találkozó

Iskolánkban 29. alkalommal ren-
deztük meg a Dr. Szabó Gusztáv 
Mezőgazdasági Gépész Országos 
Szakmai Emlékversenyt 2018-ban. 
A sikeres megvalósítást az Embe-
ri Erőforrás Támogatáskezelő Nem-
zeti Tehetség Programja keretében 
beadott pályázat és a Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamara is támogatta. A 
csapatoknak nem kellett nevezési 
díjat fizetni az NTP-TMV-17 nyertes 
pályázat jóvoltából.

Az előkészületek már januárban 
elkezdődtek a versenyfelhívás kikül-
désével, majd a jelentkező isko-
lák összesítésével. Az országból 17 
iskola jelentkezett első ízben, de 
a gyakorlati és szóbeli verseny-
re összesen 11 iskolából 14 csa-
pat jutott be. A gödöllői Szent Ist-
ván Egyetem Gépészmérnöki Kará-
nak két tanára állította össze az 
írásbeli feladatsorokat, amelyek sok 
fizikai, logikai, mechanikai felada-
tot tartalmaztak, fejlesztve a mate-
matikai- és természettudományos 
kompetenciákat. Az I. és II. fordu-
lót márciusban és áprilisban írták 
meg a diákok saját iskolájukban. 
Az írásbelin jól teljesítő, szakmájá-
ban ügyes tanulók kerültek be az 
Országos Döntőbe, amelyet 2018. 
május 18-án és 19-én Jánoshal-
mán, az FM Kelet-magyarországi 
Agrár-szakképző Központ, Mező-
gazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium épületében és tangazdaságában rendeztünk meg.

Pénteken délelőtt regisztráció után vendégváró 
pogácsával, kávéval és üdítővel fogadtuk az iskolák-
ból érkező 3 fős csapatokat kísérő tanárukkal együtt. 
Versenyzők érkeztek Békésről (két csapat), Csorná-
ról, Karcagról, Kétegyházáról, Makóról, Mátészalká-
ról, Piliscsabáról (két csapat), Sátoraljaújhelyről, Vépről 
és Tokajról, Jánoshalma két csapattal indult. A képzési 
szerkezet átalakulása miatt idén 11.-es és 12.-es tanu-
lóknak hirdettük meg a versenyt (eddig 13. évfolyamos 
mezőgazdasági gépésztechnikus tanulók indulhattak, 
jövőre pedig 11. évfolyamosok versenyeznek). A zsűri-
vel közös ebéd után az ünnepélyes megnyitón beszé-

det mondott Taskovics Péter, az FM ASZK főigazgató-
ja. A csapatok ezután átöltöztek és az iskola buszával 
indultak ki a tanüzembe a gyakorlati versenyre.

A gyakorlaton az iskolák háromfős csapatainak tag-
jai külön-külön versenyeztek. Az egyik tagnak fémmeg-
munkálási feladatot kellett elvégeznie. A másik csa-
pattag erőgép szerkezeti részeinek szerelését végez-
te. A feladatok között szerepelt a gyűrűk felraká-
sa dugattyúra, tengelykapcsoló tárcsa és szerkezet 
össze- illetve felszerelése motorra, tápszivattyú össze-
rakása és beüzemelése, vezérlés összeszerelése adott 
motoron, porlasztó összerakása és beállítás, illetve a 
szerelő szerszámok felismerése. A harmadik tagnak 
egy KRESZ-totó kitöltését követően kellett erőgéppel 

szlalom pályán ügyességi felada-
tot végrehajtania, majd a kéttenge-
lyes pótkocsit a célba tolni. A fel-
adatok megoldása során a csa-
pattagok által szerzett pontszámok 
összeadódtak, mivel a vetélkedő-
ben a csapatteljesítmény számított. 
Az iskolákból érkező tanulók a gya-
korlati versenyen igyekeztek a leg-
jobb tudásuk szerint végezni a fel-
adatokat, mivel a versenyszabály-
zat szerint fele pontszám a gyakor-
latból tevődött össze.

