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HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Ima az üldözöttekért
Szeptember 14-én, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén
országos imanapot tartottunk „Az üldözött keresztényekért és azokért,
akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek”. Az alábbiakban egy iraki
keresztény testvérünktől kapott imádságot adok közre, mindenkit kérve,
hogy rendszeresen imádkozzuk!
Sándor atya plébános

Mindenható Mennyei Atyánk!
Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.
Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a
hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek
biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve
az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a
hivatásukban - ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta nekünk.
Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások
és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen
az áldott béke.
Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen
és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy
ismét tanulhassanak.
Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az
alázat. Ámen
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Tiszta jánoshalmi vizet öntöttek a pohárba

Jánoshalma és Mélykút összefogásából valósult meg a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító projekt, melyre a Jánoshalma-Mélykút
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 556.164.534 forintot nyert el az Európai Unió jóvoltából, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében. Ennek köszönhetően a jelenlegi szabványoknál jóval tisztább vizet ihatunk Jánoshalmán. További részletek és képek az átadási ünnepségről a 3. oldalon találhatóak
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Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma NYÍLT
NAPOKAT tart. Szeretettel várják az érdeklődőket.
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Lapszámaink itt is olvashatóak!

Szeptember 23-án adták át az 55-ös főút Kelebia-Tataháza közötti szakaszát. A nagy forgalmú szakaszt már 11,5 tonnás járművek is
biztonsággal használhatják. A közel 11 milliárdos beruházás kertében több mint 30 kilométernyi szakasz kapott burkolat megerősítést.
A kivitelezés másfél évig tartott. Az átadó ünnepségen beszédet mondott Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Kovács Tamás, Mélykút város polgármestere valamint Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója.
Az 55. sz. másodrendű főút a Dél-Alföldi és a Dél-Dunántúli Régiók egyik fontos közúti folyosója, országhatárral közel párhuzamosan
haladva Szegedet köti össze a Dél-Dunántúllal, s ezáltal a jánoshalmiak is könnyebben és gyorsabban jutnak el Szegedre.
Nemcsak a főút újul meg október végéig Szegedtől Bajáig, hanem
a Duna és a Tisza völgyét is biztonságos kerékpárút köti majd össze
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KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK ÉS A RÉSZTVEVŐKNEK!
A „Járási szüreti EXPO” egyik legsikeresebb programja volt, a harmadik
alkalommal megrendezésre került „Töltött káposzta főző verseny”. A
versenynek ismét az FM ASzK, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium adott helyet, és segített a megvalósításban.
2015. szeptember 19-én ismét közösen mutattuk meg értékeinket, elkötelezettségünket, hogy összefogással, önköltséges alapon is lehet színvonalas, és sok családot megmozgató rendezvényt megszervezni.

A verseny kilenc órakor, tűzgyújtással kezdődött. A versenyzők, három
szomszédos településekről jöttek, de itt voltak az iskolák tanárai, tanulói,
családi csapatok, a „Hunyadi utca” csapata, valamint az egyéni versenyzők. A versenyzők között voltak rutinos, már több versenyen is résztvevők,
és jöttek új csapatok is.

Közben megérkeztek a rokonok, barátok, ismerősök, akik a főzőhelyen,
az asztaloknál szintén értékelték a csapatuk munkáját, és jó étvággyal
fogyasztották el az elkészült töltött káposztát.
A szakemberekből, és a hozzáértőkből álló zsűri, mikor meghozta a
döntését, a jutalmazott versenyzők részére elkezdődött, a sok-sok értékes
díjak, és az ajándékok átadása.
Ifjúsági kategóriában:
I. helyezett, a jánoshalmi FM ASzK panziós falusi vendéglátó 11./Bf évfolyam csapata
II. helyezett a kiskunhalasi Vári Szabó István Szakképző Iskola csapata
III. helyezett, a jánoshalmi FM ASzK 12/Bf osztály tanulói
Felnőtt kategóriában:

I. helyezett, a „Borotai Takarékszövetkezet csapata (1.sz. kép)

A szervezők részéről a legnagyobb sikert az jelentette, hogy a tavalyi
öt ifjúsági csapat helyett, ebben az évben hét tanuló csapat nevezett, és
állt rajthoz is.
II. helyezett, a jánoshalmi Városgazda Kft. csapata (2.sz. kép)

A verseny során húsz csapat bográcsában főtt, a különböző módon
elkészített töltött káposzta. A 20 adag, más-más módon tálalt, és díszített
töltött káposztákat a zsűri, másfél órán keresztül értékelte.

