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Emlékezések hónapja

Házasok hálaadására
Jubiláns házasokat köszöntünk
november 23-án, vasárnap a 10 órás
szentmisében a Szent Anna templomban. Ebben az évben mindazok adhatnak hálát, akik 5, 10, 15 stb. évvel
ezelőtt kötöttek egyházi (templomi)
esküvőt bárhol. Szeretettel várjuk azokat a párokat, akik itt szeretnének hálát
adni az együtt eltöltött időért. Kérjük,
jelentkezzenek a plébánia irodájában
vagy a sekrestyében november 16-ig.
Meghívót senki nem kap külön.
Menyhárt Sándor atya plébános

Az elmúlt egy hónapban három jeles eseményre emlékeztünk. Október 6-án az aradi vértanúk kivégzéséére, 23-án az 1956 forradalom és szabadságharc
kitörésére, majd november 4-én mécseseket gyújtottunk az 1956-os áldozatok emlékére Az ünnepségekről az 5. oldalon tudósítunk.

PÁL DÉNES
JÁNOSHALMÁN!

Megalakult az új Képviselő-testület

Pál Dénes és a napenergia felhasználás mellett elkötelezett közösség, a FÉNYKÖR nevében szeretettel meghívunk egy díszceremóniával egybekötött koncertre!
Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ – Jánoshalma
Időpont: 2014. november 21., péntek 16:00 óra
Fénykörközösségünk Pál Dénes közreműködésével felavatja legújabb Fénypontjait, azokat az intézményeket, melyek ezentúl a nap
energiájának segítségével biztosítják a saját energiaellátásukat.
Kiket várunk?
• aki szereti Dénes dalait
• aki szereti a NAPOT
• aki hisz a fenntartható Zöld új világban
• aki szeretne egy vidám hangulatú közösségi rendezvényen
részt venni
• aki kíváncsi, hogy Pál Dénes hogyan kapcsolódik a Fénykörközösséghez!
Gyere el és személyes energiáddal támogasd a Fénykörközösség
üzenetét:
Megújuló energia – Közösségi erő – Fenntartható élet
Regisztrálj honlapunkon, és vegyél részt ingyenesen
Pál Dénes jánoshalmi koncertjén!
Lépj be velünk a Zöld új világba!

www.fenykorkozosseg.hu

Halottainkra emlékeztünk

Az október 12-én megtartott eredményes és érvényes önkormányzati választások eredményeként október 22-én tartotta alakuló ülést az új Képviselő-testület . Ezen a napon tette le esküjét Czeller Zoltán polgármester, a megválasztott képviselők, majd Kovács József alpolgármester, Madarász Attila és Malustyik
Béla bizottsági elnökök A választási eredményekről és a bizottságok személyi összetételéről a 3. oldalon olvashatnak.

Tájékoztatás az utak helyreállításáról
MÉG EZ ÉVBEN
HELYREÁLLÍTÁSRA
KERÜLŐ UTCÁK
LISTÁJA
A munkákat megfelelő időjárás esetén tudja elvégezni a
kivitelező!
Burkolt utcák listája:

Lapunk legközelebb
2014. december 5-én jelenik meg
ISSN 2062-4069

Molnár J. u., Kálvária u.,
Arany J. u., Kölcsey u., Dr.
Szobonya u., Magyar L. u.,
Szent István u., Kossuth L. u.,
Kálvária u.,
Földes utak listája:
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www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

Azon utcák, melyeket sem
a múlt számunkban, sem a
mostaiban nem említettünk,
ott 2015 tavaszán történik
meg a helyreállítás
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Találkozzunk a könyvtárban!

Könyvtári Napok Jánoshalmán

2014. november

70 éve kezdődött Temerin
népnek kálváriája…
Temerin Jánoshalmának
testvér települése. Az első
kapcsolatunk szomorú esemény kapcsán jött létre. 1848
augusztus 30-án a szerbek
felgyújtották a települést, a
lakosság elmenekült, Kishegyesen és Jánoshalmán kaptak menedéket.
1941 augusztus 15-én
Agócs Ferenc bíró és Ökrész
Illés állatorvos, a Nemzeti
Kaszinó elnöke vezetésével
az Országzászló avatáson
negyventagú jánoshalmi gazdaköri küldöttség vett részt.
A felavatandó Országzászlót Jánoshalma adományozta Temerin népének. Az ereklyés Országzászló talpazatába az alábbi idézet volt vésve: „Magyarnak lenni tudod
mit jelent? Küzdelmet fájót,

A városi könyvtárban ebben az évben is rendhagyó könyvtári foglalkozásokkal vártuk az óvodásokat és az alsó tagozatos általános
iskolásokat az őszi Országos Könyvtári Napok programsorozathoz
csatlakozva.
A kisebbek a Könyvtári Maci meséjét hallgatták meg, kézműveskedtek, kavicszenekarban zenéltek. A nagyobbak különböző szótárak
használatával „régimódi szép szavak” nyomába eredtek.
Reméljük, hogy a könyvtárban töltött idő kellemesen, hasznosan
telt és kedvet csinált az olvasáshoz. Régi és új könyvekkel várunk
minden kedves régi és új olvasót, találkozzunk a könyvtárban! Sz. A.

Folytatódik a
Mindentudás
Egyeteme

„Együtt a gördülékeny
jövőért!„
2014.október 12. Jánoshalmi Roma Önkormányzati választáson résztvevőknek köszönjük, akik ránk a „ LUNGO DROM „ képviselőire szavaztak.
Horváth Zoltán , Katona Lajos , Horváth Zoltán Sándor , Kolompár Tibor

A Mindentudás "Egyeteme" c. programsorozat újabb előadására került sor a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület
előadótermében október 30-án. Ezúttal Nikli Károly média
tanár-a sorozat gondozója- tartott színvonalas előadást a
"Hogyan lett nagykorú a hetedik művészet?" címmel.
Látványos, ritkán látható filmbetétekkel színesítette a programot az előadó.
Köszönjük tanár úr !
Egyben jelzem, hogy a következő Mindentudás "Egyeteme" előadója Dr. Karsai Ferenc tanár úr, aki "Helytörténeti különlegességek" címmel tart előadás a fenti helyiségben
november 28-án 18 órakor.

Roma Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülése

MEGHÍVÓ

véges végtelent…”
Temerini testvéreink a szabadságot csak 1944 októberéig élvezték. A napokban van
70 éve annak, hogy Tito partizánjai megkezdték a délvidéki vérengzést. Az egyetlen
bűnük az volt, hogy magyarok
voltak. Megközelítőleg 30 ezer
magyar testvérünket végeztek ki.
Temerini testvérvárosunk
500 főt veszített a vérengzés
során. 70 év távlatában osztozunk fájdalmatokban.
Befejezésül idézem Temerin népének hitvallását 1941ből: „Magyarok voltunk,
magyarok maradtunk, hívő
magyarok, akik vakon bíztunk
feltámadásunkban, hosszú
időn keresztül minden szenvedés és megaláztatás ellenére.”

Dági József
Gazdakör tb. elnöke

Fizetett politikai hirdetések

Kedves
Jánoshalmi Szavazóink!

Köszönjük szavazataikat, köszönjük megtisztelő bizalmukat! Jánoshalma előtt, előttünk, újabb 5 év lehetőségekkel és feladatokkal gazdag esztendő áll. Bízunk abban,
hogy az általunk képviselt hozzáállással, városi szintű összefogással, napi munkánk
eredményeképpen legfontosabb célkitűzésünk teljesül, gazdasági szereplőink, vállalkozásaink pozíciói erősödnek, ezáltal új munkahelyek teremtődnek a térségben.
Célunk, hogy továbbra is közösségeink érdekei érvényesüljenek, városunk szépüljön,
természeti és épített környezetünk értékei gazdagodjanak. Ezt a feladatot vállaltuk,
szándékunkban áll végre is hajtani Jánoshalmáért, Önökért!

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület
tisztelettel meghívja
Önt, és Kedves Családját,
az egyesület

Jótékonysági báljára
2014. november 29-én
az Imre Zoltán Művelődési Központba.

18 órától Vendégvárás

Erre az alkalomra újra együtt
a

COLOR

együttes (Kiss István és zenekara)

Jöjjön el Ön is!
Gyere el Te is!

A belépőjegy ára: 3000 Ft/fő
Támogatói jegy: 1000 Ft/db

Jegyek vásárolhatók 2014. november 15-től
az Imre Zoltán Művelődési Központban nyitvatartási időben.
Tombola felajánlást szívesen fogadunk!

FIDESZ-KDNP-KPE pártszövetség képviselői
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Választási eredmények
Dr. Ádám István HVB elnöke
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő urak, engedjék meg, hogy a Választási Bizottság nevében a jelentésemet megtegyem. A 2014. október 12-én megtartott Önkormányzati Képviselő és Polgármester választás eredményes és érvényes volt. A szavazópolgárok száma 7350 fő volt, a szavazásom megjelentek száma 2981 fő volt. Az
urnában elhelyezett szavazólapok száma a polgármester választás vonatkozásában 2979, az önkormányzati képviselők vonatkozásában 2981, érvénytelen szavazat polgármesteri választás vonatkozásában 52, az önkormányzati képviselői szavazatok vonatkozásában 75.
Az érvényes szavazatok közül
Czeller Zoltán 1624,
Nagy István 841,
Rapcsák András 462 szavazatot kapott.
Így Jánoshalma Város Polgármestere Czeller Zoltán lett a FIDESZ-KDNP-KPE képviseletében.
Engedjék, meg hogy felsoroljam a képviselőket, ki mennyi szavazatot
kapott a választás kapcsán:

Szakál Lajos
Kiss György
Malustyik Béla
Kovács József Benedek
Madarász Attila Árpád
Csizovszki László György
Nagy Zsolt Zoltán
Nagy István József
Herczegné Faddi Jolán
Nagy Zsolt
Fejes Mihály
Almási Csaba
Faragó Tibor
Szili Imréné
Komáromi Lajos Sándor
Geiger Attila András
Kiss-Pető Tibor
Hugyi István
Szlobonyi János Joákim
Patocskai István
Samu Gáborné
Gusztonyi Melinda Mária
Mészáros András
Gúth Sándor
Farkas Gábor Benedek
Kasziba Ferenc
Juhász Ferenc
Kolompár László
Harkai Nicolas
Gavlikné Komáromi Mária
Kolompár Csaba
Matus János

FIDESZ-KDNP-KPE
FIDESZ-KDNP-KPE
FIDESZ-KDNP-KPE
FIDESZ-KDNP-KPE
FIDESZ-KDNP-KPE
FIDESZ-KDNP-KPE
FIDESZ-KDNP-KPE
JOBBIK
FIDESZ-KDNP-KPE
JOBBIK
Független jelölt
JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK
Független jelölt
JOBBIK
Független jelölt
JOBBIK
JOBBIK
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
MSZP
Független jelölt
Független jelölt
MSZP
Független jelölt
MSZP
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

1 601
1 392
1 219
1 185
1 085
1 027
992
910
826
750
603
561
557
553
552
540
537
535
459
351
327
273
258
243
219
204
204
185
168
159
148
125

Az eredmény alapján Jánoshalma Város Képviselő- testületének tagjai: Szakál Lajos, Kiss György, Malustyik Béla, Kovács József, Madarász Attila, Csizovszki László, Nagy Zsolt a FIDESZ-KDNP-KPE képviseletében, és Nagy
István a JOBBIK képviseletében. Megköszönöm a választási iroda tagjai
segítségét, a képviselők és jelölő szervezetek munkáját és kitartását.

A Képviselő-testület
összetétele
Alpolgármester: Kovács József
Tanácsnok: Kiss György
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

Elnök:
Madarász Attila

Képviselő tagok:
1 Kiss György
2 Malustyik Béla
3 Nagy István
4 Szakál Lajos

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
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A polgármester programjának ismertetése
Engedjék meg, hogy
mielőtt a terveket ismertetem, néhány mondatban kitérjek a mögöttünk
hagyott kampányidőszakra.
Mindenekelőtt, a magam
és a képviselő-társaim nevében köszönöm
választóink szavazatait,
az ezzel együtt járó bizalmát, hogy újabb 5 évre
lehetőséget adtak nekünk, képviselőknek dolgozni önökért, a városunkért. Mivel az előző képviselő-testületből 7 képviselő újraválasztására került
sor, így azt mondhatom, ez nem megelőlegezett
bizalom, ez már megszolgált bizalom. Gratulálok
a megválasztott képviselőknek, munkájukhoz sok
erőt, jó egészséget, és gyümölcsöző együttműködést kívánok!
A kampány ismét jó volt arra, hogy megismerjük
sok ember véleményét.
A jobboldali szélsőségesek városvezetést lejárató, ellentmondásokkal, valótlan állításokkal teli
durva kampánya az ellenkezőjére fordult. Sokakban tudatosult, hogy a gyűlölet soha semmilyen
körülmények között nem építő, ellenben mérhetetlen károkat okoz az emberi kapcsolatok terén, a
közösségeket érintően.
Nem érte el célját a volt liberálisok, a kampányban egységbe fonódott független jelöltek katolikus
egyházi közösség megtévesztésére irányuló „hadművelete” sem. Ők azt akarták elhitetni a jánoshalmiakkal, hogy a Fideszes vezetők helyeztették
el a volt Plébános Atyát, vagyis a Bányai Gábor és
a Czeller Zoltán az érsek úr fölött álló személyek.
Alapos melléfogás volt ez, mert egy többségében
katolikus vallású városban az emberek tisztában
vannak azzal, hogy világi személy nem lehet befolyással az Érseki döntésekre.
Megnyugvással tapasztaltuk, hogy a jánoshalmi emberek döntő többsége a hitelességet és az
elvégzett munkát értékeli. A szavazatok számában
megmutatkozó egyértelmű végeredmény meggyőzött bennünket arról, hogy jó az irányvonal, amit
eddig képviseltünk, így kell folytatnunk továbbra is.
Gáspár Zsolt képviselőtársunk a Bács-kiskun
megyei Közgyűlésben folytatja a munkáját. Sok
sikert kívánok neki! Nagy Zsolt Zoltán (FIDESZKDNP-KPE), Nagy István (JOBBIK) új képviselőket köszöntöm a testületben, tőlük is elvárom,
hogy velünk együtt szolgálják meg a választóktól kapott bizalmat, hogy eredményesen végezzék
bizottsági és testületi feladataikat.
Azoknak a képviselő-társainknak, akik a továbbiakban már nem dolgoznak velünk, ezúton is megköszönöm eddigi munkáját, jó egészséget és sok
sikert kívánok nekik a magánéletben.
Most pedig az előttünk álló feladatokról szólok. Az
előző ciklusban elfogadásra került a város 20142020-as időszakra vonatkozó fejlesztési terve.
Ezekre a célkitűzésekre épült föl a kampányunk,
és erre kaptunk felhatalmazást a választóinktól. Az
eddigi eredményeinket alapul véve, a közélet szinte minden területét átfogó további fejlesztéseket
irányoztuk elő. Véghezvitelük továbbra is megköveteli a testület tagjai közötti egyetértést, az összehangolt munkavégzést.
Olyan terveket dolgoztunk ki, amelyeknek minden

háztartásban érezhető pozitív hatása lesz.
1. Gazdaságfejlesztési célok: Mottó „térségünk
húzóágazata a mezőgazdaság”
——Zöldség-gyümölcs feldolgozó térségbe telepítése
——Térségi agrár-logisztikai központ létrehozása
——Mezőgazdasági gépgyártó vagy összeszerelő
üzem térségbe telepítése
2. Infrastruktúra
——M9 út továbbépítése hatalmas lendületet
adna a térség megközelíthetősége szempontjából, gazdaságélénkítő hatása vitathatatlan.
——Út és járdahálózat fejlesztés, rekonstrukció
(amennyiben a kormány megemeli a csatorna-beruházás hazai támogatását, a folyamat
máris kezdetét veszi)
——Kerékpárút építés a környező településekkel
összehangoltan (turisztikai cél is)
——Ivóvíz hálózat további fejlesztése, a régi hálózat rekonstrukciója
——Közvilágítás korszerűsítése
3. Megújuló energia felhasználás
——Mezőgazdasági és megújuló energia további
hasznosítása a közintézményekben, a hagyományos energiától való függetlenség szélesebb körben való meghonosítása.
——Megújuló energia alapanyag gyártás (pl.
agri-pellet)
4. Környezetvédelem
——Hulladéklerakó rekultivációja (gally-és törmelék lerakó)
5. Vízgazdálkodás
——Belvízelvezető rendszer tervezése
——Városi nyílt és zárt csapadékvíz elvezető
rendszer rekonstrukciója
——Víztározó létrehozása (gazdasági cél is) ADUVIZIG térségi tervei alapján
——Öntöző csatornahálózat térségen keresztüli
megépítése (gazdasági cél is)
6. Turizmus
——Fizető vendéglátás-falusi turizmus fejlesztése
7. Sport és szabadidő
——A meglévő sportlétesítmények korszerűsítése
——Új sportlétesítmények építése (műfüves sportpálya, szabadidős sport terek)
8. A Hunyadi iskola Aula, Kerékpártároló, Udvari
térburkolat, Sportpálya korszerűsítést, Technika szaktanterem kialakítását tervezi
9. Az Egészségügyi Központ egynapos műtő
szolgáltatást, és az eszközpark folyamatos
korszerűsítését irányozta elő, hogy lehetőleg a
legkorszerűbb berendezések álljanak a lakosság szolgálatába, mielőbb kiszűrhetőek és
gyógyíthatóak legyenek a betegségek.
10. Pelikán az épületek folyamatos felújítását, a
bentlakók konfort érzetének folyamatos javítását tervezi.
Mivel szoros kapcsolatot tartottunk a gazdasági
élet szereplőivel a pályázati ciklus tervezési fázisában, mindezeken túl a város vezetésének tudomása van a településünkön működő intézmények,
ipari és mezőgazdasági vállalkozások sajátos fejlesztési elképzeléseiről.
Így arról, hogy
●●a Delta-Sec kft. napelemes rendszerek tervezése, kis és nagykereskedelme, export-import
tevékenységet tervez folytatni,
●●a Phoenix Forklift Kft. raktárbázist készül kiala-

kítani kereskedelmi tevékenységének bővítése céljából,
●●a KEFAG Zrt. városi szintű hőközpontot tervez
kialakítani a városi intézmények fűtése, melegvíz ellátásának biztosítására,
●●a Renner Bt új gyártóközpont beüzemelését,
új munkahelyek megteremtését célozza meg,
●●az Agroprodukt Kft. folyamatosan innovatív infrastrukturális, eszközfejlesztési és technológiai
beruházásokat tervez,
és még sorolhatnám azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket már jeleztünk a megyei területfejlesztés megfelelő csatornáin, és beépültek a
tervekbe, a megvalósítás előttünk áll. Már látszik,
nem lesz másra időnk, csak dolgozni. Nem látok
okot a további közéleti csatákra, ne vegye el az
időt, és energiát a munkától. Mint ahogy a kampányban is az összefogás, az együttműködés, az
egység győzött a széthúzás felett, városunknak
továbbra is erre van szüksége. Mindenkivel hajlandó vagyok együtt dolgozni, aki ezt a jelmondatot tűzi a zászlójára.
Polgármesteri feladataim ellátásában általános
helyettesemnek kezdetben egy főállású alpolgármestert jelölök meg. A programunkból kitűnik,
hogy minden fejlesztési lehetőséget meg kívánunk
ragadni. Éppen ezért, amint a feladatok tovább
strukturálódnak, fenntartom a lehetőségét további helyettes bevonásának is. A szociális tanácsnok
státuszt továbbra is megtartom, jelezve a szociális
ügyek kiemelkedő fontosságát. A testületi munkát
két bizottságban terveztem felosztani. Elnevezés
szerint: Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság, Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság.
Minden feladat ellátására sokéves közéleti tapasztalattal rendelkező képviselőt kértem fel, bízom
abban, hogy munkájukat továbbra is eredményesen végzik, valamint követendő példát adnak az
újonnan megválasztott képviselőknek. A várost
képviselői körzetekre osztjuk, minden körzetnek
lesz egy képviselője a megválasztott képviselők
közül, aki segítségére lesz a lakosoknak problémás kérdések megoldásában.
Tisztelt jelenlévők!