Amíg a tanulók ügyeskedtek, a 
tanáraik egy Landini erőgépet néz-
hettek meg, a gyakorlati verseny 
befejeztével pedig az iskola aulájá-
ban mindenki végighallgatta az Axi-
ál Kft szervizmérnökének előadá-
sát a Claas típusú erőgépek motor-
jairól és azok fejlesztési irányáról. A 
pénteki nap a közös vacsorával ért 
véget az iskola ebédlőjében. A zsű-
ri tagjait, a versenyzőket és kísérő 
tanáraikat az iskola busza vitte ki a 
Király tanyára, a szállásra.

Május 18-án, szombaton a reg-
geli után az utolsó fordulóval foly-
tatódott a verseny. Dr. Bense Lász-
ló a SZIE intézeti igazgató helyette-
se, egyetemi tanára állította össze 
a kérdéseket és ő is vezényelte le 
a szóbeli versenyt az iskola előadó-
jában. A kérdések között a szakmai 
tárgyak érettségi követelményein túl 
elméleti és gyakorlati vonatkozá-
súak is szerepeltek. A szünetben szendvicset, pogá-
csát, kávét és üdítőt fogyasztottak a résztvevők. Déle-
lőtt 11 óra után ért véget a vetélkedő, az okleveleket 
a zsűri értékelése alapján a Csabi Nyomda készítet-
te el, emléklapot mindenki kapott. Délben ünnepélyes 
eredményhirdetésre gyűltünk össze az aulában, Orosz 
György, a zsűri elnöke értékelte a versenyzők színvo-
nalas szakmai munkáját. Az eredmények:
1. helyezett lett: Dósa Martin, Kollár Benedek, Sallai 

László (FMASZK Jánoshalma 11. évf), felkészítő 
tanáruk: Dénes Gábor;

2. helyezést ért el Hunyadi Ármin, Király Dániel, Kókai 
Dániel (FMASZK Jánoshalma 12. évf.), felkészítő 
tanáruk: Éder János;

3. helyen végzett: Bodnár Márk, Hambalgó Ferenc, 
Zombori Zoltán (FM KASZK Piliscsaba, 11. évf.), fel-
készítő tanáruk: Petrovics Győző.

A pályázati támogatásból a dobogós helyezettek 

könyvvásárlási utalványokat, kupákat, emlékplakette-
ket vehettek át. A támogatók jóvoltából a helyezettek és 
az egy-egy területen jól szereplő versenyzők értékes 
különdíjakat vehettek át. A tartalmas versenyt szom-
baton a jó hangulatban elfogyasztott ebéd zárta, ame-
lyen a kísérő tanárok jelezték, jövőre, a jubileumi XXX. 
Szabó Gusztáv Emlékversenyre is szívesen eljönnek.

A verseny megrendezéséhez és sikeres lebonyo-
lításához hozzájárult az iskola dolgozóinak és a zsű-
ri tagjainak aktív közreműködése és támogatóink – az 
Axiál Kft (Baja), SZIE GK (Gödöllő), NAK (Budapest), 
Gödöllői Agrár Tudományi Egyetem (Gödöllő), Febag-
ro Zrt (Felsőszentiván), Agroprodukt Kft (Jánoshalma), 
Renner Bt (Jánoshalma), Würth Szereléstechnikai Kft 
(Budaörs), ZAPP Hungária Kft - Majer Gábor (János-
halma), EMET NTP  anyagi-, eszköz- és ajándék fel-
ajánlásai.

M. M.

Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny
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Családi nap a Skanzenben
Május 12-én a 

Jánoshalmi Skan-
zenben Nagy István 
igazgató és Pogu-
relszka Oksza-
na balett tanárnő 
családi napra vár-
ta a balettos diáko-
kat és szülőket. A 
csodálatos helyszí-
nen mindenki meg-
találta hogyan tölt-
se el szabadide-
jét. Somogyi Lász-
ló nagyszerű gulyá-
sa előtt és után két 
kemencében sült a lepény Nagy István és a Művészeti Iskola iskolatitkárainak közreműködésével. A több településről érkezett szülők késő 
estig maradt. Az együttlét, beszélgetések következtében ismeretségek, barátságok születtek. A rendezvény legfontosabb célja, hogy köze-
lebb hozza a művészetek iránt érdeklődő diákokat, szülőket és a tanárokat egymáshoz. Hagyományteremtő célzattal megrendezett csa-
ládi nap végén azzal váltak el a résztvevők, hogy jövőre ismét találkoznak a Skanzenben.