III. helyezett Taskovics Tibor, és csapata

Vadászati Kiállítás a Járási Szüreti Expon

avagy „Itt minden igazi volt!”

Harmadjára is megrendezte az FM ASZK és a
Jánoshalmi Vadásztársaság az év trófeatermését, egyben a vadászati kultúra emlékeit bemutató kiállítását
a Járási Szüreti Expon. Hét darab idén lőtt gím szarvasagancs mellett, idén lőtt afrikai nagykudu, víziantilop, bozótantilop, hovatovább európai jávorszarvas,
őz, dám és muflontrófeák, sakál, borz, róka, nyestgereznák, társait hívó pózban kitömött sakál Kéleshalmáról, Spanyolországban lőtt vöröslábú fogoly dioráma
képezte a gerincét a tárlatnak. Mellettük a vadászfeleségek természeti témájú gobelinjei, egy vadászkésgyűjtemény és csillogó vadászdísztárgyak, ismeretterjesztő gyermekkönyvek, vadászati szakkönyvek színesítették, tették még értékesebbé a látványt, a kiállítók legjobb szándéka szerint. Tizenhárom óvodás és

iskolás csoport, több száz látogató csodálkozott rá az egybegyűjtött kiállítási anyagra. Gyermekeink körében idén talán legnagyobb
sikert a hatástalanított Frommer
gyártmányú öreg vadászpuska
hozta, amit „kipróbálhattak” (volt,
aki ugyan félve, de azért hősiesen), aztán óvatosan megsimogathatták a feltartott orrú sakált, kérdezhettek és persze mesélhettek
(az én apukám is vadász…). Szép
minősítést a munkánkról sokan,
a legszebbet egy elsős fiúcska
adta, az ajtóból visszaszólva: „Itt
minden igazi volt!” Köszönjük az
őszinte elismerését, iparkodunk
legközelebb is, mondhatom bízvást a segítőink: Dr.
Horváth György vadásztársasági elnök, Bátyai József
korábbi elnök, Dr. Vavró Iván, Takács István, idősebb
Szűcs Máté, Ságodi László vadászmester, Békefi Sándor, Dudás Ferenc, Kiss Imre, Molnár Imre, Ságodi
László sportvadász, valamint Hugyi Mihály és Kiss-Pető Tibor szervezők nevében. Külön köszönet illeti a
hölgykoszorút a megejtő szépségű vadászati témájú
alkotásaikért: Szűcs Máténé, Dudás Ferencné Klárika,
Kocsis Irénke kezemunkáját, szívességét. Lukács Béla
támogatását és Kiss Pongrácné munkáját ehelyen is
csak köszönni tudjuk, és persze mindannyiuktól reméljük a további együttműködést.
Vadászüdvözlettel: Kiss-Pető Tibor és Hugyi Mihály