Tudjuk, hogy a reggel ültetett fa estére még nem
vet árnyékot, de a fát el kell ültetni, mert akkor
hónapok, évek múlva sem nyújt felüdülést. Meg�győződésem, hogy a város minden lakójának jelképesen meg kell ezt tennie, vagyis a saját területén mindenkinek meg kell tenni a maga részét!
Kedves Képviselő-társak, hivatali munkatársak,
kedves intézményvezetők!
Képviselői, hivatali, közszolgálati munkájukhoz és
az intézményekben, termelő egységekben, vállalkozásokban, a helyi kereskedelemben, pártokban, civil szervezetekben végzett munkájukhoz
kívánok jó egészséget, az önkormányzati képviselő-testülettel való további eredményes együttműködést, szakmai sikereket a városunk fenntartható
fejlődésének, gazdaságunk megerősödésének, új
munkahelyek létesítésének érdekében. Kívánom,
hogy legyen erőnk és kitartásunk elvégezni a ránk
bízott feladatokat, hogy 5 év múlva azt mondhassuk; munkánkat a jánoshalmi emberek megelégedésére végeztük!

Bányai Gábor köszöntötte az új testületet

Tisztelt
Képviselő-testület, Polgármester úr, Főjegyző úr és
minden megjelent kedves állampolgár!
Polgármester úr már
a programbeszédében
egy nagy ívű, öt évet
is túlszárnyaló fejlesztési csomagot tárt elénk.
Én is elmondhatom, ha összefogunk, akkor ebben
az 5 esztendőben, ami gyakorlatilag a teljes Európai fejlesztési időszaknak a most már 80%-át, a
hét évnek lassan 6 esztendejét is felöleli, számos
lehetőség kínálkozik Jánoshalmán és a térségben.
A szőlészeknek, borászoknak, gyümölcstermelőknek jelzem tisztelettel, hogy Bács-Kiskun
Megyében 6000ha szőlő és 4000ha gyümölcs
telepítésére nyílik lehetőség, természetesen minden földdel rendelkező és szőlő és gyümölcs
telepítésére hajlandó gazdálkodót hívunk, vegye
igénybe a pályázati lehetőséget! Mindezt úgy,
hogy Jánoshalmán az agrárlogisztikai központ és
a feldolgozóipari egységnek a tervezése is valóság lehet. A megyei közgyűlés elfogadta a jánoshalmi fejlesztési célokat. Ha mindez megvalósul,

a befektetők, vállalkozók 70%-os támogatással
tudnak fejlesztéseket megvalósítani. Fontos dolgok ezek, mert utolsó lehetőség a városnak és az
országnak is, hiszen 2020 után már nem fogunk
kapni ilyen mértékű kohéziós felzárkóztató Európai forrást.
Szükség van az M9-es autópályára, de a folytatása bizonytalan, mert az Európai Unió nem támogat autópálya, csak autóút fejlesztést. Kerékpárút fejlesztésére viszont, akár sport, akár turisztikai, vagy munkába járás szempontjából elég
komoly lehetőségek lesznek Jánoshalma részére
is. Ehhez szükség van a környék összefogására
Borotával, Mélykúttal, Kéleshalommal, Kunfehértóval és akár Kiskunhalassal is, hisz a déli kerékpárút rendszer Szeged és Baja között megépül,
valószínűleg a rácsatlakozás jó haszonnal bírna a
városunk számára is.
Nagy lehetőség van az energetikai fejlesztésekben, ahogy polgármester úr is elmondta. Van
jelentkező a programokra, már látszik, hogy nem
csak a vállalkozói szférában, hanem a magánszférában is nyílik lehetőség, amelyben akár a saját
energetikai fejlesztését, saját fűtésrendszer korszerűsítését otthona korszerűsítését is meg tudja valósítani.

Emellett fontos megemlíteni, hogy a járó beteg
ellátás és a háziorvosi rendszer fejlesztésére
nagyon sok pénzt fogunk szánni, és ebben Jánoshalmán különösen a háziorvosi rendszer fejlesztésére szeretnénk hívni háziorvosokat akár lakástámogatással is, hiszen fogy a számuk. Az egyik legjobb járó-beteg ellátó központ Magyarországon a
Jánoshalmi, amit köszönünk a központ vezetésének és polgármester úrnak.
Nagyon fontos a vízpótlási program. A Homokhátsági vízpótlási rendszernek a tanulmányai
tavaszra készülnek el, abból fogja eldönteni az
Európai Bizottság, hogy támogatja-e a programot.
Ha zöld utat kap a program, akkor a Duna völgyi főcsatornából a vízpótló rendszer még a Felső-Bácskai löszhátságokra is ki fog épülni, ez sok
kényelmetlenséggel jár, de az agrárkultúra fejlesztésében Kéleshalmától le az országhatárig, a Vajdaságig, hatással lesz az agrárgazdaság jövőjére.
Ezen felül a turisztikai szempontból is lesz lehetőség fejlesztésre, azon dolgozunk, hogy megnyerjük ehhez a Brüsszeli támogatást.
Végezetül szeretném felajánlani szolgálataimat
Jánoshalmának és polgárainak, segítsük testületünket és a város fejlődését! Sok sikert kívánok az
új Képviselő-testületnek!

Polgármester és az alpolgármester illetménye és költségtérítése

Elnök: Malustyik Béla

Képviselő tagok:
1
Csizovszki László
2
Kiss György
3
Nagy Zsolt Zoltán

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi törvény 64. § (1) bekezdése alapján amennyiben a polgármester tisztségét főállásban látja el, tiszteletdíjra illetve illetményre jogosult.
A törvény a polgármester illetményét a Megyei
Jogú Város polgármestere illetményének a
60%-át jelöli meg, továbbá költségtérítése az
illetményének a 15%-a lehet.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Czeller Zoltán polgármester illetményét 2014. októ-

ber 13-tól, 448.726 Ft/hó összegben állapítja
meg (járulékokkal együtt), amiből kézhez kap
298.400Ft/hó összeget. A Képviselő-testület
Czeller Zoltán polgármester költségtérítését
2014. október 13-tól havi 67.308 Ft összegben állapítja meg.
A főállású alpolgármester illetményét a
Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a polgármester illetménye 70
– 90%-a közötti összegben állapítja meg.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete Kovács
József alpolgármester illetményét a polgármester illetményének a 80%-ában határozta meg, amely 358.980 Ft/hó összeget jelent
a járulékokkal együtt, amiből kézhez kap
240.000Ft/ hó összeget. A főállású alpolgármester szintén jogosult a költségtérítésre,
amely a Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján az
illetményének a 15%-a, azaz jelen esetben
53.847 Ft-ra.

A J á n o s h a l mHUNYADI
i J á rNÉPE
ási Hivatal hírei
J Á N O S H A L M I

4. oldal

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI
HATÁRIDŐ
MEGHOSSZABBÍTÁSA
Sokan jelezték, hogy pályázatukhoz még adatokat gyűjtenek, ezért a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala által felnőttek és gyerekek számára hirdetett
„Keressük a térségi értékeket a Jánoshalmi Járás területén”
című pályázat benyújtási határideje

MEGHOSSZABBÍTÁSRA KERÜLT.
A pályázatok új beadási határideje: 2014. december 31. (szerda) 16 óra
A pályázati kiírást és adatlapot kérésre postán elküldjük, illetve a palyazat.janoshalma@bacsjaras.gov.hu e-mail címre írt kérés esetén elektro-

nikusan továbbítjuk.
A kiírás letölthető a http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal honlapról is.
További felvilágosítás, valamint a pályázati kiírás és az Adatlap személyesen kérhető a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának 15. számú irodájában, valamint telefonon a 77/501-001/118-as mellék telefonszámon.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Átvette a minősítést
a Jánoshalmi Járás
mentőcsoportja

Tisztelt Ügyfelünk,
Kedves Olvasónk!

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának
honlapján ( http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal a Járási Hivatal
szervezeti egységeinek feladat- és hatásköréhez kapcsolódó formanyomtatványok PDF formában letölthetőek.
Tisztelettel:
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Miben segítheti a
jánoshalmi járás polgárait a
Kormányzati Ügyfélvonal?
A 1818-as telefonszámon éjjel-nappal hívható Kormányzati Ügyfélvonal egyik kiemelt feladata az általános közigazgatási kérdések
megválaszolása. A kérdések leggyakrabban a közigazgatási szervek, a hivatalok feladat- és hatáskörére, elérhetőségére, ügyfélfogadási idejére, valamint az általuk kezelt ügytípusok folyamataira
irányulnak.
A Kormányzati Ügyfélvonal elérhetőségei:
Telefonról:
Magyarországról: 1818
Külföldről: +36 (1) 550-1858
SMS száma: 1818
Fax: 36 (1) 550-1819
E-mail cím: 1818@1818.hu honlapjának címe:
Honlap címe: www.1818.hu

A Kormányzati Ügyfélvonal nyitva tartása: 0-24 óra

Az ügyfélvonal alaptevékenysége keretében nyújtott szolgáltatások:

2014. október 8-án, a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapján a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi állománygyűlésén a Felső-Bácskai Mentőcsoport is átvette a nemzeti minősítő oklevelét és a tagok mentési igazolványait.
Kovács Ernő kormánymegbízott, a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság
elnöke köszönetét fejezte ki a járási mentőcsoportok tagjainak, akik önként
olyan feladatra vállalkoznak katasztrófahelyzetben, amely ebben a megyében
bekövetkezhet. Előtérbe állította az önkéntesség és a helytállás fontosságát,
hiszen veszélyhelyzet idején - amikor minden kézre szükség van – a mentőcsoportok tagjai a települések, és ezáltal az ország értékeinek megmentésében vesznek részt.
Mészáros Zoltán tű. alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság
titkára kiemelte, hogy a megújult katasztrófavédelem alapvető rendeltetése a
lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme. Ebben a feladatrendszerben jelentek meg új elemként a járási mentőcsoportok, melyek a helyi
beavatkozó erők egyik letéteményeseivé váltak.
Kiss Zoltán tű. alezredes, a Jánoshalma Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese előadásában rávilágított arra a tényre, hogy az
önkéntes mentőszervezetek tökéletes kiegészítői a katasztrófavédelemnek.
A megszerzett elméleti és gyakorlati tudást folyamatos képzésekkel tartják
szinten és fejlesztik. Az alezredes megfogalmazta a jövőre vonatkozó célokat,
melyben szerepel az önkéntes mozgalom kiterjesztése, további önkéntesek
bevonása a mentőszervezetek, illetve a polgári védelmi szervezetek munkájába, valamint a települési önkéntes mentőcsoportok felállítása.
A Jánoshalmi Járás mentőcsoportja vezetőjének, Borsos Balázsnak Dr.
Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, megyei igazgató adta át a nemzeti minősítő oklevelet és a 20 tagú mentőcsoport mentési igazolványát.
A nemzeti minősítő oklevél jogosítja fel a mentőcsoportot, hogy a mentésben részt vehessen, a kárterületre beléphessen, ott munkát végezzen.
Jánoshalma, 2014-10-28.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

FÖLDHIVATALI,
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÉS
FOGYASZTÓVÉDELMI
ÜGYFÉLFOGADÁSOK
A JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATALBAN

Kihelyezett ügyfélfogadások időpontjai a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalánál:
földhivatali ügyfélfogadás
nyugdíjbiztosítási
ügyfélfogadás
Fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadás

minden szerdán
8-12 óra között
minden hónap második
péntekén 8-12 óra között
(legközelebb 2014.11.14-én és
2014.12.12-én )
Minden hónap első hétfőjén
9-12 óra között
(legközelebb 2014.12.01-én)

Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében
Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

●●információk a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervek elérhetőségeiről, feladat- és hatásköreiről, illetékességi területeiről, az
általuk kezelt ügytípusok intézésének folyamatairól;
●●tájékoztatás az egyes ügyekre vonatkozó jogszabályokról és azok tartalmáról;
●●egyedi ügyben, hivatali időben a segítséget igénylő hívásának átirányítása az illetékes szervhez;
●●előzetes időpontfoglalás az ügyfélfogadást biztosító, elektronikus közszolgáltatást nyújtó szerveknél;
●●állampolgári panaszok, bejelentések fogadása és az illetékes elektronikus
közszolgáltatást nyújtó, illetve elektronikus közszolgáltatás nyújtására
jogszabály által kötelezett szervhez történő továbbítása;
●●technikai segítségnyújtás az elektronikus ügyintézés kérdéseiben;
●●az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos technikai hibabejelentések fogadása, informatikai ügyfélszolgálat működtetése, továbbá a hibajelzések és
informatikai kérdések továbbítása az illetékes csatlakozott szervezet technikai ügyeletéhez;
●●törvény felhatalmazása esetén a kérelem, adatszolgáltatás telefonon történő benyújtása, fogadása, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervhez vagy közszolgáltatóhoz való továbbításához szükséges cselekmények elvégzése, és a kérelem vagy adatszolgáltatás továbbítása;
●●közreműködés egy konkrét ügy intézésére vonatkozó tájékozódás biztosításában;
●●tájékoztatás időszakosan előforduló, az állampolgárok jelentős csoportjait érintő kérdésekben.
A 1818-as szám tárcsázása után a következő menüből lehet
választani:

Előválasztó:
●●1-es gomb: Magyar nyelvű menü
●●2-es gomb: Angol nyelv (közvetlen kapcsolás az ügyintézőhöz)
Magyar nyelvű menüben az alábbi
választási lehetőségek segítik az ügyek intézését:
●●1-es gomb Személyes ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, Kormányablakok, Okmányirodák, Kormányhivatalok és a járási hivatalok
○○ 1.2 Tájékoztatás a Kormányablakokban intézhető ügyekkel kapcsolatban
○○ 1.3 Kormányhivatalokkal, járási hivatalokkal kapcsolatos információk
○○ 1.4 Egyéb
●●2-es gomb Központi Okmányirodával kapcsolatos tájékoztatás
○○ 2.1 Időpontfoglalás Központi Okmányirodába
○○ 2.2 Személyi okmányok - személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély
○○ 2.3 Gépjármű igazgatás
○○ 2.4 Nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek
○○ 2.5 Hatósági erkölcsi bizonyítvány
○○ 2.6 Egyéb
●●3-as gomb Elektronikus ügyintézéssel, elektronikus adó- és járulékbevallással kapcsolatos tájékoztatás
○○ 3.1 Segítségnyújtás az Ügyfélkapu, és a www.magyarország.hu használatához
○○ 3.2 Segítségnyújtás a Webes ügysegéd használatához
○○ 3.3 Informatikai kérdések adó- és járulékbevallással kapcsolatban
○○ 3.4. Automata tájékoztatás Ügyfélkapu és eBEV szolgáltatásokkal kapcsolatban
 3.4.1 Segítség az Ügyfélkapu belépéshez
 3.4.2 Aktiválás
 3.4.3 Jelszó igénylése
 3.4.4 Nyugta letöltése az eBEV rendszerből
 3.4.5 Folyószámla letöltése az eBEV rendszerből
○○ 3.5 Egyéb elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések
●●5-ös gomb Tájékoztatás folyamatban lévő okmányigények (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) státuszáról
●●6-os gomb Egyéb általános közigazgatási kérdések
●●7-es gomb Felsőoktatási felvételivel kapcsolatos kérdések