Rapcsák András

Tanodások a Táncművészeti Egyetemen
2018.  május 7-én az EFOP-3.3.1-

16-2017-00016 számú Tanoda prog-
ramban részt vevő diákok egynapos 
kiránduláson vettek részt. A 3 órás 
vonatozás után első nagy élményt a 
metrózás és a mozgólépcső jelen-
tette. A nap legfontosabb esemé-
nye a Táncművészeti Egyetem nép-
tánc szakos diákjainak műsora volt. 
A bő egy órás programban a tánco-
sok bemutatták Magyarország jelen-
tősebb tájegységeinek viseletét, tán-
cait. Egy-egy műsorszámhoz Dr. Sán-
dor Ildikó fűzött magyarázó mondato-
kat. Konferálásában nem feledkezett 
meg Magyar Bencéről sem, aki szep-
tembertől ebben az iskolában kezdi 
meg tanulmányait. Bence ekkor meg-
kapta első nyílt színi tapsát. Remél-
jük ez is tovább erősíti elhatározását 
és kitartás ad nehéz, de nagyon szép 
szakmájához.

A szép, napsütéses időben megnéztük a Hősök terét, a Parlamentet. Maradt még idő egy rövid hajókázásra is a hazautazás előtt. Fárad-
tan, de nagy élményekkel tértek haza diákjaink.

Nagy István

Van, aki úgy gondolja, hogy a túl sok 
cukorevés cukorbetegséget okoz. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy ha az ember 
sok cukrot, vagy sok egyéb szénhidrá-
tot, vagy sok zsírt eszik, akkor elhízik. Az 
elhízás pedig növeli a 2-es típusú cukor-
betegség kialakulásának valószínűségét. 
Tehát a cukorevés és a 2-es típusú diabe-
tes között az összefüggés nem közvetlen. 
A cukorevés és az 1-es típusú cukorbeteg-
ség kialakulása között semmilyen össze-
függés nincs.

 Cukorbetegeknél gyakran felmerülő 
kérdés, hogy csak a szénhidrátokat kell 
figyelnem és ehetek bármit, ami belefér? 
Egyénre szabott energia tartalmú étrend 
szükséges, amelyet többek közt az élet-
mód, a testsúly, a testmagasság és a fizi-
kai igénybevétel határoz meg. Az egyes 
tápanyagok arányának a következők sze-
rint kell alakulnia például: 1400 kcal-t tar-
talmazó étrend napi 175 g szénhidrát, 70 g 
fehérje és 46 g zsír elfogyasztását jelenti.

 A cukorbetegnek csak zsemlét lehet 
enni kenyeret nem. Ez is tévhit. A zsem-
le és a kenyér is lisztből készült. 1 db vizes 
zsemle 54 g tömegű. Amennyiben ugyanek-
kora súlyú kenyeret fogyasztanak, szén-
hidráttartalma mindkettőnek közel azonos 
lesz. Bármelyiket is választják a pékáruk 
közül, fogyasszák inkább azokat a termé-
keket, amelyek kevésbé emelik a vércukor-
szintet (teljes kiőrlésű).

 A cukorbetegeknek diabetikus ételeket 
kell enniük? A cukorbetegek számára java-
solt étrend összetételében nem különbözik 
az egészséges étrendtől. A diabetikus éte-
lek rendszerint ugyanannyi zsírt és energi-
át tartalmaznak, mint nem diabetikus meg-
felelőik. Gyakran szénhidrát tartalmuk sem 
kevesebb.

A cukorbetegek nem ehetnek édessé-
get? A cukorbetegeknek nem kell lemonda-

ni semmilyen ételről. Az egészséges étrend 
kialakítása a cél, nem az önsanyargatás. 
Viszont egy túlsúlyos diabéteszesnek pont 
annyira célszerű megenni 3 szelet tortát, 
mint egy elhízott nem cukorbetegnek. A 
cukorbetegnek az elfogyasztott édességet 
természetesen bele kell számolni a napi 
engedélyezett szénhidrát- és energia meny-
nyiségbe. Az 1-es típusú inzulinnal kezelt 
betegeknél édesség fogyasztás esetén tud-
niuk kell, hogy annak szénhidráttartalmá-
hoz mennyi inzulint kell beadni.