Különdíjak is
szép számmal
átadásra kerültek azoknál az
ételeknél, amelyek nem értek
el helyezést,
viszont a zsűri, több szempontból értékesnek talált.
(3.sz.kép)
A versenyzők, a családtagok, és a barátok az ételek elfogyasztása után, megnézték a színpadon zajló színvonalas műsorokat, és megbeszélték a megnyert helyezéseket.
A „Töltött káposzta főzőverseny” sikeres megrendezéséhez, és a helyezettek értékes jutalmazásához segítséget nyújtottak, és jutalmakat ajánlottak fel, az alant felsorolt magánszemélyek, szervezetek, és vállalkozások:
Agroprodukt Kft. (Jánoshalma), AXIÁL Kft. (Baja), Ádám Gyula (KUNVIN Kft., Jánoshalma), Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna, Csőszné Juhász
Hajnalka (Virágbolt, Jánoshalma), Farkas József (BOFAMI 2000 KFT.,
Borota), Fekete Tibor (UNIVER, Jánoshalma), Horváth Róbert (pénzügyi
tanácsadó), Jánoshalma Városi Önkormányzat, Julika Cukrászda (Jánoshalma), 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), Pethő Zoltán (Horgászés Vadászbolt, Jánoshalma), Pethőné Győry Zsuzsanna (GOLD – MIX
Kft., Jánoshalma), Petróczky Ferenc (Hendrosz Kft., Jánoshalma), Takács
József, Sóstó Csárda (Kiskunhalas), „STÍLUS” Üzlet (Jánoshalma), Strobán Mónika (Jánoshalma), Szlávik Gyula (Szlávik Vasudvar), Taskovics
Katalin (Jánoshalma), Taskovics Péter főigazgató (Jánoshalma), Taskovics Tiborné (Taskó Savanyúság, Jánoshalma), Terbe Borászat (Hajós), Dr.
Vavró Iván (Jánoshalma), ,
A szervezők, és a jutalmazottak nevében köszönjük a sok 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: Malustyik Bélának és Zecher Erzsébetnek.
Továbbá köszönjük az iskolák tanárainak, tanulóinak, és képviselőinek, a
vidékről érkezett versenyzőnek, egyénileg vagy csapatban versenyzőnek,
és résztvevőnek, hogy neveztek erre a gasztronómiai versenyre, és elhozták a barátaikat is.
Megköszönve a szervezők nevében: Taskovics Péter főigazgató, Zadravecz György gyakorlati oktatásvezető, boros Gáborné tanár, Taskovics Tiborné vállalkozó

Büszkék lehetünk!
Iskolánk hagyományőrző céllal idén
is megrendezte, a „ Járási Szüreti Expo
” rendezvénysorozat keretein belül, a
„Töltött káposzta főző” versenyt, melyre idén, 20 csapat nevezett. A verseny:
2015. 09. 19-én, szombaton került megrendezésre. A csapattársaimmal jól tudtunk összedolgozni, és lelkesen ösztönözni egymást, hiszen idén már 7 ifjúsági csapat versenyzett. Az iskolánk tanulói közül 4 osztályból: a 9.e, 10.k, 11.bf,
12.bf lelkes, a főzést kedvelő diákjai,
azok szülei, valamint a kiskunhalasi Vári
Szabó Szakképző Iskola, a bajai Bányai
Júlia Szakközépiskola növendékei, és a
zombori Szakközépiskola is boldogan
csatlakozott a versenyhez. Mindenki megtalálta azt a
tevékenységet, amiben megállta a helyét. A verseny,

kihívás is volt számunkra: a csapatmunka, az összhang, a jól megszervezett kivitelezés, az előkészítés
a főzőtudományunkban is egyaránt megmutatkozott.
Észrevételem szerint a csapattársaim is
nagyon élvezték a kóstolást, a bográcsrázást, ízesítést, fűszerezést, és még a
többi hasonló műveletet. Csapattársaimmal elégedettek vagyunk az elért eredménnyel, hiszen a tanulócsapatok közül
az I. helyezést értük el. Köszönettel tartozunk: Boros Gáborné tanárnőnek a sok
segítségért, lelkesítésért, és a felkészítő munkájáért!
Csapattársak:11/Bf
Sárközi Ramóna, Tóth Melinda,
Gyarmati Márk, Sárközi Ramóna 11/Bf
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30 év után megújul a
Sportcsarnok parkettája
Jánoshalma Város Önkormányzata sikeresen pályázott egy hazai finanszírozású
pályázaton, mely eredményeként a sportcsarnok parkettája teljes egészében meg
tud újulni. A Városgazda Kft végezte a
pályázat írását, és koordinálását is. A munkálatok már elkezdődtek. A régi parketta
felszedésre került. A felület javítás és burkolás után ismét parketta kerül a felületre.
A lakkozás nemzetközi minősítésű sportlakk lesz, mely strapabíró felületet bizto-