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

2014. november

Nemzeti Pályaorientációs
Portálról tájékoztatás
A munkaügyi szervezet egyik kiemelt törekvése, hogy olyan (jellemzően online) felületeket biztosítson az állampolgároknak és a munkáltatóknak,
amelyek használatával az ügyfelek hatékonyan tudnak információhoz jutni,
illetve amelyek révén megalapozott döntéseket tudnak hozni mind a tanulás,
mind pedig a munka világában.
Ezen törekvés egyik jó példája a 2010. óta elérhető és folyamatosan
továbbfejlesztés alatt álló Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP, eletpalya.
munka.hu). A felület célja, hogy önismereti és pályainformációs eszközökkel
segítse a fiatalokat a továbbtanulás és szakmaválasztás, illetve a felnőtteket a
pályamódosítás, továbbképzés során meghozott döntésekben, kiemelt figyelmet fordítva a következő élethelyzetekre: első szakma megválasztása, felsőfokú továbbtanulás, felnőttkori tanulás, első munkahely, vállalkozóvá válás.
A Portálon több tucat önismereti kérdőív érhető el, ezek kitöltésével a felhasználó megismerheti érdeklődési irányait, erősségeit, jellemző munkamódját, valamint tájékozódhat az ezekhez leginkább illeszkedő foglalkozásokról,
szakképesítésekről. A Nemzeti Pályaorientációs Portál a foglalkozás-leírások
és a szakmabemutató filmek legteljesebb gyűjtőhelye is, amelyeket megújítunk és bővítünk a jövőben. Az Európai Uniós támogatással létrejött és jelenleg is fejlesztés alatt levő Nemzeti Pályaorientációs Portál korosztálytól függetlenül nyújt hatékony és otthonról is elérhető segítséget mind az ifjúsági célcsoportnak, mind pedig a dolgozó, vagy a munka világába belépni, illetve oda
visszatérni szándékozó felnőtteknek.
Bővebb információért forduljanak bátran a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének munkatársaihoz.
Jánoshalma, 2014. október 28.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
járási hivatalvezető

Fiatal álláskeresők
tájékoztatása
Szeretnénk segíteni a főiskolát és egyetemet végzett hallgatóknak mit is
kell tenni annak érdekében, hogy ha nem tudtak elhelyezkedni, egészségügyi
ellátásban részesüljenek, és könnyebben jussanak munkához.
Elsődleges feladat, hogy mindenképpen keressék fel a BKMKH Jánoshalmi
Járási Hivatalának Munkaügyi Kirendeltségét regisztráció céljából. A regisztrációval rögzítésre kerül a végzettségük is, így a Munkaügyi Kirendeltség közvetlenül ajánlani tudja őket a munkáltatók számára. A Munkaügyi Kirendeltség folyamatosan tájékoztatja a végzett hallgatókat az aktuális munkalehetőségekről. Létrehozásra került egy úgynevezett virtuális munkaerő piaci portál
is, melyen keresztül az álláskeresők fel tudják tölteni az önéletrajzukat, amit
a munkáltatók közvetlenül látnak és ahonnan ők is figyelemmel kísérhetik az
aktuális álláslehetőségeket. Elérhetősége: https://vmp.munka.hu/
Fontos tudni, hogy 2014. október 31-ével lejár a diákigazolvány érvényessége és onnantól számított 45 napig vehetik igénybe a társadalombiztosítási
szolgáltatásokat (pl. orvosi ellátást).
Ezt követően amennyiben továbbra sem tudnak elhelyezkedni, akkor a
Járási Hivatal Hatósági Osztályán lehet igényelni az egészségügyi hozzájárulás fizetésének állami átvállalását, ami havonta 6810,- Ft-os megtakarítást jelent a családnak. Az ellátásra való jogosultságot egy évre állapítja meg
a hivatal.
Bővebb tájékoztatásért forduljanak bizalommal a Járási Hivatal Hatósági Osztályához.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 830-1200 és 1300-1700
kedd: 800-1200
szerda: 830-1200 és 1300-1600
péntek: 830-1200
Jánoshalma, 2014. október 28.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Új uniós pályázati
lehetőségek
Október elején jelennek meg a 2014–2020-as uniós fejlesztési időszak első pályázatai, amelyek révén körülbelül 120 milliárd forintos keret válik elérhetővé. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz, illetve az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz köthető kiírások között várhatóan az alábbiak szerepelnek majd:
- fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázat elsősorban mikro-, kisvállalkozások indítását tervezők számára. A pályázat keretében először vállalkozói ismereteket nyújtó alapozó képzésen vehetnek részt a nyertesek, majd
az elfogadott üzleti tervükhöz kaphatnak vissza nem térítendő támogatást.
- a részbeni, az otthoni, illetve az atipikus foglalkoztatást lehetővé tevő munkahelyi viszonyok megteremtését segítő pályázat, amely hozzájárul a munka
és a magánélet összeegyeztetésével kapcsolatos stratégiai célok eléréséhez.
köznevelési
programok
a
kisgyermekkori nevelés támogatására, valamint támogatás az egészségügyi ellátásban ezer új szakápoló, csecsemő- és gyermekápoló képzésére.
- a kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésére és kapacitásbővítésére 5 milliárd forint keret áll majd rendelkezésre, és további 5 milliárd forintot szánnak a KKV-k külpiacra lépésének támogatására.
- az Ifjúsági Garancia Program keretében 36 milliárd forintos keretös�szeggel azokat a 25 évnél fiatalabb munkavállalókat fogják támogatni, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel, felsőfokú képesítéssel.
- a derogációs kötelezettséghez kötődően 8,7 milliárd forint keretet az egészséges ivóvíz biztosítására, 50 milliárd forintot pedig szennyvízkezelésre különít el a kormány azoknak a 2 ezer lélekszámnál nagyobb településeknek, amelyek 2007–2013 között ilyen beruházást nem valósítottak meg.
További információk a www.kormany.hu és a palyazat.gov.hu oldalakon
válnak elérhetővé.
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Megemlékezés az aradi vértanúkról 2014-ben Jánoshalmán
Október 6-án Jánoshalma Város Önkormányzat szervezte ünnepség keretében emlékeztünk meg a vértanúságot halt szabadságharcos tábornokaink-

ra, az Országzászló téren
A Szent Anna katolikus diákjai irodalmi műsort adtak, Horváthné Sörös Anita az iskola igazgatója köszöntötte az megemlékezőket s mondta el ünnepi beszédét
„Halottakra emlékezünk. 165 éve idézzük meg tizenhármak vértanúhalálát.
Tesszük ezt azért, mert életükkel és halálukkal az emberi lét nagy kérdésére
adtak, s adnak ma is választ.
Mi végre él az ember e világban, s hogyan teljesítse be küldetését, mit
Istentől kapott?
S hogyan vigyük a keresztünket a Golgota hegyéig?
A tábornokok tudták a válaszokat, mert Jézus útján jártak: életüket adták
családjukért, a magyarok közösségéért és ellenségeikért, igen, az ellenségeikért is. Az Istentől kapott szabadságunk eltipróinak vétkéért ők bűnhődtek. Haláluk emlékeztet minden embert –ellenségeik utódjait is - arra, hogy
- mit Isten nekünk ajándékozott - elvenni, sárba rántani, értéktelennek feltüntetni bűn. Senkinek, semilyen körülmények között nincs joga elvenni vagy
korlátozni akár a másik ember, akár egy közösség, akár egy nép szabadságát. Bűn anyagi érdekből elvenni a döntés jogát, de bűn az is, ha jó szándékból döntünk más helyett, s ezzel levesszük a felelősséget is a válláról, hiszen
így kiskorúvá, döntésképtelenné nyilvánítjuk. Akadályozzuk küldetése végrehajtásában, ahelyett, hogy ténylegesen segítenénk őt az útján bátorítással,
megerősítéssel.

Hogyan tudtak a tábornokok végigmenni ezen a nehéz úton? Hogyan jutottak fel a Golgota hegyére?
Vállalták a nehézségeket, a szenvedést és az áldozatot. Nem szöktek el,
nem menekültek. Nem is féltek? De bizonyára, rettegtek! De nem az a bátor,
aki nem fél, hanem aki szembe mer nézni félelmeivel, vállalja a kockázatot,
s a végsőkig kitart amellett, amiről érzi és tudja, hogy igaz. És ne keverjük
össze a valóságot és az igazságot! A valóságban a tábornokok bolondok voltak, hiszen megszökhettek volna, és családjukkal együtt elmenekülhettek volna külföldre, ahol békességben, boldogságban leélhették volna még életüket. Ám mi haszna lett volna ebből a világnak, mi haszna lett volna az ő életüknek? Az igazság az, hogy életüknek haláluk adott értelmet: örök mementóként állnak előttünk – Istentől kapott szabadságunk, a szabad döntéshez
való jogunk elvitathatatlan és elvehetetlen jelképeiként. Megkapták ők is, amire Petőfi vágyott: az értelmes halált:
„Ott essem el én,/ A harc mezején,/ Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,”
Halálukkal értelmet nyert életük, de ez nem volt elég sorsuk beteljesítéséhez:
Felkészültek hivatásukra: tanultak, edzettek, gondolkodtak, hogy nagyszerű katonák, hadvezérek legyenek.
Kedves Diákok!
Nektek ezen a napon ezt kell megértenetek: ahhoz, hogy valaki teljes életet élhessen, fel kell arra készülnie. Nem elég birtokolni mindazt a tehetséget, amit Istentől kaptatok! Kemény, kitartó, néha keserves munkával ki kell
fejleszteni ezeket, hogy nyertesként kerüljetek ki életetek nagy harcából. És
megint fontos elgondolkodni a valóság és az igazság kérdésén. A valóságban
a tábornokok a vesztesek oldalán álltak, az igazság azonban az, hogy mégis
ők nyertek, hiszen őket ünnepeljük ma, mert ők képviselték azt az eszmét, azt
az erkölcsöt, mely örök, hisz Isten írta nekünk, hogy GPS-ként használhassuk
életünk útján. Kedves Diákok! Kapcsoljátok be ezt a GPS-t!
Tisztelt Felnőttek!
Nekünk is tanítanak a tábornokok még valamit. Haláluk előtt végigharcoltak egy háborút. Egy olyan háborút, melynek megnyerésére kevés esély volt.
Ma, amikor az ember folyton azt hallja, hogy mi mindent kell fogyasztania,
amikor a valóság részletkérdéseiben merülünk el (milyen márkájú és típusú
telefont vegyünk stb.),
——ma, amikor mérlegelünk, mi éri meg és mi nem: melyik akción vásárol-

junk,
——ma, amikor pletykalapok százai borítanak el bennünket,
——ma, amikor nincs időnk - s lassan már igényünk sem - arra, hogy meg�győződjünk a tényekről, megnézzük az érem másik oldalát, a történetekben az embert is meglássuk,
——ma – ha igazán felnőttként akarunk viselkedni, tudnunk kell megállni,
megállítani a ránk zúduló információáradatot, elcsöndesedni, időt adni
magunknak, hogy az igazság felé forduljunk.
Ahogy a tizenhárom aradi sem engedett a könnyebb ellenállásnak, ahogy
nem azon az oldalon vettek részt a háborúban, amely a valóságban megnyerhető volt, úgy nekünk is minden csatánkban az igazság oldalára kell állnunk,
még akkor is, ha földi életünkben ez anyagi veszteséggel jár.
És még egy: nem harcolni, nem dönteni lehet, de ez is egyfajta döntés. Az a
döntés, amit Jónás tett. Ám ő is csak menekült, de a cethal gyomrában rájött,
meg nem menekülhet. Harcoljuk hát meg csatáinkat, nézzünk szembe a kísértésekkel, félelmeinkkel, hogy életünknek értelme legyen:”
„Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!”

Az ünnepség koszorúzással és mécsesgyújtással ért véget.

„Az ’56-os forradalom tisztán magyar vérből született.”
Október 23-án az ünnepi szentmise után koszorúzással, majd egy szuggesztív hatású ünnepi műsorral emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeiről, s hajtottunk fejet az áldozatok emlékére.
A Polgármesteri Hivatalnál Czeller Zoltán polgármester emlékezett meg
Jánoshalma 56-os mártírjáról, Dr. Szobonya Zoltánról. Az önkormányzat, a
Szobonya-család, pártok és civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál. Az ünneplők ezek után az 1956-os hősök tiszteletére állított kopjafához vonultak és ott is elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

A Plébánia előtt Csizovszki László a KÉSZ Jánoshalmi Csoportjának elnöke méltatta, Mindszenthy József herceg prímás érdemeit, majd itt koszorúzás
zárta az ünnepségenek ezen szakaszát.
A Imre Zoltán Művelődési Központban adott helyt az ünnepi műsornak. Itt
a mezőgazdasági szakképző iskola diákjainak irodalmi műsora előtt Taskovics
Péter az intézmény főigazgatója mondott ünnepi beszéde, melyet az alábbiakban közre adunk:
„Tisztelt Emlékezők!
Nemzeti történelmünk elmúlt ezer éve szakadatlan
harc volt a szabadságért és a függetlenségért. „Pro
patria et libertate” ált Rákóczi kurucainak zászlóin,
e célokért indultak rohamra Branyiszkonál Damjanics
vörössipkás honvédei és az 1956 októberi forradalom
követelései között is első volt a szabadság, a demokrácia és a független Magyarország óhajtása. A magyar
nép sokáig képes tűrni, de ha türelme fogytán, felkel
térdepléséből, lerázza láncait és nekiront elnyomóinak. Ha más nincs, puszta kézzel.
Ötvennyolc éve annak, hogy 1956. október 23-án, a szabadságától megfosztott, és a kommunizmus igájában senyvedő nemzet kimondta: eddig és
ne tovább! Felkelt a megalázott magyar! Gyermekek, fiatalok, egyetemisták,
munkások, asszonyok, lányok mind ott voltak a pesti utcákon. A világ csak
bámulta a csodát, de segítség sehonnan nem érkezett. Egyedül maradt a
nemzet, mint mindig a történelem folyamán.
Az ’56-os forradalom tisztán magyar vérből született. Senki sem vitathatja el tőlünk, hogy a kommunizmus bukása Budapesten kezdődött el, a Rákosi-korszak megdöntésével. Azután jött Kádár az oroszokkal. A megtorlások,

a kivégzések, a börtönök ellenére 56 hősei királyi örökséget hagytak ránk,
melyet ki kell érdemelnünk. “A szabadságot, amelyet ők nem nyertek el,
egyetlen nap alatt visszaadták nekünk” – írja A. Camus.
Ez a forradalom véletlenül tört ki. A szovjetek és hűséges magyar bérenceik több mint 10 éven át a legkegyetlenebb módon nyomták el a szabadságot,
és irtották ki a nemzet legjobb fiait. Lassan épült, szépült, míg írásban, szóban, fegyverben, vérben megszületett a kommunista halálból a magyar nemzet élete, a szabadság. Minden népnek tudnia kell, hogy sokat kibírunk, de az
elnyomatás, a jogfosztottság, a hazugság rongyait letépjük magunkról, bármi legyen is az ára!
Október hónapja számunkra a mártírok hava. Hatodikán a ’48-asokra és
23-án az ’56-osokra emlékezünk. Drámai 10 nap volt, amikor Nagy Imre
és Mindszenty bíboros szüntelen kérték, hogy jöjjön az ENSZ küldöttsége
Magyarországra, de nem jött. Nem volt fontos számukra ennek a vérfürdőnek a megállítása.
Amikor októberben gyertyát gyújtunk az 58 évvel ezelőtt lemészároltak emlékére, azokra is gondolunk, akik börtönviselt, megkínzott emberként
élnek közöttünk. Nehéz tehát manapság úgy ünnepelni, hogy mindezek fölött
szemet hunyjunk. Az ötvenhatosok szerezték vissza a nemzet önbecsülését,
a tisztességét, amitől az elnyomók megfosztották. Erre a nemzeti tisztességre
kell vigyáznunk! Azt kellene megtanulni, amit ők hirdettek, amit ők átéreztek:
a közös nemzeti eszmét. Ezért vállaltak minden áldozatot. Most nem kell
meghalni, csupán közösséget vállalni egymással. A szentséges forradalom
emlékére egymás szemébe kéne nézni, egymás kezét megfogni és gátat vetni a gyűlölködésnek.
1956. október 23. olyan, mint a betlehemi csillag, amely kigyúlt az istálló
felett, ahol a Kisded született. Szellemi öröksége világítson most is minden
magyar szívben. Szikrázva lobbantsa fel a szeretet tüzét, és űzze messze a
megosztottság szellemét. Valódi nemzeti egységre van szükség, ami ösztönös, a mindnyájunkban meglévő természetes igazságérzetből és 56 szabadságszeretetéből táplálkozik, nincs benne semmi számító, semmi mesterkélt.
A belső zsarnokság és a külső elnyomás, a háború után még tíz évvel is
tartó katonai megszállás elleni gyűlölet szikrája robbantotta ki az 1956-os forradalmat. A magyar nép napok alatt megszabadult a Rákosi rendszertől és az
ország elindult egy szabad, a hatalmi tömböktől független jövő felé.
Örök vita, hogy mi áll a történelem fordulópontjainak hátterében. Vannak,
akik szerint törvényszerűségek, s vannak, akik szerint véletlenek sorozata.
Mindkét magyarázatból ugyan az hiányzik: az ember.
Az az ember, akin a szocialista hatalom átnézett, akit megvetett, akinek az
arcába hazudott, akit jelentéktelen porszemként söpört félre. 1956 története
nem érthető meg az egyéni sorsok ismerete nélkül.
Ezek az emberek egy belső morális parancsra cselekedtek, ami történelmi
léptékűvé tette az 56-os forradalom résztvevőinek helytállását. Szembeszáll-

tak a gonosz birodalmával, mert hazaszeretetüket a legfélelmetesebb fenyegetés sem roppanthatta meg.
Hajtsunk fejet előttük!”