A tablettás cukorbeteg nem igazi cukor-
beteg, mert nem kell kapnia inzulint. Nincs 
olyan, hogy igazi cukorbeteg és nem iga-
zi cukorbeteg. A kezeletlen, magas vér-
cukoszrint eredménye mind 1-es (inzu-
linnal kezelt), mind 2-es típusú (általá-
ban tablettákkal kezelt) cukorbetegségben 
súlyos szív és érrendszeri szövődmények-
hez vezet. Ráadásul a 2-es típusú diabé-
teszben gyakori a kóros elhízás, ami továb-
bi kockázatot jelent a beteg számára, sok-
szor magas vérzsír- és magas vérnyo-
más-értékekkel.

Akármennyi gyümölcsöt ehetek édes-
ség helyett. A gyümölcsöknek magas a 
cukor tartalmuk, tehát mindenképpen bele 
kell számolni a napi engedélyezett szénhid-
rátbevitelbe.

Azért lettem cukorbeteg, mert túl sok 
cukrot ettem. Túl sokat, de nem feltétlenül 
édességet. A 2-es típusú cukorbetegség 
fő kiváltója az elhízás. 2-es típusú cukor-
betegek 85-90%-a túlsúlyos, tehát nem 
csak cukrot, egyéb szénhidrátból és zsírok-
ból is túl sokat fogyasztottak. Az 1-es típu-
sú cukorbetegség kialakulásában elsősor-
ban genetikai tényezők játszanak szere-
pet, tehát nincs összefüggésben a cukor-
fogyasztással.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

A dietetikus tanácsai

Tévhitek és igazságok 
a cukorbetegségről
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Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2018. május hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését 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!

Szarvas Vencel élt: 78 évet
Kazinczi Sándorné  
sz: Törköly Julianna élt: 81 évet
Farkas Antalné  
sz: Sere Janka élt: 84 évet
Maráczi Sándor élt: 80 évet

Unczorg Lászlóné   
sz: Taskovics Etelka  élt: 88 évet
Faddi Sándor élt: 86 évet
Édes Ferenc Csaba élt: 54 évet
Hegedűsné  
Kiss Matild Márta  élt: 56 évet

2018. június  20-án lesz vásár

Hangya ABC és 
Non-Stop mini ABC 
Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

Júniusi kiemelt ajánlatunk!
A 4 tojásos száraztészták 
500g  255-Ft/cs (510-Ft/kg)
Hentes lecsókolbász  649-Ft/kg
Arany Ászok 
sör alk.:4,3% (V/V) 0,5l  209-Ft/db (418-Ft/l)
Márka szénsavas üdítő italok  
2l  199-Ft/db (99,50Ft/l)
              Hangya abc-ben (Halasi u.32)
Fagyasztott marha pacal 1kg 1159-Ft/cs

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Nézzen be hozzánk! 
Sok más termékünk van még kedvező áron!

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

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a 10 évvel ezelőtt 
eltávozott szeretett édesanyáról,  

SzőlőSiné Oláh éváról 
(volt Bartáné)

gyermekei: János, Éva és Szilvi, testvérei 
és édesanyja, valamint az egész család. 

NYUGODJÉK BÉKÉBEN

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Fent a csillagok között van valaki, akit soha nem felejtünk el.”
Nagyon sokan ismerték és szerették a férjemet, 

KORÉNYI ENDRÉT.
Szerettünket 2018. május 7-én Szolnokon, a Római Katolikus Temetőben örök 
nyugalomra helyeztük. Ezúton fejezem ki örök hálámat mindazoknak, akik igaz, 
őszinte könnyel, együttérző lélekkel emlékeztek meg a drága férjről, és az imá-
dott édesapáról.
Köszönöm mindazoknak a barátoknak, ismerősöknek, akik – tiszteletük jeléül – 
részvétüket fejezték ki, mély gyászunkban bármilyen módon osztoztak!
Külön szeretném kifejezni hálámat férjem sporttársainak, akik mindent elkö-
vettek azért, hogy az élet ne intsen búcsút társuknak. Köszönöm Juhász Attila, 
Juhász Ákos, Csiszár Zoltán, Csiszár Csaba, Kothencz Zoltán, Horváth Róbert, 
Agócs Imre Gedeon, Dervaderics Zoltán, Hurtony Zoltán és Szabó Kornél Urak-
nak, amit férjemért életének utolsó pillanataiban tettek.
Sajnos minden igyekezetük ellenére „megállt a szív, mely élni vágyott.”