Az ünnepi beszédet követően a diákok egy igazán hatásos és a korszellemét jól tükröző eseményjátékot mutatta be. Jellemző, hogy hosszas vastaps
volt az előadás jutalma. Akinek lehetősége van, az megtekintheti az előadás
videó felvételét az interneten. Köszönjük a felkészítőknek, rendezőknek és az
előadóknak ezt az élményt!

Mécses gyújtás az 1956-os áldozatok emlékére
A KÉSZ jánoshalmi csoportja az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatinak emlékére november 4-én mécses gyújtásra hívott mindenkit. Az
56-os eseményeket Kiss Györgyné elevenítette fel.
„Itt, Jánoshalmán 1956 október dicsőséges napjaiban is voltak emberek,
akiknek helyén volt a szívük és kellően bátrak voltak, hogy a község élére
állva egy demokratikus polgári életet szervezzenek meg. Nem tétováztak,
cselekedtek. Rend és béke honolt a községben.
Azonban jött, 1956. november 4. A Forgószél hadművelet elindította
a szovjet lánctalpakat és csörömpölésük hangja, az ország minden pontján hallatszott
Kádár János közhírré tett mézes-mázas ígéretei ellenére, megindult a
bosszú gépezete. Sokan elhagyták a szülőföldjüket. Ifjú életek, családok
mentek tönkre. Születtek az ítéletek, börtön és halál, majd mindent elborított a csend. A némaságot, a csendet csak a családtagok, ismerősök kétségbeesett sírása törte meg. Akik tudták eltemették halottaikat, mert ez volt
a kötelességük. Mi nem lehetünk bírák, nem ítélkezhetünk a hóhérok felett. „
Majd így folytatta:
„városunkban is tombolt a bosszú, aminek Dr. Szobonya Zoltán és mások
is áldozatul estek. Ő, Dr. Szobonya Zoltán igazi jellem volt az igazság a

becsületesség az áldozatvállalás mintaképe. A legtöbbet adta amit ember
adhat, az életét. Értünk, Jánoshalmáért, Magyarországért. Cselekedeteivel,
tiszta erkölcsével példaképünk lehet a mai időben is.”
A megemlékezők imádkoztak az áldozatok lelki üdvéért, majd az 1956-os
kopjafánál elhelyezték a kegyelet lángjait.
Csizovszki László KÉSZ elnök
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Jánoshalma Város Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY		

Jánoshalma Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt
Jánoshalma szennyvíz-csatornázási munkálatai az utolsó szakaszhoz érkeztek a város utcáiban. Emellett a megfelelő ütemben épül a szennyvíz tisztítómű is.
Sajtóközleményünket azzal a céllal készítettük, hogy a munkálatok jelenlegi állásáról tájékoztassuk a sajtó képviselőit és a Város lakosságát.
Szennyvízcsatornázás
A csatornázást kivitelező Jánoshalma A-S Konzorcium 2014. februártól szeptemberig az új építésű csatornaszakaszokat elkészítette, már csak néhány kisebb hosszúságú szakasz építése van hátra. A tervek
szerint haladva 2014 októberében a rekonstrukcióval érintett szakaszok (átépítések, lokális javítások, bélelések), valamint az átemelők kivitelezési munkái is befejeződnek. A kivitelezéssel párhuzamosan haladnak
a minősítő vizsgálatok (víztartási próba, kamerás felvételek, talajtömörségi vizsgálatok) is. 2014.október
elejétől pedig a város egyes részein elkezdődtek az útburkolat aszfaltozási munkái is.
Szennyvíztisztító telep
A szükséges tervezési és engedélyeztetési munkák után a szennyvíztisztító telep építését a STRABAG-MML
Kft. 2014 áprilisában kezdte meg. A telep főépületének szerkezetépítési munkálatai már befejeződtek. Október folyamán történnek a gépészeti szerelési és az épületburkolási munkálatok, valamint az acélszerkezetű gépjárműtároló építése. A telep elektromos szerelési munkái és irányítástechnikai programozása október, november és december hónapokban valósulnak meg. A kivitelező a szennyvíztisztító telep 6 hónapos
próbaüzemét 2014. december 20-án tervezi megindítani. E tájékoztatóban is felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy a csatorna-rendszerre való rákötés mindaddig tilos, míg az Üzemeltető és/vagy az Önkormányzat engedélyt
nem ad rá. Az Építtetői átadás-átvétel
várható
időpontja
2015. június 30. lesz.
A beruházás fontosabb adatai:
2013. augusztus óta Uniós támogatással folynak Jánoshalma Város kommunális szennyvízhálózatának
és kezelésének minőségi és mennyiségi fejlesztésének kivitelezési munkálatai. A projekt keretében elvégzésre kerül a meglévő csatorna-hálózat részleges rekonstrukciója emellett új szakaszok épülnek, valamint
egy új szennyvíztisztító telep épül.

Jánoshalma Város 2.481.729.363 forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében
a Jánoshalma Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt megvalósítására. A
beruházás összköltsége 3 038 070 185 Ft, az Európai Uniós támogatás mértéke 82,15 %. A
projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A
fejlesztés keretében a 41,527 km hosszú új csatornarendszer kerül megépítésre, és 4,065 km
meglévő csatornarendszer kerül felújításra. Új szennyvíztisztító telep épül, amelynek kapacitása 914m3/ nap.

2014. október 6.
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

SAJTÓKÖZLEMÉNY		

JÁNOSHALMA – MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008
Sajtóközleményünk célja, hogy a Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás az Ivóvízminőség-javító projektjéről rövid összefoglalást adjon az érintett két Város
lakosai számára.
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2014. október 7-én 10 órai
kezdettel projektlátogatást tartott a sajtó képviselői számára a Környezet és Energia Operatív Program
keretében megvalósuló JÁNOSHALMA – MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT kivitelezési
munkáiról, ahol bemutatásra került a már felújított jánoshalmi, és a felújítás alatt álló mélykúti víztorony.
A víztornyok felújítása során a következő munkák kerültek megvalósításra. A víztorony víztér belső felületének
állványozása speciális állványzattal, a felület homokszórásos tisztítása, a felület festése DUNAPLASZT
URETAL – TIXOTROP bevonatrendszerrel. A hiányzó víztéri ajtó pótlásra került. A gömbtartály külső
felületének felújítása speciális körállvány telepítésével zajlott, 38 méter magasságban, a felület pop –
szegecseléses
megerősítést
kapott a tartály
felső részén.
A
csőoszlop
külső felületének
munkáihoz is speciális állványozásra volt szükség. A csőoszlop felület tisztítása megtörtént szükség
szerint a festék eltávolítással, majd a felület háromrétegű (Waschprimer – alapozó – SPEEDLACK
zománc) festést kapott, világosszürke színben.
A felújítás keretében sor került a víztorony feszítőművek karbantartására, zsírozására, és a
kötélfeszesség függőlegességének ellenőrzésére. Továbbá a húzónyílások tömítésére és oszlopvilágítás
helyreállítására.
A tornyok jelenlegi elektromos hálózatának felújítása is megtörtént megfelelő IP-védettséggel. A
meglévő szintvezérlést újra cseréltük és az új technológiához történő csatlakoztatása is megvalósult. A
tornyok villámvédelmi rendszer felülvizsgálata következik és szükség esetén cseréjére és javítására is
sor kerül a projekt keretében.
A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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„Somvirág, somvirág,
aranysárga a világ.
Kakukkfű, kakukkszó,
kirándulni volna jó”
Ismét ősz lett. Így a nagycsoportosainkkal Kéleshalmára utaztunk, hogy
erdei óvodások lehessenek.
Zöld óvodások lévén ez igen nagy élmény. Vittük az óvoda zászlóját, amire
felkötöztük az óvodai jelekkel ellátott szalagokat, ami jelképezte, ezen túl minden nagycsoportos óvodás erdei óvodás. Mit jelent ez? A fogadalom tételünk
elárulja: zöld óvodás erdei kiránduló vagyok. Felfedezem, megfigyelem az
erdőt, mezőt. Csendesen kirándulok. Vigyázok a növényekre, állatokra. Olyan
kincset viszek haza, amiből sok van. Nem szemetelek. Ígérem, hogy természetvédő kiránduló leszek! Miután fogadalmat tettünk, feltűztük a gyerekeknek a jelvényeket, amit büszkén viseltek. Majd színkereső játék következett.
Csapatokat alkottunk színek szerint és a közvetlen környezetből gyűjtöttünk
sárga, zöld, barna, piros, kék, fehér színű terméseket, növényeket. Nagyon
lelkesen, összpontosított figyelemmel keresgéltünk. Közvetlen tapasztalással megfigyelhettük az őszi erdő élővilágát. Az erdei kincseket külön-külön
mindenki a saját csapatának megfelelő színű lepelre gyűjtötte. A keresgélés
végén minden csapat bemutatta az általa gyűjtött szép természeti értékeket:
bogyókat, növényeket, leveleket. Majd térkép segítségével megkerestük az
óvodát, iskolát és a templomot. Az iskolában meglátogattuk a volt óvodásainkat, akik nagy örömmel fogadtak bennünket. Az óvoda udvarán őszi terméseket párosítottunk a leveleikkel. A templom épületét megcsodáltuk és énekeltünk a templomban.
Fáradtan és éhesen tértünk vissza a kiinduló helyünkre. Molnár Erzsike óvó néni kemencében sült finom kenyérlángosa csillapította éhségünket.
Ebéd után szép leveleket gyűjtöttünk, jókat fogócskáztunk.
Sok-sok új élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Tartalmas, felfedező kirándulásokkal szeretnénk kialakítani gyermekeinkben a környezet iránti óvó-védő szeretetet. Tiszteljék a körülöttük élő növény
és állatvilágot. Tanuljanak meg vigyázni a természetre. Lássák meg a természet csodáit. Vegyék észre a szépségét, hasznosságát.
„A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad.
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”
(William Shakespeare)
Juhászné Jacsó Csilla
óvodapedagógus

BRÁVÓ, BRÁVISSZIMÓ!
Felejthetetlen zenei élményben részesülhettek mindazok, akik
október 3-án az Imre Zoltán Művelődési Központban Juhászné Zelei
Judit és Kovács Andrea művésztanárok zongorahangversenyét hallhatták. Az alkalomhoz illően feldíszített terem teltházas közönsége gyönyörködhetett a klasszikus
és romantikus szerzők négykezes
és két zongorára írt műveiben. A
megszólaltatott darabok tökéletes
technikával, érzékeny dinamikával,
hiteles művészi átéléssel szólaltak
meg. Külön színfoltja volt az estnek Zsellér Ágnes éneke. A művészi teljesítményt Czeller Zoltán polgármester virággal köszönte meg.
Szívből gratulálunk mindhármuknak és reménykedünk a további folytatásban.
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Aradi vértanúkra emlékeztünk

TRIATLON VERSENY

Október 6-án, nemzetünk gyásznapján a 165 évvel ezelőtt kivégzett nagyjainkra emlékeztünk az Országzászló téri emlékműnél. Gróf Batthyány Lajosnak, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökének és a tizenhárom aradi vértanúnak mártírhalála a magyarság jelképévé vált; annak a
küzdelemnek és áldozatvállalásnak jelképévé, amelyet népünk évszázadokon
keresztül folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért.
Az ünnepségen Horváthné Sörös Anita, a Szent Anna Katolikus Óvoda
és Általános Iskola igazgatónője mondott ünnepi beszédet. Ezt követően az
iskola diákjai idézték fel irodalmi műsorukban, mi vezetett a forradalom tragikus végkifejletéhez. A megemlékezést az Önkormányzat, az intézmények, a
civil szervezetek és a pártok koszorúzása, valamint a már hagyománnyá vált
mécsesgyújtás zárta.
Keresztesi Tímea

Pályaválasztási kiállításon
a 8. osztály
2014. október 6-án csütörtökön intézményünk nyolcadik osztályos tanulói részt vettek „A jövőd a tét” szlogenű pályaválasztási kiállításon, melyet
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szervezett
Baján. A rendezvényen ötvenkét kiállító standja volt látogatható. Megjelentek a megye legjelentősebb cégei, vállalkozásai, közép- és szakiskolai intézményei, melyek pályaorientációs megoldásokat kínáltak a döntéshozatal előtt
álló tanulóknak és az érdeklődő közönségnek. A cél az volt, hogy bemutatkozzanak a térség középiskolái, tájékozódni lehessen a továbbtanulási lehetőségekről, valamint élő szakmabemutatókon vegyenek részt a gyermekek.
Az ünnepélyes megnyitót követően került sor „Az én szakmám az én
jövőm” címmel meghirdetett fotó- és rajzpályázat eredményhirdetésére. Nagy
büszkeségünkre az első három helyet intézményünk tanulói vehették át. Első
helyezett Károlyi Richárd 8. osztályos, második helyezett Török Leonetta 7.
osztályos, harmadik helyezett Stibrik Ádám 8. osztályos tanuló lett. Gratulálunk a kimagasló eredményhez!
A kiállítás hangulatáról, a gyermekek tapasztalatairól nyilatkozzanak ők
maguk:
„Nagyon örülök, hogy eljuthattam ide, mert könnyebb döntenem a továbbtanulás terén.” (Kovács Patrik)
„ Nagyon aranyosak, segítőkészek voltak az iskolák standjainál levő emberek.” (Arnold Viktória)
„Készségesek voltak a bemutatkozó iskolák képviselői.” (Tóth Dominika)
„Érdekes iskolák voltak itt bemutatkozni.” (Olajos Alexandra)
„Nagyon tetszett az egyik bajai középiskola standja, mert ötletesen mutatták be a vendéglátó szakmát.” (Kolonics Dominika)
„Nekem is a vendéglátás tetszett meg, de a Rókus Kórház bemutatója is
jó volt.” (Fehér Ivett)
Salac Éva

letek gondozásában részt vállaló gyerekek majdan felnőtté válva az elődeink
által hátrahagyott jeleket észrevevők és azok üzenetén elgondolkodók táborát fogják gyarapítani
Mészáros Gábor

Sporthírek

A MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA
2014. október 3-án iskolánkban harmadszor tartottuk meg a Magyar Diáksport Napját. A kiírásnak megfelelően a program célja, hogy ezen a napon
minden tanuló és minél több pedagógus mozgással töltsön el százhúsz percet, és a déli harangszót követően fussanak le 2014 métert. A kihelyezett plakátnak és programtervezetnek köszönhetően a gyermekek már nagyon várták
ezt a napot. A rendezvények lebonyolítását az idő kötöttsége miatt 1000-kor
kezdtük el, ami külön örömmel töltött el minden tanulót a további tanítási órák
elmaradásának okán. A szervezők próbáltak a megszokottól eltérő, mulatságos feladatokat összeállítani, hogy mindenkinek érdekesen teljen a délelőtt.

„GYEP-FOCI”
2014. október 11-én szombaton a Jánoshalmi Kistérségi Társulás Gyerekesély Programiroda teremlabdarúgó tornát, „GYEP-FOCIT” szervezett a
Fenyvesi Máté Sportcsarnokban a kistérségi iskolák alsó tagozatos tanulóinak. Négy település (Mélykút, Borota, Kéleshalma, Jánoshalma – Szent Anna
Katolikus Óvoda és Általános Iskola) csapatai játszottak izgalmas meccseket a vándorkupáért. A találkozó célja a sportág népszerűsítése, a játék- és
versenyzési lehetőség biztosítása a gyermekek részére, valamint az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése és sportbarátságok kialakítása volt. Ennek
jegyében az eredményhirdetéskor csak két helyezést hirdettek ki: Borota csapata nyerte meg a vándorkupát, a többi résztvevő csapat pedig, köztünk iskolánk is, egységesen a második helyen végzett (a kis focisták nagy örömére).
Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményért!
A diákoknak tizennégy állomást jelöltünk ki a folyosón, az udvaron és az
épület melletti parkban. Néhány állomásnál egy-egy segítő gyermek várta az
érkezőket, aki elmondta, illetve meg is mutatta a teendőket. A tanulóknak a
méta és a kerékpáros ügyességi verseny tetszett a legjobban. 1130- kor egy
izgalmas tanár - diák focimeccset játszottunk az iskola pályáján. 1200- kor a
kiírásnak megfelelően lefutottuk a 2014 métert.

Jó hangulatú, játékban gazdag tanítási órák voltak, amelyek végén a kicsik
felpróbálhatták az elsősök iskolatáskáit.
A tízórait követően egy közös udvari játék zárta az együtt töltött délelőttöt.
Végül a tanító nénik által készített süni papírbábokkal intettek búcsút az
óvodások.
Csapóné Sarok Enikő

Kereszt a kereszt?