A gyászoló család

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

G OL D  M I X  K F T. 

Ékszerbolt
Új helyen! A régi üzletünktől 30 m-re a Papírbolt mellett. 

Vadonatúj üzletünkben továbbra is nagy választékban kaphatóak 
arany-, ezüst ékszerek, 

 valamint női, férfi, és gyermek karórák, fali- és ébresztő órák 
Tört arany felvásárlás, 

ékszerek javítása, elemcsere
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 800 - 1630-ig, szombaton 800 - 1200-ig STÍLUS 

ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

JÚNIUSI AKCIÓJA
1-et fizet 2-t kap 

Energizer tartós 
(AA és AAA) elem: 

210.- Ft/ 2 db!

Befőzési akció: 
befőttes üvegek, 
tetők, gumigyűrű, 

celofán akciós áron!
További akciónkat 

keresse üzletünkben!

Faddi Szabolcs   
közterület-
felügyelő  

telefonszáma: 
06-30/565-37-58 

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906

C kategóriás 
kettes 

fogathajtó 
verseny  

2018. július 7-én  
a Batthyány 

utcai 
sportpályán
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A 2017-es évben hagyományteremtő céllal rendeztünk a dr. Fenyvesi 
Máté Sportcsarnokban Majális Kupát, ahol gulyáslevessel vártuk a kupá-
ra nevező csapatokat, nézőket és hozzátartozókat. Ezt idén sajnos el kel-
lett napolnunk, mert a nagypályás bajnokság közbeszólt és bajnoki fordu-
lót rendeztek ezen a napon.

Azonban a Városgazda Kft hű maradt a kezdeményezéshez, és 
Pünkösd hétfőjén pótoltuk a labdarúgó tornát!  A koncepció hason-
ló volt a tavalyihoz, sörsátrakat, padokat és asztalokat helyeztünk 
el a sportcsarnok előtti füves területen, ahol a csapatok leülhet-
tek beszélgetni, enni-inni, vagy csak kipihenni a meccs fáradalmait.  
Minden csapat 6 mérkőzést játszott, ezért az energiaveszteséget bab-
gulyással pótoltuk! A Diákélelmezési Konyha készítette el szenzációsan 
finomra az ebédet, amit ezúton is köszönünk nekik.

Négy vidéki csapat érkezett, közöttük az előző tor-
nát magabiztosan megnyerő kiskunhalasi Venezia-Fröcs-
cs FC, valamint bajai, mélykúti és borotai együttes is nevezett. 
Városunkat három csapat képviselte, a minden tornán jól szereplő Har-
madnaposok, Délceg Dusán és Hajdú Hunor vezérletével. A Ground SC, 
amit Tolnai Márkó koordinál és minden alkalommal megnehezítik a kupára 
áhítozók dolgát. Továbbá a Haris Tüzép is indított egy csapatot első alka-
lommal! 

„Venezia-Fröccs FC csapata

A mérkőzések 9 órakor kezdődtek és amíg a teremben zajlot-
tak a küzdelmek, az éppen pihenő csapatok gyönyörű időben élvez-
hették a friss levegőt egy sör, vagy üdítő mellett a szabadban! 

Szerencsére elmondhatjuk, hogy ezen a napon sem volt sérülés, 
mindenki vigyázott a másik testi épségére, és a mérkőzések béké-
sen zajlottak, ahol a csapatok a fair play szellemében léptek pályára! 
A sok szép megoldás és gól mellett ez a nap leginkább a kapusokról szólt! 
Az első négy helyen végzett csapat kapusai igazán kitettek magukért! A 
Fröccs FC fiatal kapusának hálója 5 mérkőzésen érintetlen maradt, csak 
a Haris Tüzép elleni döntő meccsen kapott kettő gólt! A döntő másik részt-
vevője, a Haris Tüzép kapusa egész tornán 3 gólt kapott, ami igazán szép 
teljesítmény figyelembe véve azt, hogy kispályáról van szó és 6 meccset 
játszottak a csapatok. A torna legjobb kapusának mégis a H-Z tetőszervíz 
csapatának a hálóőrét választottuk, aki remek teljesítményével hozzájárult 
a bajai csapat bronzérméhez!