Dédszüleink, ükszüleink így október vége, november eleje táján bizonyára
nem töklámpások készítését tervezgették. Az egy más világ volt. Erről tanúskodnak az általuk felállított útszéli keresztek is, melyek többsége mellett ma
autók százai, ezrei száguldanak el.
Iskolánk felső tagozatos diákjai az őszi szünet kezdete előtt osztályonként
felkeresték ezeket a kereszteket, és egy kicsit rendbe tették a környéküket.
A gyomlálás és virágültetés mellett a nagyobbak még a fűkaszát is üzembe
helyezték. A munka mindenütt jó hangulatban zajlott (amit fokozott például
egy pocok megjelenése vagy akár egy szerény agapé). Keresztállító őseinkre egy-egy mécses meggyújtásával is emlékeztünk. Reméljük, hogy a feszü-

A Jánoshalmi Kistérségi Társulás Gyerekesély Programirodája a Jánoshalma Városi Egészséghét keretén belül 2014. október 7-én kedden a „Sportnap
a szeretet jegyében” címmel triatlon versenyt szervezett a jánoshalmi gyerekeknek. A triatlon három versenyszámból tevődik össze: kerékpározás, futás
és úszás. Ezeket kellett a három korcsoportban (II.kcs.-3-4.oszt., III.kcs.-5-6.
oszt., IV.kcs.-7-8.oszt.) induló 5-5 fiúnak és lánynak a lehető legjobb tudása
szerint teljesítenie. Különleges felkészülést az úszáson kívül nem igényel ez
a sportág, a legjobb állóképességű és kitartású versenyzők viszik el végül a
babért. De itt inkább a versennyel és az ellenfelekkel való ismerkedésen volt
a hangsúly, ugyanis Jánoshalmán először szerveztek ilyen formában triatlont.
A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola diákjai így szálltak versenybe a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tanulóival. Az eredményhirdetés a szeretet-dobókocka avatásán történt meg. Tanulóink a következő helyezéseket érték el:
II. korcsoport:
fiú:
1. Mike Dávid
lány: 1. Stibrik Adél
2. Herczeg Kinga
2. Fenyvesi Bálint
3. Stibrik Luca
3. Zámbó Zalán
Összetett: 1. Szent Anna Kat. Óvo- Összetett: 1. Szent Anna Kat. Óvoda és Ált. Isk.
da és Ált. Isk.
fiú:
3. Mike Márk
III. korcsoport:
lány: 1. Fülöp Bianka
3. Kecskés Noémi
Összetett: 1. Szent Anna Kat. Óvoda és Ált. Isk.
Összetett: döntetlen
IV. korcsoport:
fiú: 1. Kovács Patrik
lány: 3. Nikli Andrea
2. Nagy Zoltán
3. Délceg Dusán
Összetett: 2. Szent Anna Kat. Óvo- Összetett: 1. Szent Anna Kat. Óvoda és Ált. Isk.
da és Ált. Isk.

Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekért!

Játék és tanulás együtt

Iskolánk októberben vendégül látta a város nagycsoportos óvodásait. Az
ovis csoportok részt vettek játékos magyar és matematika órán, amelyeken a
gyerekek megismerkedhettek egymással, bepillantást nyerhettek az első osztályosok mindennapjaiba.

2014. november

A program elérte a célját, és gyermekeink megismerhettek újabb sportolási lehetőségeket is. Ezeket a délutáni foglalkozásokon is bátran használhatják, játszhatják.
Nemes Brigitta

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP

Nyolcadik osztályos tanulóink közül heten vettek rész az FM
Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium által
szervezett Közlekedés Biztonsági
Napon október 18-án. A rendezvény célja az ifjúság biztonságos
közlekedésre való nevelése vetélkedő formájában. A rendezvényen
a résztvevő
iskolák tanulói (szakiskola,
Hunyadi János
Általános Iskola, Szent Anna
Katolikus Óvoda és Általános
Iskola) csapatversenyben
vettek részt. A
hét versenyzőből négynek
izgalmas feladatokat kellett teljesítenie: kerékpár közlekedésbiztonsági szempontból történő
hiba feltárása, kerékpárral kör leírása, motorkerékpár szimulátorral történő vezetés, autószimulátorral történő
vezetés, traktorhúzó verseny. Három főnek a Kiskun Autós Iskola állított össze
feladatokat: Kresz-teszt, kerékpár ügyességi verseny, „részegszemüvegben”
kerékpártolás, „részegszemüveggel” feladat végrehajtása. Diákjaink ügyesen
helytálltak, és a következő helyezéseket érték el: Stibrik Ádám 2. hely, Szlafkovszki Róbert 3. hely. Gratulálunk versenyzőinknek a szép eredményekért!
Komáromi Róbert
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Iskolánk tanulója az Országos
Diákparlamentben!

2014. október 8-án, Kiskunhalason tanácskoztak a
megyei iskolák diákönkormányzatainak delegáltjai.
Iskolánkat Onódi Dávid, diákönkormányzatunk alelnöke képviselte, akit beválasztottak abba a 17 fős csoportba, amely tagjai november végén képviselik a
Bács-Kiskun megyei általános és középiskolák érdekeit a Székesfehérvárra összehívott Országos Diákparlamentben.

„STAT WARS” Vetélkedő
Ópusztaszeren

2014. október
9-én az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a Központi Statisztikai Hivatal
rendezésében „STAT WARS”
elnevezésű országos statisztikai
vetélkedőn vettünk
részt a versenybe
bejutott gimnazista csapatunkkal. A
verseny témája a száz évvel ezelőtt kitört I. világháború volt. A verseny „beugrójaként” egy bemutatkozó kisfilmet kellett készíteni a csapatoknak, melyek
az alábbi linken tekinthető meg: http://www.ksh.hu/statwars.
A történelmi-statisztikai jellegű verseny az emlékpark területén kialakított
10 állomáson zajlott. A jó hangulatú versenyben a 20 csapatból a 4. helyezést érték el a tanulóink.
Gratulálunk az eredményhez!

A csapat tagjai voltak: Buzder Renáta, Dóczi Martin, Fajszi Krisztián, Farkas Martin, Győrfi Alexandra, Nagy Gábor, Simon Imre, Zadravecz Tamás.
Felkészítő tanár: Menyhárt Tamás
R. J.
A Magyar Diáksport Napja alkalmából iskolánk ismét részt vett a 2014
méteres futásban. Előtte az egész iskola együtt kick-box aerobikozott, nagyon
jó hangulatban folyt az együttmozgás, kellőképpen bemelegedtünk a futáshoz. Volt olyan osztály, amelyik összességében 95 km-t futott.

9. oldal

Színházlátogatás

Bajai kirándulás

2014. október 2-án az FM Szakképző Központ társintézményünk jóvoltából
15 tanulónk Budapesten az Erkel Színházban volt, Donizetti: Szerelmi bájital
című vígoperáját láttuk.

Október 2-án a 2c és a 2.a osztály vonatra szállt!! Nagyon készültünk
a vonatozásra!! Bajára indultunk a szigeti játszótérre. Persze a vonatozás
éppen olyan fontos volt, mint az új, szenzációs játszótér.
Útközben elolvastuk a közbeeső állomások nevét, megnéztük milyen az
őszi szántóföld. Gyorsan Bajára értünk. Az állomástól igen messze van a
sziget, hát még a játszótér!! Volt lehetőségünk a KRESZ szabályok átismétlésére a gyalogos közlekedés kipróbálására zebrán innen és túl. A lányok különös érdeklődéssel nézték a sok kirakatot. Végre odaértünk a játszótérre!! Még
uzsonnázni is elfelejtettek a gyerekek!! Minden játékot alaposan kipróbáltak. /
Lett is izomláz a sok mászás miatt!/ A kis erdei ösvényt is végigjártuk. Fáradtan szálltunk ismét vonatra. Szép nap volt!!

Az előadás elején egy kis „interaktív” résszel vezették be a fordulatokban, cselszövésekben gazdag művet, annak rövid történetét elővezetve, de a
„csattanót” természetesen nem árulták el előre.
Varázsital, halálos szerelem, féltékenység, csodadoktor, örökség biztosították a vígopera fordulatait.
A végén a „bájital” nemcsak szerelmet, hanem gazdagságot is hozott az
eleinte bátortalan parasztlegénynek, Nemorinonak.

Szép idő búcsúztató
buborékfújás
Sajnos vége lett
a késő őszi szép
időnek! De az utolsó napfényes, kellemesen meleg időt
sikerült kihasználnunk. Úgy döntöttünk, hogy szivárványos buborékfújással búcsúzunk a szép
időtől. A 2. a-s gyerekek természetesen a szép parkunkat választották helyszínül. Mi lenne, ha a
szeretet kocka mellett fújnánk a csodaszép buborékokat!!! Kiáltott a két ikerlányunk szinte egyszerre!! Olvassunk bölcsességeket! Így az egyik fiú. Mentünk tehát a szeretetkockához! Gyönyörű, színes buborékok szálltak felfele, búcsúztak a szép időtől. Ezután végigolvastuk a jó tanácsokat, melyekről
komoly eszmecsere folyt egészen, míg az osztályunkhoz nem értünk.

A gazdálkodók
kiállításán jártunk

Szeptember
25-én kora délután
gyorsan rendet tettünk az osztályban, és átmentünk
a
szomszédos
szakközépiskolába. Sok érdekes
dolog várt ránk.
Mindent megnéztünk: az iskolások,
óvodások képeit,
terményszobrait. A
gyerekek boldogan ismerték fel saját műveiket is.
Következtek a kis állatok! Mindenki a kis bocikat, bárányokat simogatta.
Aztán ettünk valami finom lekvárt! Kiderült, hogy céklából készült!! Ettünk
sok zöldséget is.
Később énekeltünk egyet a jánoshalmi Pöndölösökkel, jó hangosan. Közben az egyik fiú megtanult fonalat sodorni. Az épületben még megnéztük a
vadászok termét. Egyik ámulatból a másikba estünk. Sajnos vissza kellett
menni az iskolába, mert már a szülők vártak a csemetéikre, hogy hazamenjenek. Hát, elég rövid volt a délután, de annál érdekesebb!

VENDÉGFOGADÁS
Amint
már
arról hírt adtunk,
a Hunyadi Iskola idén májusban
partnerkapcsolati megállapodást
kötött a Déva
mellett elhelyezkedő
Algyógy
oktatási intézményével. Iskolánk
néhány pedagógusa már járt az
ottani iskolában,
október 17 – 19
között pedig mi láttuk vendégül a partnerintézmény négy pedagógusát. A viszontlátogatás során
vendégeinkkel meglátogattuk Kalocsa nevezetességeit. Remélhetőleg örök
emlék marad számukra az Érseki Kincstárban a Paprika Múzeumban, illetve
a Tájházban kiállított kincsek, műtárgyak csodálatos gazdagsága.
Nagy örömmel vettek részt a Hunyadi bálon, diákjaink műsorszámait elragadtatással fogadták. Élményekben gazdag három nap után azzal az ígérettel utaztak haza, hogy tavasszal visszatérnek, de akkor már diákokat is hoznak magukkal. A mi iskolánk tanulói jövő ősszel látogatnak majd Algyógyra.

Kölyökatlétika a
Hunyadi iskolában

A Semmelweis Egyetem által a mindennapos testnevelés keretében alkalmazandó Kölyökatlétikai program kapcsán megvalósításra került pedagógus
továbbképzésen Filmák Endre vett részt. A Kölyökatlétikai oktatási programot
a Magyar Atlétikai Szövetség dolgozta ki az alsó tagozatos tanulók részére.
A program oktatásához szükséges eszközcsomagot (több mint 200 ezer Ft
értékben) iskolánk a tanévkezdés előtt térítés mentesen megkapta. Tanulóink azóta is nagy kedvvel használják az új sporteszközöket.

Jótékonyságról és vidámságról szólt bál
2014. október 18-án Hunyadi Bált szervezett iskolánk szülői
munkaközössége és tantestülete.
Hangulatos műsorral köszöntötték a vendégeket gyermekeink.
A PROBITAS TÁNC-SPORT
Egyesület növendékei cha-chacha, argentin tangó, szamba tánccal kápráztatták el a megjelenteket.
A JÁNOSHALMI AEROBIC
CSOPORT és a SALIMA Hastánccsoport hangulatos műsorral
az esőerdőbe és Oroszországba
repítettek bennünket.
Juhász Dóra fantasztikus hastánc produkciójával ejtette bámulatba a nézőket.
A műsor legizgalmasabb része
LAU HO MAN hongkongi AFS cserediák ugrókötél bemutatója volt, aki sok nemzetközi versenyen ért el csapatával kiváló eredményt.
A Lajtha László Művészeti Iskola tanulói Bényi Luca és

Penczinger Barbara zongorázott és a 8. G osztályos furulyások muzsikájára hangulatos nyitótáncra kérték fel a
Probitasos táncosok a vendégeket, és ezzel Igazgató úr
megnyitotta a bálat.
Köszönjük mindenkinek a támogatást, aki vacsorajeg�-

gyel, támogatói jeggyel, tombolával, süteménnyel, itallal,
vagy egyéb módon támogatta ezt a rendezvényt.
A késő éjszakáig tartó bálon Ignácz Csaba szolgáltatta a „retro” muzsikát.
A jótékonysági célra szervezett bál bevételét tanulóink

jutalmazására, rendezvények lebonyolítására, eszközök
bővítésére használjuk fel.
Köszönjük a támogatást!
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Mezei futóverseny

Idén időjárási okok miatt elmaradt az Ünnepi Tekergés. Alternatív programként ellenben a Terézhalmi Ökoturisták Egyesülete (TÖTE) „Mozogj át 23 órát!
Mozdulj rá! Hajrá!” címmel hirdette meg a versenyét. A több, mint félszáz spor-

tolni szerető gyermek saját elhatározásából vett részt a színes programon. A
legkisebb 8 éves, a legidősebb 17 éves volt. A kiváló ebédet, vacsorát a Diákkonyha főzte. A rendezvényt támogatták: Városgazda Kft, Petróczky Ferenc,
Lakatos László. A szervezés, lebonyolítás háttérmunkáiban részt vettek:
Gyermekjólét dolgozói: Zámbó Judit, Fenyvesiné Tomasits Andrea, Kovács
Dénes. A Hunyadi Iskola tantestületéből: Bunyevácz Hajnalka, Csima Istvánné, Nyulas Réka, Marancsikné Kubatov Ágnes, Ságodi Henrietta, Czeller Eszter, Menyhárt Tamás, Gyimesi Lászlóné, Sári Zsuzsanna, Bozsóki Ferencné.
A hunyadis volt diákok, és mostani tanulók közül Bada Blanka, Juhász Mónika, Onódi Dávid segítette a program kivitelezését. A versenyt vállaló diákok
elégedettségi mérése megerősített bennünket abban, hogy vannak még fiatalok, akik szeretnek sportolni, szeretnek közösségben tevékenykedni, egy
célért dolgozni. Köszönjük a szülőknek: Szarvasné Tompa Zsuzsanna, Somogyi Beáta és Ignáczné Márta munkáját, támogatását.

Októberben az egészséghét keretében rendeztük meg az alsó tagozatosok számára a „Mezei futóversenyt”. Bizony megfigyelhető volt a gyerekeken, hogy
a nyáron sokat tévéztek, számítógépeztek a kerékpározás és az udvari játékok helyett. Azért így is ügyesen teljesítették a feladatot! Sok oklevelet és jutalmat osztottunk ki.

1. évfolyam
lányok:
Fenyvesi Vivien
Kolompár Dorina

Mihes Lívia
Anhoffer Lívia

fiúk:
Dági Attila
Magyar Bence
Szabó Zsombor

2. évfolyam
lányok:
Török Szelina
Kolompár Renáta
Dervaderics Petra

TÖTE (SSP)

A NÉBIH szakmai iránymutatása alapján
a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében egyéb járványügyi intézkedések mellett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bócsán és Kiskunhalason a
megállapítási helyek körül földi (100 hektár)
és légi (1200 hektár) szúnyogirtást végeztet.
2014. november 5-én jelentették be azt
is, hogy immár tizennégy megyét érint a
kéknyelv betegség, az ország területének
kétharmad részén kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni a megbetegedések miatt
– mondta a kérődző állatokat érintő kór
elterjedéséről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakmai főtanácsadója egy
veszprémi konferencián szerdán. Földi Zsolt
kifejtette: beteg állatokat Békés, Csongrád
és Bács-Kiskun megyében találtak, de korlátozó intézkedések bevezetésére az ország
14 megyéjében van szükség a kór miatt. Az
érintett terület elhelyezkedése és nagysága
folyamatosan változik – tette hozzá.
A szakmai főtanácsadó elmondta azt is,
hogy 100 alatt van azoknak az állatoknak a
száma, amelyekben kimutatták a kórokozót.
Hozzátette: a betegséget a Culicoides nembe tartozó törpeszúnyogok terjesztik, arra
kizárólag a kérődző állatok fogékonyak, a
vírus állatról emberre nem terjed és az estlegesen fertőzött állatból előállított élelmiszer
sem jelent veszélyt a fogyasztóra.
Magyarországon 34 álltartó telepen állapították meg a betegséget, de a szokatlanul
enyhe idő elősegíti annak további terjedését
is – fűzte hozzá. Hozzátette: az első megbetegedések októberben történtek Csongrád megyében. A főtanácsadó a tünetekről
szólva elmondta, a beteg állatokra – elsősorban juhokra – jellemző az orrfolyás, az
ödémás, szájból kilógó nyelv, könnyezés.
baon.hu

fiúk:
Tóth Kristóf
Rencsár Bálint
László Alex

4. évfolyam
lányok:
Pálfi Szimonetta
Kolompár Szilvia
Batánovics Evelin
Lakatos Virág

fiúk:
Kovács István
Rostás Krisztián
Lévai Krisztián
Magyar Bálint

fiúk:
Pusenszki Alexander
Menyhárt Gellért
Dudás Tamás

Egyre támad a kéknyelv betegség
A Bács-Kiskun megyei kormányhivatal
tájékoztatása szerint újabb kéknyelv megbetegedéseket találtak szarvasmarha tartó
gazdaságokban.

3. évfolyam
lányok:
Szőke Szintia
Bogdán Hanna
Szabó Réka

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága tájékoztatója a kéknyelv megbetegedéssel kapcsolatos intézkedésekről, az
állattartókra vonatkozó korlátozásokról:
Tájékoztatjuk az érintett gazdálkodókat, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal állat-egészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma kimutatta a kérődző állatokat megbetegítő kéknyelv-betegség előfordulását Csongrád megye és Bács-Kiskun megye déli részén.
A betegséget vírus okozza, csak a kérődző állatok (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő
kérődzők) fogékonyak a betegségre, a betegséget törpeszúnyogok terjesztik.
A betegség terjedésének megakadályozása érdekében a megállapítási helyek (Balotaszállás, Kiskunmajsa) körül 100-100 hektár területen földi, valamint 1200-1200 hektár területen légi szúnyogirtást végeztettünk. Kérjük a gazdákat, hogy állatállományaik védelmében
engedélyezett szerekkel maguk is végezzenek szúnyogirtást az állatok tartási helyein.
A kitörések körüli 100 kilométeres sugarú kört magában foglaló területen védőkörzetet, az
ezt övező 50 kilométer széles sávban megfigyelési körzetet kellett elrendelni. A kitörések körüli 20 kilométeres zónában ezen felül megfigyelési zárlat alá kell helyezni a fogékony kérődzőket tartó állományokat.
Felhívjuk az érintett gazdák figyelmét arra, hogy az egyes körzetekben betartandó
korlátozások a következők:
Hazai állatszállítás
1. 20 kilométeres zóna: a 40 napos megfigyelési zárlat alá helyezett állományokat az állatorvosok felkeresik és azokban klinikai szűrővizsgálatot végeznek. Ezekbe az állományokba
és onnan kifelé fogékony állat a zárlat 40 napja alatt nem szállítható. E korlátozás alól leghamarabb az utolsó kitörés alapját jelentő eset időpontjától eltelt tíz nap múlva adható felmentés.
2. Védőkörzet egyéb települései: Belföldön a körzetet fogékony állat jelenleg kizárólag
vágási céllal hagyhatja el, azonban a körzeten belül mind vágási, mind továbbtartási céllal
az állatok szállíthatóak. Bizonyos feltételek teljesülése esetén más uniós tagországba, illetve
egyes, ún. 3. országokba is lehetőség van az innen származó állatok kiszállítására. Az állatforgalmazás mind belföldön, mind export során minden esetben kizárólag előzetes állatorvosi vizsgálat után - mely szerint a szállítandó állatokon nem mutatkoznak a betegség tünetei – történhet meg.
3. Megfigyelési körzet települései: Belföldön a körzetből jelenleg továbbtartásra kizárólag a megfigyelési körzeten belül és a védőkörzetbe lehet fogékony állatokat szállítani. Vágási céllal mindhárom területre szállítható kérődző. Bizonyos feltételek teljesülése esetén más
uniós tagországba, illetve egyes, ún. 3. országokba is lehetőség van az innen származó állatok kiszállítására. Az állatforgalmazás előfeltétele ilyenkor is minden esetben az állatorvosi
vizsgálat megtörténte és a szükséges igazolás kiállítása.
A betegség miatt elrendelt korlátozás alatt álló területek nagyítható térképe az alábbi linken
érhető el: http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/keknyelv/keknyelv.htm
A kialakult járványügyi helyzetre és az elrendelt korlátozó intézkedésekre tekintettel,
kérjük, hogy tervezett állatszállítások esetén minden esetben 48 órával a szállítás előtt
értesítse a lakhelye szerint illetékes járási hivatal állat-egészségügyi hivatalát! Munkatársaink minden szükséges információt, segítséget megadnak a gazdálkodóknak.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
a mezőgazdasági szakemberképzés elősegítése, valamint ifjúságnevelési céljainak megvalósítása érdekében létrehozott

Georgica Alapítvány
támogatása céljából

2014. november 15-én
18 órai kezdettel

Alapítványi bált
szervez

melyre Önt és párját
ezúton szeretettel meghívjuk.
Belépőjegy vacsorával együtt: 3000.- Ft/fő
Amennyiben nem áll módjában részt venni rendezvényünkön,
úgy támogatójegyek vásárlásával, vagy tombolatárgy felajánlásával hozzájárulhat alapítványunk célkitűzéseinek megvalósításához.

Támogatójegyek 1.000-; 5.000.- Ft-os címletekben
vásárolhatóak az Iskola titkárságán.
Részvételi szándékát 2014. november 13-ig kérjük
jelezni a következő elérhetőségek egyikén:
6440 JÁNOSHALMA, Béke tér 13.
Telefon: 77/401-028 Fax: 77/401-746
06-70/458-2366
suli@vmaszk.hu
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Köszönet a résztvevőknek, és a támogatóknak!
Második alkalommal került megrendezésre, a „Töltött káposzta főzőverseny” mely ebben az évben a „ Járási szüreti expo”egyik programjaként szerepelt. A versenynek ismét az FM ASzK, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium adott helyet, és segített a megvalósításban.
2014. szeptember 28-án ismét közösen mutattuk meg értékeinket, elkötelezettségünket, hogy összefogással, önköltséges alapon is lehet színvonalas,
és sok családot megmozgató rendezvényt szervezni.
A lelkes csapatok, már ott voltak hét óra után, és előkészítették a főzőhe-

Felnőtt kategóriában:

I. helyezett a Járási Hivatal csapata
II. helyezett a Szent Anna Katolikus Iskola csapata
III. helyezett a jánoshalmi Városgazda Kft. csapata
IV. helyezett Taskovics Tibor, és csapata
V. helyezett Tormáné Ribánszki Zsuzsanna, és családja

lyeket, hogy kilenc órakor, a tűzgyújtással megkezdődhessen a verseny. A
versenyzők, szomszédos településekről jöttek, de itt voltak az iskolák tanárai, tanulói, a családi csapatok, a „ Hunyadi utca ” csapatai, valamint az egyéni versenyzők is.
A szervezők részéről a legnagyobb sikert az jelentette, hogy öt ifjúsági csapat is nevezett, és rajthoz is állt.

Huszonegy csapat főzte az igazi „Bácskai szármát” családtagjaikkal, és
barátaikkal a mezőgazdasági szakképző iskola udvarában. A versenyen elkészült 21 adag, különféle módon tálalt töltött káposztát a zsűri, másfél órán
keresztül értékelte..

Közben megérkeztek a rokonok, barátok, ismerősök, akik a főzőhelyen, az
asztaloknál szintén értékelték a csapatuk munkáját, és jó étvággyal fogyasztották az elkészült szármát.
A szakemberekből, és a hozzáértőkből álló zsűri, mikor meghozta a sportszerű döntését, elkezdődött a jutalmazott versenyzők részére, a sok-sok értékes díj átadása.
Ifjúsági kategóriában:

Különdíjak is szép számmal kerültek átadásra azoknál az ételeknél, amelyek nem értek el helyezést, viszont a zsűri, több szempontból értékesnek
talált.
A versenyzők, a családtagok, és a barátok az ételek elfogyasztása után
megnézték, a színpadon zajló színvonalas műsorokat, és megbeszélték a
megnyert helyezéseket. A csapatok többsége, estig maradt a verseny helyen.
A „Töltött káposzta főzőverseny” sikeres megrendezéséhez, és a helyezettek értékes jutalmazásához segítséget nyújtottak, és jutalmakat ajánlottak fel
az alant felsorolt magánszemélyek, szervezetek, és vállalkozások:
Agroproduk Kft (Jánoshalma), Axiál Kft. (Baja), Ádám Gyula (Kunvin
Kft., Jánoshalma), Csőszné Juhász Hajnalka (Virágbolt, Jánoshalma), Farkas József (Bofami 2000 Kft., Borota), Fekete Tibor (UNIVER, Jánoshalma),
GOLD – MIX Kft (Pető Zoltán Jánoshalma), Horváth Róbert (pénzügyi tanácsadó), Jánoshalma Város Önkormányzata, Király Lovastanya (Király Sándor,
Kisráta), Kisszállási Tej Kft. (Kiskunhalas), Koch Csaba (Koch Borászat, Borota), Mayer Gábor (ZAP Hungary Kft., Jánoshalma), Nagy István (Virágbolt,
Jánoshalma), Ötvös Tibor (mezőgazdasági vállalkozó, Jánoshalma), Petróczki Ferenc (Hendrosz Kft., Jánoshalma), Sóstó Csárda (Kiskunhalas), Strobán Mónika (Jánoshalma), Szlávik Gyula (Szlávik Vasudvar), Taskovics Katalin (Jánoshalma), Taskovics Péter főigazgató (Jánoshalma), Taskovics Tiborné (Taskó Savanyúság, Jánoshalma), Zecher Erzsébet (Jánoshalma), Dr.
Vavró Iván (Jánoshalma). A szervezők, és a jutalmazottak nevében köszönjük a támogatást, és az értékes jutalmakat!
Külön köszönjük a zsűri elnökének, és tagjainak, hogy szabadidejüket feláldozva értékelték az elkészült ételeket, amelyek sok féle módon, és ízzel
készültek:
Takács Józsefnek, tiszteletbeli zsűri elnökének,
Varga Istvánnak, főszakácsnak, a zsűri elnökének, és tagjainak: Csizovszki Lászlónak, Kovács Sándornak, Szakál Lajosnak, és Zecher Erzsébetnek.
Továbbá köszönjük az iskolák tanárainak, tanulóinak, és képviselőinek, a
Jánoshalmáról „elszármazottaknak”, s minden versenyzőnek, és résztvevőnek, hogy neveztek erre a gasztronómiai versenyre, és elhozták barátaikat is.
A második sikeres rendezvény arra ösztönzi a versenyzőket, és a szervezőket, hogy „ Jövőre, veletek ugyan itt találkozzunk!”, és természetesen
azokkal is, akik kedvet kaptak, ill. kapnak majd a vetélkedésre, és az aktív
baráti időtöltésre.
Megköszönve a szervezők nevében:
Taskovics Péter főigazgató
Zadravecz György gyakorlati oktatásvezető
Boros Gáborné tanár
Csimáné Balázs Zsuzsanna tanár
Taskovics Tiborné vállalkozó

Álláspályázat

Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium
házmesteri állást hirdet.
Feladat: Az iskola udvarának és környezetének tisztán tartása. A szükséges karbantartási és javítási feladatok végzése. A fűtési rendszer működtetése. Az iskola hétvégi felügyelete. Tejszállítási feladatok.
Feltételek:
bűntetlen előélet
		
bentlakás vállalása
		
B kategóriás jogosítvány
		
önéletrajz

I. helyezett a kiskunhalasi Garbai Sándor Szakképző Iskola szakács tanulói.
II. helyezett a jánoshalmi FM ASzK panziós falusi vendéglátó 12./B
évfolyam csapata
III. helyezett a jánoshalmi FM ASzK 9./ E osztály tanulói
IV. helyezett a bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola szakács tanulói
V. helyezett a jánoshalmi FM ASzK panziós falusi vendéglátó 11./B
évfolyam csapata

Előnyt jelent: kisteljesítményű kazánfűtő végzettség
T kategóriás jogosítvány
A munkába állás 2014. december 1-től lehetséges.
A jelentkezéseket 2014. 11. 21-én péntekig várjuk a 6440
Jánoshalma, Béke tér 13. címre postai úton, vagy személyesen.
Érdeklődni a
77/401-028, vagy a 70/458-2366 telefonszámon lehet.

11. oldal

Második helyezett
lett, a csapatunk!
Iskolánkban, az FM ASzK, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban hagyományőrző céllal, idén is megrendezésre került a „Járási Szüreti Expo” rendezvénysorozat keretein belül, a II. „Szármafőző” verseny, melyre
ebben az évben, már 21 csapat nevezett be. A verseny: 2014. szeptember
27-én, szombaton került megrendezésre.
A csapattársaimmal lelkesen
ösztönöztük egymást, hiszen az
idén már, 5 ifjúsági csapat versenyzett. Három
csapat, az iskolánk tanulói közül
nevezett a versenyre:
9.E,
11.Bf, 12.Bf. osztályok
lelkes,
főzést kedvelő diákjai, valamint a kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközép
Iskola tanulói, és egy új vendégcsapat, a bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola szakács növendékei.
A verseny,
kihívás is volt
számunkra: A
csapatmunka,
az összhang, a
jól megszervezett kivitelezés,
előkészítés, és
a főzőtudományunk megmutatása. Mindenki megtalálta azt a tevékenységet, amiben megállta a helyét. Észrevételem szerint, a csapattársaim
is nagyon élvezték a műveleti sorokat, p például a kóstolást, bográcsrázást,
ízesítést, fűszerezést, és még sok
hasonló műveletet.
Az elért II. helyezéssel elégedettek
vagyunk, hiszen a
csapatok nagyon
felkészültek voltak, és a verseny
is nagyon szoros
volt. A csapatom
tagjai voltak, a 12.
B Panziós, falusi vendéglátó osztályból: Kiss Erika, Liliom Andor, és Szlenicskó Viktor.
Köszönettel tartozunk: Csimáné Balázs Zsuzsanna tanárnőnek a sok segítségért, lelkesítésért, és a felkészítő munkájáért!
Ha jövőre is megrendezésre kerül a verseny, azon is szívesen részt
veszünk, de ekkor már, felnőtt csapatként!
Kiss Erika
12.Bf tanuló

A szaki csapata, Sóstón is
dobogós helyezést ért el!

A kiskunhalasi burgonya napok rendezvénysorozatán belül, a burgonya, mint alap táplálékunk népszerűsítése érdekében „ Paprikáskrumpli-főző
versenyt” hirdettek, amely 2014. október 11-én, szombaton került megrendezésre. Iskolánkat, a jánoshalmi FM ASzK, Mezőgazdasági Szakképző
Iskolát: Agócs Andrea, és Takács Levente 11.-es, Panziós, falusi vendéglátó
szakos tanulók képviselték.
A jó összhang, a felkészülés, valamint a kiemelkedő szorgalom sikert
hozott számunkra. Az ifjúsági kategóriában III. helyezést értük el, valamint
a szakmai zsűri két különdíját is megnyertük. A verseny vidám hangulatban,
nagy izgalommal, és gyönyörű verőfényes napsütésben telt el. A felkészítést
hálásan köszönjük: Csimáné Balázs Zsuzsanna szakoktatónak!
Mindig emlékezni fogunk erre az örömteli napra, és szívből reméljük, hogy
máskor is versenyezhetünk még, iskolánk képviseletében!
Agócs Andrea, Takács Levente
11.Bf. tanulók

Nyílt napok a
szakiskolában
Tisztelt Érdeklődők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk az FM Kelet-magyarországi
Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

2014. november 11-13. között

NYÍLT NAPOKAT

szervez.
Program: 9 órától tájékoztató, az iskola
bemutatása,majd 10 órától a tanüzem megtekintése

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13
Elérhetőségeink:
www.vmaszk.hu
e-mail: suli@vmaszk.hu
tel: 06/ 70 4308875
06/77 401 028
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12. oldal

A dobókocka, ami szeretetre nevel
2014. október 7-én délután a Városi Egészség hét keretében felavatásra
került a játszótér mellett a „ Szeretet- Dobókocka” ,m int a testvériségre és
békére nevelés eszköze. Egyben eredményhirdetés is volt az iskolák között
megrendezett triatlon végeztével.
Az azóta eltelt időszakban többen megcsodálták, megforgatták már a kockát. Többször látni ott óvodai csoportot, osztályokat az iskolából, forgatják,
nézegetik , élik…
Többektől hallottuk, hogy oviba menet meg kell állni, hogy a kisgyermek
megforgathassa a kockát, vagy van olyan középiskolás kislány, aki a buszra várva, tud odamenni és megforgatja, és a gondolatot magával viszi a kiskunhalasi iskolába, ahol egész nap élni tudja a legközelebb eső gondolatot.
A dobókocka gondolata először Trentóban, egy észak-olasz városban született meg. Ebben a városban született Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom
alapítója, aki már több mint 10 éve, hogy a gyerekekkel történt párbeszéd
alapján megalkotta a szeretet dobókockát. A világ minden pontján használják
a szeretetre nevelésnek ezt az eszközét, és először Trento városa állított ki
köztérre is egy ilyen kockát.
A dobókocka felavatása után néhány nappal már az egész világ tudta,
hogy Jánoshalmán ilyen esemény volt. Ugyanis a fokolár közösség nemzetközi honlapján is olvashattak róla (www.focolare.org)
Nagyon szeretnénk, ha egyre többen használnák aktívan a személyes életükben is a kockát, csak meg kell forgatni és az ott lévő gondolatok segítenek nekünk, hogy ellenérzéseinket leküzdjük, hogy megbocsássunk, hogy új
szemmel nézzünk a másikra, és teljes szívünkből szeressük őt. Ez a kocka
segít, hogy jobban a jelenben éljünk. Hiszen ami elmúlt, azt már nem tudjuk
meg nem történtté tenni, a jövő még elérhetetlen. A legtöbbet a jelen pillanat-

ban tehetünk, ezért mindig ez a legértékesebb, éljünk vele. Szinte mindig van
mellettünk valaki - forduljunk felé bizalommal, és fejezzük ki szeretetünket
iránta. Ha egyedül vagyunk : gondoljunk jót valakiről. Ha vallásosak vagyunk
imádkozzunk valakiért. Így a nap végén örömet, elégedettséget fogunk érezni.