„Farkas Roland a torna legjobb kapusa”

Persze voltak remek teljesítmények a mezőnyjátékosok között is! 
A torna gólkirálya Velez Donát lett, aki 10 gólt szerzett a tornán.  
A torna legjobb játékosának 2 focista lett megszavazva! 
Frittmann Patrik, valamint Varga Márkó, akik egyhangúan a legjobb teljesít-
ményt nyújtották a Pünkösd Kupán!

„A torna legjobb játékosa Varga Márkó”

„A torna legjobb játékosa „Frittmann Patrik”

A kupát végül a Haris Tüzép nyerte meg, veretlenül, impozáns 27:3-as 
gólaránnyal, de azt gondolom, hogy ez a nap mindenkiről szólt, mert azt csi-
náltuk, amit szeretünk, kellemes társasági és közösségi élményt szerezve. 

Ennek az élménynek az elérése volt a Városgazda Kft célja, hogy min-
denki fesztelenül jól érezze magát ezen a szép hétfői napon. Az élményhez 
hozzájárultak a szép kupák és érmek, de leginkább, hogy közösen töltöttük 
el ezt a napot egy kis sportolással.

„A bronzérmes H-Z Tetőszervíz csapata”

„A kupa győztese: Haris Tüzép”

Megyei tűzoltó sportver-
seny volt. A kiskunhalasi 
csapat mind a négy számot 
megnyerte, ami a 100 méte-
res akadályfutásból a horog-
létra mászásból a 4×100 
méteres váltófutásból és a 
kismotorfecskendő szerelés-
ből áll. Kisa Péter a horoglét-
ra mászásban harmadik lett, 
a 100 méteres akadályfutás-
ban 2. és így egyéni össze-
tettben 2. helyezést ért el.                         Gratulálunk!

JFC májusi tudósításai 
Május 1-én:

"Biztos győzelem a kitűnően 
játszó Kalocsa ellen"

Jánoshalma-Kalocsa 2:0 ( 0:0)
Gólszerzőink: Stojanovic Veljko, Farkas Pál
Nenad Florin edző: Ellenfelünk sokkal jobb for-
mában érkezett a mai mérkőzésre, mint ahogy 
az őszi mérkőzésen játszott. Így aztán nehezen 
törtük fel védelmüket

U-19-es mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kalocsa 2:4 (0:2)

Gólszerzőink: Szász Roland, Zentay Viktor

Sajnos, ennyivel jobb volt ellenfelünk

Május 5-én:
" Nem várt döntetlen 

Soltvadkerten"

Megyei I.o. mérkőzés
Soltvadkerti TE- Jánoshalmi FC 1:1 (0:1)

A JFC gólszerzője :Harnos Zoltán Dániel
Csapatunk jól kezdett,s már a 16. percben meg-
szereztük a vezetést.  Sajnálatos módon  ezután 
minden gólhelyzet kimaradt,s ahogy az a foot-
ballban rendre történik: az ellenfél egy megpat-
tanó lövéssel kiegyenlített.
Nenad Florin edző: Kár a sok kimaradt helyze-
tért. Ellenfelünk remekül küzdött.

U-19-es mérkőzés
Soltvadkerti TE- Jánoshalmi FC 8:3 (4:0)

A mérkőzésen mindvégig a hazaiak uralták a 
játékot
A JFC gólszerzői: Szász Roland 2, Kovács Kris-
tóf

Május 6-án:
U-16 -os mérkőzés

Jánoshalmi FC- Bácsalmás 0:1 (0:0)

Kimaradt helyzetek=vendéggyőzelem
Kár volt érte!

Május 11-én:
U-16-os mérkőzés

Tompa-Jánoshalmi FC 3:1 (2:1 )
JFC gólszerző: Mike Márk

A házigazdák jobban bírták erővel.

Május 13:
"Biztos hazai győzelem"

Jánoshalmi FC- Harta 4:1 ( 2:0)

Gólszerzők: Harnos Zoltán Dániel,Stojanovic 
Veljko,Szabó Szilárd, Jeszenszky Roland
Nenad Florin edző: Jól játszott csapatom,s meg-
érdemelt győzelmet aratott.