Szeretnénk az iskoláknak, vagy bármilyen csoportnak pályázatot hirdetni,
a dobókocka használatával kapcsolatban.
A cél, hogy a csoport határozza meg kb 20 mondatban, hogy számára mit
jelent a testvériség, a béke, hogyan valósítaná meg, ill. hogyan valósította
meg, és ezt fényképekkel is dokumentálja.
A pályázat beadási határideje: 2014. december 15-e.
A pályázatot az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület számára kell benyújtani:

2014. november

A dietetikus tanácsai

Milyen tünetekkel
járhat a
vitaminhiány?
Az A-vitamin tartós hiányát jelzi a rossz szürkületi látás vagy farkasvakság, gyengeség, a fokozott hajlam a fertőzésekre, ezen kívül hiányában megjelenhetnek különböző bőrtünetek és a fogak, illetve a fogíny betegségei is.
A B-vitamin csoport tagjainak hiánya sokféle tünetet okozhat: jelentkezhet
fáradtság, étvágytalanság, fogyás, hányinger és gyengeség, bőrgyulladás,
ideggyulladás és vérszegénység. A C-vitamin hiányára utalhatnak véraláfutások, fogínyvérzések, az orrvérzésre való fokozott hajlam, a duzzadt, érzékeny
ízületek és a fájdalmas csontok, az általános gyengeség, étvágytalanság, a
száraz, pikkelyes bőr. A D-vitamin hiánya a csontok rendellenes növekedését
és a csontritkulást válthatja ki, törékeny csontokat okozhat. Az E-vitamin hiánya vörösvérsejt és idegi károsodásokban mutatkozik meg, a K-vitamin tartós hiánya pedig vérzéshez, lassabb véralvadáshoz vezet.
Vitaminforrások:
Táplálkozásunkban fontosabb szerephez jutnak a meleg ételek és italok, s természetesen a vitamindús őszi zöldségek és gyümölcsök. A legszerencsésebb, ha a szervezet vitaminszükségletét a kiegyensúlyozott, arányos, vegyes táplálkozás biztosítja, amelyben megfelelő mennyiségben vannak jelen azok az anyagok, amelyek a vitaminokat tartalmazzák, illetve azok,
amelyek a felszívódásukat segítik.
A-vitamint például a máj, a halmáj olajok, a tojássárgája, a vaj tartalmazza. A karotinoidokból pedig a szervezetünk elő tudja állítani azt, így a sárgarépa, tök, spenót is természetes A-vitamin forrás.
B-vitaminokat a tej, tojás, hús, máj, gabona magvak, egyes gyümölcsök, zöldségek és az élesztő tartalmazzák. A C-vitamin leggazdagabb forrása a csipkebogyó, citrusfélék, citrom, narancs, paradicsom, káposzta, zöldpaprika, paraj.
D-vitamint például a halmáj-olajok, a tojás, az élesztő, búzacsíra tartalmazza, de napfény hatására a bőr is termeli. E-vitamin van a növényi olajokban, a csírázó magvakban, a csonthéjas gyümölcsökben, a szójában, egyes
zöldségekben, például a petrezselyemben, parajban, zellerben. A K-vitamint megtalálhatjuk a májban, növényi olajokban, egyes főzelékfélékben, például kelkáposztában.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Templomi fűtésért
Czellerné Ádám Máriánál a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában.
Használjuk a dobókockát!
Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

Lelkipásztor beiktatás volt a
Baptista Gyülekezetben
1939 óta van önálló lelkipásztora a Jánoshalmi közösségnek. A tizedik
pásztor, Milánkovics Dániel beiktatása 2014. 09. 27-én volt a Művelődési Központban. Eddigi szolgálatai által már sokan megismerték, hiszen a keresztyén feliratú pólók készítőjeként és a Karneol együttes tagjaként több ezren
találkozhattak már vele. Sokszínű szolgálati területein határozottan megjelenik egy, és ugyanaz a szín: az Úr lángjának melegséget sugárzó, és magával
ragadó tüzének izzó színe. Hiszen 14 évesen őt is megragadta és kiragadta
az a szeretet, ami azóta is az elveszettek megmentéséért hozza mozgásba,
fakasztja dalra. „Érted élve Téged hirdetünk, hogy megmentetted elveszett
életünk. A pokol kapuinál Jézus győzött már, s házad népe diadalban jár.”
Erre a járásra tanította már két éve gyülekezetünket teológusként is, feleségével, Milánkovicsné Bócsa Edittel együtt munkálkodva minden korosztály felé.
Az ünnepi Istentiszteletre több, mint százötvenen jöttek el hálát adni,
köszönteni, ismerkedni. Közösségünk nevében megköszönjük a más felekezetekhez tartozó testvérek, ismerősök, rokonok, a városból és messzi tájakról
érkezők jelenlétét, akikkel együtt tudtunk örülni, de mindenképpen a Jó Pásztor előtt térdet hajtani. Durkó István misszióigazgató gondolataival megerősítette, hogy mindannyian győztesek szeretnénk lenni az életben, és ennek biztos módja, ha az Úr Jézust követve, Őrá hallgatva az eke szarvára tesszük a
kezünket, és előre nézünk. Mindennapos döntéseinkben kiderül, hogy a testi vagy a lelki dolgok a fontosabbak. Amikor Jézus megszólít valakit, akkor
egyetlen helyes válasz az „igen”; kifogások és feltételek nélkül. Akkor átélhetők az áldások Ővele.

ható: Jézusnak szavai
(Máté 24:44) „legyetek ti is készen, mert
abban az órában jön el
az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” Bizonyságtételében most is az Ő üzenetét hangsúlyozta,
Aki látja az emberi test
törékenységét, a pillanat alatt véget érő földi lét feletti kérdést: hol
lesz a folytatás? Ha
valaki tudja, hogy van
Isten, és ördög, van
menny és pokol, akkor
miért halogatja a döntést, miközben lehetne
bizonyossága az örök
élet felől? Személyes
küldetésének tekinti,
hogy ebben a döntésben segítse a Jánoshalmán élőket.

Már rég óta megoldandó gond a Szent Anna templomban a fűtés. Most
elérhetőnek tűnik, hogy a híveknek ne kelljen fagyoskodni a téli, nagy hidegben a templomban. Az Egyházközség vezetése szeretné a templom padjait fűthetővé tenni. Menyhárt Sándor plébános úr arról tájékoztatott, hogy
a beruházás az előzetes kalkulációk szerint két és fél millió forintba kerül.
Hogy a terv minél hamarabb megvalósulhasson, ezért gyűjtést szerveznek
a beszerelés költségeire. Aki szeretne adakozni, az megteheti misék alatt a
templom közepén lévő perselybe helyezett pénzzel, vagy az irodában nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig, naponta 8 és 12 óra között, szerdán és
pénteken pedig még délután is 14 és 17 óra között. A novemberi szentmiséken befolyó perselyadományokat is padfűtésre kívánják fordítani. További lehetőség a fűtés támogatására a templomunk üvegablakit bemutató jövő
évi lapozgatós katolikus falinaptár megvásárlása. A vevő ezzel is támogatja a padfűtés szerelését.

Állampolgársági eskü

Prof.Dr. Almási Tibor, a Baptista Teológiai Akadémia rektora köszöntőjében Pál apostol Titusznak írt gondolatait idézte: „ megjelent Isten üdvözítő
kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk
e világban… Ezt hirdesd! Ints és feddj teljes határozottsággal: senki meg ne
vessen téged!”
Az új pásztor szemeibe ezen az alkalmon könnyeket mégsem a megható dalok és gondolatok fakasztottak, hanem ami ennél is mélyebbre

Az alkalomról készült fotók megtekinthetők a Jánoshalmi Baptista Gyülekezet facebook oldalán.
Bíró Tibor

Vajdaságból ez egyszerű honosítási eljárás keretében november 5-én egy
becsei fiatal ember tett állampolgársági esküt Czeller Zoltán Jánoshalma
Város polgármestere előtt. Ezzel új állampolgára lett hazánknak.
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Két évtizedes munka
elismerése október 23-án

Nemzeti Ünnepünkön ismét gazdára talált a Jánoshalma Városért Emlékplakett és Oklevél, melyet 2013ban alapított városunk polgármestere, Czeller Zoltán.
A díj Jánoshalma Város Polgármestere által adományozható elismerés. Azok az
intézmények, termelő egységek,
vállalatok, cégek,
alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, közösségek érdemelhetik ki, akik jubileumi évet ünnepelnek, továbbá akik
saját célkitűzéseiken túlmenően szülővárosunk, Jánoshalma érdekeit fennállásuk óta szem előtt tartották, előrehaladását a rendelkezésükre álló eszközökkel segítették. Az elismerést átvehetik nyugállományba vonuló, vagy nyugdíjas magánszemélyek, intézményveze-

tők, akik a település érdekében több
évtizeden keresztül kiemelkedő közhasznú tevékenységet folytattak.
Az alapító szándéka szerint a
kitüntetést a polgármester adja át
március 15-én, augusztus 20-án,
október 23-án, illetve az adományozott jubileumi rendezvényének ünnepélyes keretei között.
Október 23-án Kiss István, a
Városgazda Kft. egykori munkatársa vette át, aki több, mint 20 éven át
volt a közterületek, valamint a központi park rendjéért felelős személy.
Felelősséggel irányította a közmunkaprogramban dolgozó munkásokat,
a rá bízott feladatokat úgy végezte, mintha a saját területein tevékenykedne.
A kitüntetettnek az elsők között gratulált Bányai Gábor
országgyűlési képviselő, aki egykor Kiss István közvetlen

feletteseként dolgozott a városgazdálkodási vállalat élén.
Kiss István és családja a Nemzeti Ünnep alkalmából a
város vezetésének egy gyönyörűen megmunkált dióscukor tortát adott át, amelyet a város címere díszített.

13. oldal

Nyári mulatság

			

A júniusi nap erősen sütött. Három
általános iskolás gyerek a terézhalmi erdő felé vezető úton a bokros,
árnyékos oldalon mendegélt. Ugrándoztak.
Az árnyékjáték lényege az volt,
hogy akire a napfény esett, annak
vagy békaugrással, vagy négykézláb kellett haladnia az árnyékig.
Ám olyan ügyesen, óvatosan kellett
haladniuk az út szálán, mint az indiánoknak vagy a kémeknek.
Végre elértek a Minorics tanyához. Amikor beléptek a kapun, egy
idős néni szólt reájuk:
– Kik vagytok, mit kerestek itt?!
– Dicsértessék a Jézus Krisztus! –
szólt a legmagasabb fiú.
– Mindörökké, Ámen! Te ki vagy?
– Csofcsics…
– Ösmerlek! A nagyapád csendőr
volt Jankovácon – szakította félbe az
öregasszony. – Kik jöttek veled?
– Egy Mondovics, meg egy Árpás
gyerek.
– És miért jöttetek?
– Mert az unokájával megbeszéltük, hogy ellátogatunk hozzá.
– De miért?
– Mert azt mondta az iskolában,
hogy nagyon jó ízű az eperfa gyümölcse!
A magas fiú a tanyaudvar közepén
álló magas, terebélyes, lombos öreg
fára mutatott.
– Dezsőke! – kiáltott az öregas�szony. – Gyere ki, itt vannak a barátaid!
A fiúcska kijött az istállóból.
– Szerbusztok!
– Fölmászhatunk a fára?
– Hogyne, hiszen már odatámasztottam egy létrát is.
– Másszatok fel! – mondta az
öregasszony.
A négy fiú fölmászott a létrán a
vastag ágakig. Ügyesen elhelyezkedtek, volt aki nem csak lovagló
ülésben ült, hanem hanyatt feküdt.
Majd a barna hajú, kistermetű fiúcska
levette a nyakából a kenderből szőtt
tarisznyát. Kivett belőle egy kendős csomagot. Kinyitotta: volt benne

nyolc szelet kenyér.
– Korpi! Honnan szerezted? – kérdezte a házigazda.
– Új Annus néni sütötte, a Jókai
utca végén lévő pékségben.
– Széll Dezső és Zoli édesanyja?
– Hogyne. Mindenki kap kettőt.
Édesapám azt mondta, hogy az eper
kenyérrel nagyon tápláló.
– Szeretem a szőlőt is, lágy
kenyérrel – mondta a Mondovics.
Lassan mindenki kezébe vette a
két nagy szelet kenyeret. De mielőtt
elkezdték volna szedni az epret,
megjelent a fa alatt az öregasszony.
– Gyerekek! Másszatok feljebb, s
a lábaitokkal rugdossátok az ágakat!
Hullani kell az érett epernek!
– Miért, Minorics néni – kérdezte a
Csofcsics gyerek.
Ám ekkorra már röfögtek, visítottak a disznók és a malacok, majdnem feldöntve az öreg nénit. A konda körül szinte repkedtek a csirkék,
tyúkok, kakasok, kacsák, libák és a
pulykák.
– A nagymamám azt szeretné –
mondta a kis Minorics –, hogy egyenek a házi állataink.
– Jól mondod, Dezsőkém! – szólt
az öreg néni.
– Kedves nagymama! – mondta a
kenyérhozó Árpás fiú –, menjen be
a házba, hogy nehogy kárt tegyenek
magában az állatok.
– A nagyapád is jókat mondott
régen – felelte a gazdasszony –, de
még ki kell engednem a birkákat és
a kecskéket is.
– Dezső! – szólalt meg a Csofcsics fiú. – Másszál le és engedd ki
te őket, mert a kos vagy a bak fellökheti a nagyanyádat. S akkor eltörhet
valamije. Add ide a kenyeredet, ha
visszajöttél, akkor átadom.
Miközben az unoka lement, a vendégek följebb másztak, s kiválasztották azokat az ágakat, amelyek még
elbírták a súlyukat.
– Jó ez a fa – mondta a Mondovics. – Lehetne ezen is fogócskázni.
– Kevesen vagyunk hozzá – válaszolta a kis Árpás. – El lehetett vol-

1962.06.16.

na hívni Gál, Szerezla és Csupity
Lacit, Kocsis Sanyit, Náfrádi Ferit,
Madarász Pityut, Bodrogi Misit meg
Kiss Imrét. Tudjátok, sokat játszottunk a szőlők gyümölcsfáin.
– Nem! – válaszolta a visszamászott gazda. – A nagymamám nem
szereti a sok gyereket. De most már
bement a konyhába főzni. Kezdhetünk enni, add vissza a kenyeremet!
A fiúk rezgették az ágakat, és
szedegették az epret. Alig tömtek
sokat a szájukba, mert haraptak hozzá egy-egy falatot is.
Odalent nagy zsivajgás volt.
Hápogás, kotkodácsolás, mekegés,
bégetés, röfögés, visítás.
A lombok árnyéka világosodni kezdett. Odafent tömörülni kezdtek a bárányfelhők. A szellő erősödni kezdett.
– Van ivóvizetek – kérdezte Csofcsics.
– Talán egy vödörnyi – felelte a
Minorics fiú. – Ám ha mosakodni
akarsz, akkor a csatornánál a hordóban van esővíz.
– Nem kell fürdenünk, mert
megázhatunk – válaszolta Mondovics.
– Másszunk le, és hajtsuk be az
állatokat – szólt az Árpás gyerek. –
Ha esni kezd, akkor nagy kár lehet.
Vége volt a mulatságnak, a gyerekek lejöttek az eperfáról.
Elkezdett dörögni az ég, ám
nagyon ügyesen behajtották az állatokat az ólakba.
– Köszönöm, gyerekek – szólalt
meg a pitvarajtóban az öregasszony.
– Kértek málnát? Van szódám is.
Ám mire a válaszoltak volna, egy
villám belecsapott az eperfába. Meghasadt az öreg fa, de az eldőlő törzs
nem esett senkire.
– Viszontlátásra! – kiáltotta a négy
gyerek, s elkezdtek szaladni a faluba.
– Szóljatok a tűzoltóknak, vagy a
rendőröknek, vagy a katonáknak –
kiáltott utánuk az öregasszony.
Árpás Károly

GÁLA ÉTTEREM
ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

november 7-8-9 Márton-napi hétvége
december 5-6-7 Mikulás hétvége
a Gála Étteremben

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!
További információkat a facebook oldalunkon találnak.
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Őszi-téli időszakban továbbra is várja a tanuszoda az úszni és szaunázni
vágyókat változatlan nyitva tartással
Minden korábban megváltott bérlet érvényes.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók.
Alkalmakra és folyamatosan.
Irodák és közösségi terem.

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.

Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés
Gázkazánok,
gáztűzhelyek,
gázbojlerek
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek
beüzemelése:

KISS ATTILA

gázszerelő mester
Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

novemberi

extra ajánlata!

Étolaj 1l
Szaloncukor
Dobozos sör 0,5l
Lenor öblítő 1l koncentrátum

A készlet erejéig!

299-Ft/db-tól
880-Ft/kg-tól
129-Ft/db-tól
499-Ft/db-tól

Tel.:06-20-32 39 906

Felhívás
sírhelyek újra
váltására

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2014. október hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Katona Jánosné
sz: Nyerges Piroska
Sándor Pál
Szerezla Benedek
Bobár István
Romfa Jánosné
sz: Iván Margit
Nagy János
Vikor Györgyné
sz: Bárány Erzsébet

élt: 79 évet
élt : 76 évet
élt: 61 évet
élt: 78 évet
élt: 101 évet
élt: 83 évet
élt: 84 évet

Zsebi Mária Magdolna
Kozma Sándor
Csík Ferencné
sz: Horváth Erzsébet
Pálföldi Zoltán
Csizmadia Árpádné
sz: Bácskai Judit
Kárász Andrásné
sz: Deák Mária

Temetkezési vállalkozás

élt: 65 évet
élt: 80 évet
élt: 90 évet
élt: 51 évet
élt: 64 évet
élt: 83 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!
A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kös zön et et
mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek gyászs zert art ás án,
tem et és én megj el ent ek, sír j ukr a vir ág ot, kos zor út hel yezt ek,
s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

2014. november 19-én
Kirakodó vásár

Az 1989-ben 25 évre megváltott sírhelyek lejárnak .