U-19-es mérkőzés.
Jánoshalmi FC-Harta  3:1 (0:0)

Gólszerzőink: Szász Roland 2, Délceg Dusán
Végre támadóink kihasználták helyzeteiket,így  
lett biztos győzelem.

Május 20
" Óvatoskodó játék-

kellemetlen vereséggel"

Bácsalmás-Jánoshalmi FC 1:0 (0:0)
Nenad Florin edző: Presztizsmérkőzésen a sze-
rencsésebb csapat nyert.

U-19-es mérkőzés
Bácsalmás-Jánoshalmi FC  1:0 (0:0)

Szoros első félidőt követően a hazaiak vezető 
góljára nem tudtunk válaszolni.

Május 27-én
"A szezon legjobb támadójátékával"

Jánoshalmi FC –- Kiskunfélegyháza 
4:0 ( 2:0)

Gólszerzők. Harnos Zoltán Dániel 3, Jeszensz-
ky Roland
Igazi nyárias időben remek játékkal búcsúzott 
csapatunk a hazai közönségtől. Harnos Zoltán 
Dániel a mezőny legjobbja volt. A  félegyházi 
védőket gyakran megoldhatatlan helyzetbe hoz-
ta. Amikor elfáradva levonult -minden hazai néző 
tapssal köszönte meg játékát.
Nenad Florin edző: Ellenfelünk jó csapat,s ilyen 
mérkőzésen így kell játszani, mint ma a fiúk tet-
ték. Elöl Harnos Zoli kitűnően játszott, védel-
münk pedig jól zárt .

U-19-es mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kiskunfélegyháza  

2:6 (1:3)
A JFC gólszerzői:Délceg Dusán, Nemes Martin

Meggyőződés,elképzelés nélkül nem lehet nyer-
ni.
A bajnokság utolsó mérkőzésén június 1-én  
17.00-kor  Kecelen szerepelnek csapataink.

Horváth Mihály
elnök

Atletikus tűzoltó

Pünkösd kupa, majális hangulat, Haris Tüzép győzelem!
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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.

Kovács Elena (Anyja neve: Somogyi 
Renáta), Szili Boglárka Fanni (a.n.: 
Ecseri Fanni), Kolompár Valentin (a.n.: 
Kolompár Angéla), Burai Mirjam Hanna 
(a.n.: Burai Nikolett).

  UHT tej 1/1 155  
  Kristály cukor 1/1   149,- Ft
  Étolaj 1/1      289,- Ft
Újra kapható 25/1 kristálycukor 145 Ft/kg

Az akció a  készlet erejéig tart

2018.  júmius  1. Dr. Király Zsófia, 2. Dr. Podobni Ágnes, 3. Dr. Nyári Alíz, 4. Dr. Kishonti Attila, 5. Dr. 
Kovács Tamás, 6. Dr. Király Zsófia, 7. Dr. Ferencz Edit, 8. Dr. Hollósi Renáta, 9. Dr. Oláh Nikolett, 10. Dr. 
Schütz Nikolett, 11. Dr. Kishonti Attila, 12. Dr. Kovács Tamás, 13. Dr. Podobni Ágnes, 14. Dr. Nyári Alíz, 
15. Dr. Fehértemplomi Katalin, 16. Dr. Fehértemplomi Katalin, 17. Dr. Fehértemplomi Katalin, 18. Dr. 
Kishonti Attila, 19. Dr. Kovács Tamás, 20. Dr. Podobni Ágnes, 21. Dr. Ferencz Edit, 22. Dr. Nyári Alíz, 23. 
Dr. Nyári Alíz, 24. Dr. Nyári Alíz, 25. Dr. Hollósi Renáta, 26. Dr. Kovács Tamás, 27. Dr. Podobni Ágnes, 
28. Dr. Nyári Alíz, 29.  Dr. Ferencz Edit, 30. Dr. Fucskó Artúr

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 tart. 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

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

Faddi Annamária – Ferenczi István

Dr. Dudás Zsuzsanna Brigitta  és
 Miskolczi József Árpád

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

Rendőrségi hírek

Jánoshalmi 
Önkormányzati 

Tűzoltóság hívószáma: 
06-77/401-070

A Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség JATESZ Nordi Wal-
king csapata az elmúlt időszakban két teljesítménytúrán vett részt.

2018 április 28-án a Kiskőrösi 15-dik jubileumi Petőfi-túrán 10 fő részvé-
telével teljesítették a 22 km-es távot.

2018.május 26-án a császártöltési Vörösmocsár-túrán három fő a 11 
km-es, kettő a  a 22,5 km-es, egy „síjáró” (Nordi Walking szabad fordítása 
„síjárás”. Szerk.) társunk a 30 km-es és egy sporttársunk pedig a 40 km-es 
távot. teljesítette

CS. E.

Sz. J. helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2018.05. 13 -án 
14:15 óra körüli időben a Jánoshalma, Árpád utcában erőszakkal elvette a pénz-
tárcáját a benne lévő 12 500 Ft készpénzzel együtt. A sértett a bántalmazás követ-
keztében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.

A Jánoshalmi Rendőrőrs beosztottjai a bejelentést követően pár órán belül 
elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható R.D. helyi 
lakost, akit gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vettek. 

A Kiskunhalasi Járásbíróság gyorsított eljárás keretében – a bűncselekményt 
követő 3 napon belül – jogerősen szabadságvesztésre ítélte az elkövetőt és elren-
delte a kiszabott börtön- büntetés azonnali megkezdését. 

R. I. jánoshalmai lakos tett bejelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2018.05.20.-
án 12 óra körüli időben a belterületi ingatlanjának udvarába feltehetően bemá-
szott, majd a nyitott lakóházban kutatni kezdett. A sértett a kertből visszatérve tet-
ten érte az elkövetőt, aki így nem tudott semmit eltulajdonítani. 

K. P. jánoshalmi lakos feljelentést tett 2018. május 24-én ismeretlen tettes ellen, 
aki előző nap délután a belterületi házából a nyitott kaput és bejárati ajtót kihasz-
nálva eltulajdonított 300.000 Ft-ot.

A két bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható K.L. helyi 
lakos a második bejelentést követően 4 órán belül elfogásra került. Nevezett gya-
núsítotti kihallgatását követően őrizetbe vételre került, a Kiskunhalasi Járásbíróság 
pedig elrendelte az előzetes letartóztatását. 

ELŐZZÜK MEG A BAJT !
A BŰNCSELEKMÉNYEK 

TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ!
Az utóbbi időben a bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatla-

nokat, ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani. 
A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakatlan ingatla-

nokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda mások 
üresen álló házaira, illetve lássák el megfelelő vagyonvédelemmel ingatlanjai-
kat. Amennyiben pedig valami gyanús dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az 
éjjel-nappal hívható 20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgá-
latának a száma.   

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról, 
hogy a kapukat tartsák zárva, és mielőtt azokat csengetés vagy 
kopogtatás után kinyitják, előtte győződjenek meg róla, hogy isme-
rős érkezett hozzájuk, és nem idegen.      

MI A TEENDŐ BAJ ESETÉN?
Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, ne menjen be a lakásba!
Ennek két oka is van: A betörő még mindig a lakásban lehet és nem 

kizárt, hogy menekülése érdekében Önnel szemben fizikai erőszakot fog 
alkalmazni. Ha nem megy be a lakásba, akkor a betörő által hátrahagyott 
nyomokat nem változtatja meg, így megkönnyíti a rendőrség szakembere-
inek munkáját.

Értesítse a rendőrséget 
(A lehető legrövidebb időn belül!)

Ha mód van rá, a szomszédokkal együtt tartsa szemmel lakását, hogy 
az esetlegesen ott tartózkodó betörő ne tudjon észrevétlenül távozni! 

Ha a rendőrség kiérkezése előtt a betörő mégis megpróbálna elmene-
külni, lehetőség szerint –saját biztonságuk maximális figyelembevétele 
mellett– akadályozzák meg azt! 

Ha ez nem oldható meg, vagy nem jár sikerrel, alaposan figyeljék meg 
az illető személyt és ruházatát, az általa használt jármű ismertetőjegyeit, 
menekülési útvonalát. 

Halnapok a Gála Étteremben
Június 29 és 30-án és Július 1-én 

GÁLA ÉTTEREM 

ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

Várjuk  Kedves Vendégeinket! 

Nordi Walking hírekTemplom szépítés

Folytatódika Szent Anna templom külsőjének felújítása. Megszépült a 
torony is, elkerületek az északi oldalról az állványok. Van még azért mit 
tenni a nyáron.
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