Aki igényt tart továbbra a sírhelyre, szíveskedjék a plébániai irodában újra váltani. Irodai idő: hétfőtől péntekig: 8 órától 12 óráig,
szerdán és pénteken: 14 órától 17 óráig is.
A ki nem váltott sírhelyek újra eladhatóvá
válnak.
A lejárt sírokon emlékeztető cédulák vannak.
Köszönjük.
Menyhárt Sándor plébános

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2014. október hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Poros Miklósné (1928)
Szűcs Lászlóné sz. Gál Margit (1928)
Szűcs Károly Zoltán (1966) Franzer Jánosné sz. Kószó Viktória (1926)
Sike Józsefné (1963)
Kasziba Vencel Imre (1935)
Lojek Imréné sz. Bagóczki Erzsébet (1926)
Görhöny Ferenc (1955)
Fazlinovics Aba (1927)
Sáriné Stefulik Anna (1942)
Szabados Antalné (1934)
Ördögh István (1945)
„A halál csak egy állomás az örök vándorlásban,
röpke pillanat az idő végtelenségében.”
G. Hajnóczy Rózsa

Nagy Zsolt ügyvezető
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Hírek a Jánoshalmi
Futball Club életéből
Októberi eseményeink:
10.04
U-17:
Hajós – JFC 3: 6 (2: 3)
Jó mérkőzés, megérdemelt győzelem.
Gólszerzők: Madarász Ákos 6’, 11’, Bessenyei Zoltán
37’, Varga Noel 81’, 88’ ill. Zsemberi Dávid 7’, Majdics
Milán 19’, 57’
10.05 felnőtt:
„Megszakadt a győzelmi sorozat”
Dusnok – JFC 3: 2 (1: 1)
Dusnok, 100 néző
Gólszerzők: Gieszinger Péter 24›, Lódri Ferenc -öngól-26’,
Bolvári Z 47’, Simonits T 73’, Farkas András 78’
Jók a JFC csapatából: Gieszinger Péter, Sánta Tamás,
Farkas András
Gieszinger Ferenc edző: 60 perc emberelőny is kevés
volt a pontszerzéshez. Többen tudásuk alatt teljesítettek
és ez egy rangadón kevés.
U-21:
Dusnok – JFC 0: 9 (0: 4)
Gólszerzők: Sztojka Szilárd 32’, Mészáros Adrián 34’,
36’, Enesei Dániel 41’, 49’, Hegedűs Máté 59’, Enesei
Márton 71’, Besenyei Zoltán 81’, Burai Gábor 85’
Kitűnő teljesítmény a csapattól.
10.11: U-17.
JFC – Kiskunhalas 3: 0 (1: 0)
Gólszerzők: Hajdú Hunor Ferenc 11’, Hegedűs Bence
80’, Kollár Zoltán Kristóf 86’
A két csapat közötti különbség döntött.
10.12: felnőtt:
„Érvényesült a papírforma”
JFC – Szeremle 7: 0 (3.0)
Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők: Gieszinger Péter 44›, 65’, 90’, Nagy T
Ricsárd 17’, 47’, Farkas András 41’, Jeszenszky Roland
82’
Jók a Jánoshalma csapatából: Gieszinger Péter, Nagy
Dániel, Farkas András
Gieszinger Ferenc edző: A sok gól ellenére nem játszott
jól a csapat.
U-21:
JFC – Dunagyöngye Szeremle 1: 1 (0: 0 )
Gólszerzők: Mészáros Adrián 67’, ill. Dudás Attila 57’
Pontosztozkodás a korosztály rangadóján.
10.19 felnőtt:
„Gólzáporos mérkőzés”
Bajaszentistván – JFC 2: 6 (1: 2)
Bajaszentistván, 100 néző

15. oldal

Aranybácska eredmények

Gólszerzők: Szűcs 30’, Puskás 55’, illetve Jeszenszky
Roland 18’, Gieszinger Péter 24›, Sánta Tamás 50’, Nagy
T Ricsárd 60’, Farkas András 71’, Popán Tamás 73’
Jók a Jánoshalma csapatából: Gieszinger Péter, Farkas
András, Sánta Tamás, Szűcs Patrik
Gieszinger Ferenc edző: Remek támadójátékunkkal a
hazaiak nem tudtak mit kezdeni.
U-21:
Bajaszentistván – JFC 1: 4 (0: 2)
Gólszerzők: Sztojka Szilárd 25’, 70’, 81’, ill. Módos Tamás
88’
A nagyobb tudás kiütközött.
U-17:
Nemesnádudvar – JFC 0: 7 (0: 2)
Gólszerzők: Varga Noel 4’, 57’, 58’, Fetter Mihály 61’,
Lakatos Gergely 69’, Zentay Viktor 79’, ill. Shauer F.
29’(öngól)
Olajozott támadójátékkal magabiztos győzelem.
10.25: U-17:

Tompa – JFC 1: 4 (0: 2)

Gólszerzők: Torma Roland 59’ ill. Hajdú Hunor Ferenc
18’, 44’, 80’, Szem Milán 78’
Reális eredmény.
10.26 felnőtt:
„ Kiütéses győzelem”
JFC – Érsekcsanád 9: 0 (4: 0)
Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők: Nagy T Ricsárd 10’, 67’, 73’, Kiss Benedek
26’, 88’, Jeszenszky Roland 4’, Szűcs Partik 33’ Farkas
András 62’, Grácz Roland 83’
Jók a Jánoshalma csapatából: Nagy Dániel, Farkas András, Szűcs Patrik, Kiss Benedek, Nagy T Ricsárd
Gieszinger Ferenc edző: Közönségszórakoztató mérkőzés volt. Gratulálok a csapatnak.
U-21:
JFC – Érsekcsanád 3: 1 (1: 1)
Gólszerzők: Enesei Dániel 17’, Mészáros Adrián 57’,
Csámpai Martin Vidor 89’, ill. Puskás Sándor 12’
A vártnál nehezebb győzelem.
Felhívjuk kedves szurkolóink figyelmét, hogy a következő két felnőtt mérkőzés nagyon fontos az őszi elsőség szempontjából:
November 9-én 13.30-kor: Jánoshalma-Csávoly
November 23-án 13.00-kor: Jánoshalma-Mélykút

(Rangadó, érdemes megnézni!)

Horváth Mihály elnök

Verőfényes túra
Jánoshalmán

2014 10.05

STÍLUS
ÜZLET
Októberi akciója
Mécsesek,
mécsesbetétek, selyem
csokrok, sírvázák,
műkoszorúk
akciós áron
egész hónapban!
További akciónkat
keresse üzletünkben!

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 71.
Te l . :
06-30/529-7407

8 kW-os fa- és széntüzelésű
kandalló és használt nagyméretű
gázkonvektorok eladók.
Érd.: 06-20-568-4640

Aranybácska – Katymár 1:3 (1-2)

A vendégek minden hibánkat kihasználtak,és elvitték a három pontot.
Az elmúlt 8 bajnokin nem találtunk legyőzőre de most igen. Keményen
dolgozunk, hogy az idén másik ne legyen.
2014 10.11
Méhecskék – Aranybácska 1:2 (1:2)
Bravúros játékkal nyertünk a listavezető otthonában.
A mérkőzés legjobbja: Király Kata
2014 10 .19
Aranybácska – Akasztói Focisuli 2:2 (2:0)
Az első félidőben 2-0-ra vezettünk. A játékvezető a második félidő első
két percében adott két büntetőt a vendégek megköszönték, értékesítették, így a mérkőzés végeredménye döntetlen lett.
A mérkőzés legjobbja: Fazekas Evelin
2014 10 25
Mórahalom – Aranybácska 1:3 (1:3)
A mérkőzést nagy várakozás előzte meg, hisz régi elszámolni valónk
volt velük. Az első perctől kezdve mi diktáltuk az iramot. Nem titkoltuk:
nyerni jöttük, nem vendégségbe. A csapat minden játékosa csúcsteljesítményt nyújtott, mert náluk másként nem lehet nyerni. A nézők nem
jöttek rá, hogy tartalékosan álltunk ki.
Mérkőzés legjobbja Horváth Imola
Megszeretném jegyezni, évekkel ezelőtt 16-1 re ők nyertek, a két utolsó mérkőzést meg mi. Ez az igazi visszavágás.
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

csapat
ARANY BÁCSKA
MÓRAHALOM TSE
KISKUNMAJSAI MÓKUSOK
KISKUNHALASI FC
MÉHECSKÉK SE
KATYMÁRI SE
AKASZTÓI FOCISULI SE
VÁROSFÖLDI SE
KECSKEMÉTI NLE
DUNASZENTBENEDEKI KSE

M GY D V LG KG
8 5 2 1 24 10
8 5 1 2 27 16
8 4 2 2 31 14
7 4 1 2 18 7
6 4 0 2 23 8
7 4 0 3 27 21
6 3 2 1 19 10
8 1 1 6 16 39
7 1 0 6 12 37
7 0 1 6 3 38

GK
14
11
17
11
15
6
9
-23
-25
-35

P megjegyzés
17
16
14
13
12
12
11
4
3
1

Nem tagadom jó érzés a tabella elején lenni.
Az október hónap legjobb Aranybácska játékosa Nagy Vivien
Gál László edző

Faddi Szabolcs

közterület-felügyelő telefonszáma

06-30/565-37-58

Műszaki
kereskedés
––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
Október 19-én gyönyörű napsütéses időben ismét túráztunk. A túra helyszíne Jánoshalma
volt. Az útvonal: Erzsébet erdő - Kélesi út - Király tanya -és vissza az Erzsébet erdő. 14 fő
részvételével a 7,5 km távot könnyedén teljesítettünk.
Továbbra is várunk minden mozogni és túrázni vágyót!
Jelentkezni lehet Horváthné Csillag Erzsébetnél a 06-70/452-5156 telefonszámon
HCSE

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

Rendőrségi hírek

Van, akinek pusztítás a lételeme?

Ne engedjen be idegent háza udvarába és a lakásába se!
Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
Ne dőljön be a különböző ürügyeket
felhozó idegeneknek!
Inkább legyen bizalmatlan, mint
becsapott!
Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak fényképes igazolványa van,
ezt mindig kérjék el tőlük!
A szolgáltatók munkatársai pénzt nem szednek, túlfizetés esetén sem visznek pénzt a fogyasztóknak.
Amennyiben gyanús személyeket látnak, hívják a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot!
06-77/423-255; 107; 112

Az utóbbi időben számtalan esetben estek áldozatául
csalóknak helyi lakosok, akik interneten keresztül magán
személyektől különböző tárgyakat rendeltek és a megrendelt tárgyat egyáltalán nem, vagy csak rossz minőségben kapták meg, illetve esetenként nem a várt tárgy
volt a csomagban.
A csalók akkor nem küldenek semmit, ha előre átutalással megkapják a hirdetett termék árát. Ha utánvétes
a küldemény akkor szokott előfordulni, hogy más – szinte értéktelen tárgy- van a csomagban, vagy nem a várt
minőségű a termék.
Kérjük a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen vásárlásoknál, részesítsék előnyben a
biztonságos web áruházakat, vagy magánszemélyektől
történő rendelés esetén olyan portált válasszanak, ahol
az eladó előzetesen leellenőrizhető!

A Jánoshalma Rendőrőrs nyomozást folytatott K.R.Zs.
helyi lakos feljelentése alapján B.T. szintén helyi lakos
ellen zaklatás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, mert nevezett 2014. szeptember 09-én az esti
órákban mobiltelefonon felhívta a sértettet és őt veréssel
fenyegette. A nyomozás befejezését követően az iratok a
Kiskunhalasi Járási Ügyészségnek kerültek megküldésre
vádemelési javaslattal.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen lopás vétség

kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, aki
2014.10.15-én 01:40 és 01:45 óra közötti időben a
Jánoshalma, Béke tér 11. sz. alatti Hunyadi János Általános Iskola épületébe feltehetően egy talált kulcs segítségével bement, az épületet körbe járta, azonban onnan
nem tulajdonított el semmit. A nyomozás során felderítésre került a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható F.A. kiskunhalasi lakos, aki gyanúsítottként
került kihallgatásra.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól
és a tűzgyújtási tilalomról
Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi
hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység.
A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét
a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes
tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság;
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21. sz.,
email: kiskunhalas.hot@katved.gov.hu
Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság; 6200
Kiskőrös, Szent László u. 2. sz.,
email: kiskoros.hot@katved.gov.hu
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az
erdőterületeken, valamint a fásításokban és az
ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi
ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken
található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti
fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat
a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri
hivatalokban is. (www.bacs.katasztrofavedelem.
hu)
A vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdőés bozóttüzek 99 százalékát az emberi
figyelmetlenség vagy a szándékos gyújtogatás
okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az
erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári
hónapokban pusztít.
FONTOS:
1. Égetést nappali időszakban, szélcsendes
időben, oltásra alkalmas eszközökkel és
megfelelő számú felügyelet mellett lehet
végezni.
2. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés
befejezése után a helyszínt gondosan át
kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - meg kell
szüntetni.
3. A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy

2014. november

kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában
a hasznos vad elmenekülhessen.
4. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő
felgyújtása tilos.
5. Az égetéshez csak a tarlómaradványok
használhatók fel.
6. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon
álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy
végezhető, hogy az a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen.
Ennek érdekében:
a) a tarlót, vagy az érintett szakaszokat az
égetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani, és az
adott területen az apró vadban okozható
károk elkerülése érdekében vadriasztást kell
végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére
a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6
méteres védősávot kell szántással biztosítani;
b) a tarlóégetést 15 ha-nál nagyobb területen
szakaszosan kell végezni, és csak az egyik
szakasz felégetése után szabad a másik
szakasz felégetéséhez hozzáfogni;
c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra
alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő
létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell
gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a
helyszínen készenlétben kell tartani;
d) a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját
szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és
veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség
nincs, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt
alaposan át kell vizsgálni és a parázslást,
izzást meg kell szüntetni.
A növényi hulladékok égetése csak egyéb
jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.)
betartása és a szükséges engedélyek birtokában
lehetséges.
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén
100.000- 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi
bírság szabható ki.

Az októberi választások idején volt, aki a pusztítást választotta. A Béke téren a templom előtt lévő szökőkút mellett
a fenti kép tárult október 13-án az arra járók elé. Kár, hogy a rongáló, vagy rongálók nem hagyták ott (annyira nem
voltak elrugaszkodva az Istentől) névkártyájukat, így nem tudjuk, hogy kinek a névére állítsák ki a javítási költségeket.
Joggal merül fel a kérdés, hogy mi motiválta az ismeretlen elkövetőt – igaz a kamera felvételen kivehető, hogy nem
magányos elkövetővel állunk szemben. Amennyiben színes fémre vadászott az illető: nem sokat kap érte az átvevő
helyen. Ha emlékbe rakta el, akkor erre mit is mondjunk… Így marad, hogy mindenki fizet egy-két erejét fitogtató felelőtlen ember pusztítása miatt. Kár!

A rendőrőrs
indokolt
esetben éjjel
– nappal a

BOR

06-20/
539-64-99

telefonszámon hívható

A MINDENNAPOKRA!

A baromfiudvarban fél kilós tojást tojt az egyik tyúk.
- Megmondanád, hogy sikerült? - kérdik tőle a többiek.
- Családi titok.
- Terveid a jövőre?
- Legközelebb egy kilós tojást fogok tojni.
Sajnálják, hogy nem tudták meg a titkot, így megkérdezik a kakast is, hogy hogy hozták össze ezt a hatalmas tojást?
- Családi titok. - mondja a kakas is.
- És mik a terveid a jövőre?
- Szétverem a strucc pofáját!

Orvosi ügyelet

Az öreg Pityák bácsi felszáll a buszra, megszólítja a
sofőrt:
- Bocsánat uram, hol kell leszállni a
Vasvári utcához?
- Semmi gond, Pityák bácsi - mondja a vezető - majd én
szólok a bemondóba.
Az öregúr meg is nyugszik, leül. Mikor a járgány megérkezik, a sofőr szól:
- Öreg Pityák, leszállás!
Mire a busz végéből három öreg nő:
- Kötyönjük tyépen

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelő
ző nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13 Telefon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet
bejárata

Ügyeleti beosztás:

November: 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Csoboth Johanna, 9. Dr. Csoboth Johanna, 10. Dr. Kishonti Attila, 11. Dr. Mikó Attila, 12. Dr. Csoboth Johanna, 13. Dr. Mikó Attila, 14. Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. Kishonti Attila,
16. Dr. Kishonti Attila, 17. Dr. Mikó Attila, 18. Dr. Gregó Sándor, 19. Dr. Mikó Attila , 20. Dr. Gregó Sándor , 21. Dr.
Mikó Attila, 22. Dr. Gregó Sándor, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr. Kishonti Attila, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr.
Mikó Attila , 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Gregó Sándor, 29. Dr. Csoboth Johanna, 30. Dr. Csoboth Johanna
December: 1. Dr. Kishonti Attila, 2. Dr. Csoboth Johanna, 3. Dr. Csoboth Johanna, 4. Dr. Csoboth Johanna, 5.
Dr. Csoboth Johanna
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Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

Alapító:
Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel:
a Szerkesztőbizottság elnöke.
Szerkesztőség címe:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1
E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Készül: Kópia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla
Kiskunhalas, Bükkönyös u. 6.

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Anyak önyv i hír ek

Minden csütörtökön délután óriási csirkehús akció!

2014. október hónapban

Szaloncukor akció Karácsonyig!
Mikulás csomagot készítünk megrendelésre!

ISSN 2062-4069

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma:
06-77/401-070

született:

Kerékgyártó Jázmin (Anyaj neve:
Ugrovics Judit), Ledenyák Áron (a.n.:
Kiss Angéla), Király Kevin Szilveszter
(a.n.: Juhász Ervina), Kolompár Sztella Mária (a.n.: Kolompár Mónika), Berényi Fanni Terézia (a.n.: Roszinszki
Mónika), Szabó Sztella (a.n.: Szabó
Malvin), Szlenicskó Brájen Alexander (a.n.: Rózsa Tünde), Viszmeg Bereniké (a.n.: Szili Judit), Takács István

(a.n.: Zoó Edit).

Petróczky Ferenc

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

Házasságot kötött:
Kolompár Mária és Kun Csaba

GRATULÁLUNK!