sít. A szükséges játéktér pályafestései is el
fognak készülni a lakkozások között. A tél
beállta előtt ismét birtokba vehetik az iskolások és a délutáni, esti használók a megújult felületet. A munkák végeztével elmondhatjuk, hogy az elmúlt években megtörtént,
hőszigetelés, mosdó-wc felújítás és napelem elhelyezésével egy komplett, korszerű
és alacsony költségen üzemeltethető létesítmény lett a sportcsarnokból.

3. oldal

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Tiszta vizet önthetünk
poharainkba

Sajtóközlemény a Vízmű ünnepélyes átadásáról
A Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító program lezárásaként megtörtént az ünnepélyes vízmű átadás
szeptember közepén. Már több mint fél
éve bizonyítottan jól működik az új vízmű Jánoshalmán, de a projekt zárására
csak most kerülhetett sor. A záró ünnepélyen Jánoshalma és Mélykút városok képviseletében a polgármestereken kívül részt vettek hivatali dolgozók, intézmény és cégvezetők továbbá a lakosság köréből is voltak érdeklődők. A rövid projektismertető után a
vízmű telepen ünnepélyes szalagátvá-

A régi parketta felszedése a sportcsarnokban

Kivitelezői vélemények a
házi csatornarákötésekről
EC GROUP Kft. Baja
Vidékiként köszönjük Jánoshalma városának a lehetőséget, hogy munkát vállalhattunk
ebben a fontos projektben. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy megfeleljünk egyrészt a
lakosság, másrészt a megbízónk elvárásainak. Reméljük a jánoshalmi lakosok is így gondolják. A kivitelezésnek jó részét elvégeztük, de a még hátralévő időben is teljes létszámban dolgozni fogunk, hogy minden ránk bízott feladatot megvalósítsunk. Külön köszönjük
megbízónknak, hogy a munkánk ellenértékét pontosan szerződés szerint fizették részünkre.
Szatmári Fa-Bau Kft. Kiskunhalas
Ez év áprilisában kezdtük a munkát. Már az első héten láttuk, hogy itt komoly és nagy
volumenű feladatra vállalkozott mindenki, aki részt vesz ebben a munkában. A város képviseletében eljáró megbízóval kiváló a kapcsolat. A lakosság igényeit próbáljuk a munkák során figyelembe venni. Sok ingatlanon felkértek bennünket egyéb akkor látszódó
víz-szennyvíz probléma megoldására is, melyet készséggel elvégeztünk. A korrekt fizetési
feltételekért külön köszönet a városnak.
Köszönjük a véleményeket!

gás volt. A régi helyen, de megújult
környezetben és természetesen teljesen új technológiával üzemelnek a
projekt keretében átadott létesítmények. A résztvevők megtekintették az
egyes technológiai részeket. Elmondhatjuk, hogy mind Jánoshalmán, Mélykúton és Mélykút-Öregmajorban is az
európai előírásoknak megfelelő minőségű és elegendő mennyiségű tiszta ivóvizet tud szolgáltatni a most átadott beruházás. Ezúton is köszönetet mondunk minden résztvevőnek, aki
tett azért, hogy ez a projekt így megvalósulhasson.
Végezetül köszönjük a Lakosság
eddigi türelmét a vízminőségi problémák kapcsán.

Köszönet az emberségért
és gyorsaságért
Szeretnék köszönetet mondani a SZATMÁRI FA BAU KFT-nek, személy szerint a DÓZSA testvéreknek akik miután a jánoshalmi vállalkozók közül senki nem
tudott rajtam segíteni (csőtörés, a ház alatt a szennyvíz elvezető rendszer dugulása) – ismeretlenül gyorsan siettek a segítségemre, emberségből jelesre vizsgáztak! Köszönöm!
Renner Mária

VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULATI TAGOK
FIGYELEM!
UTOLSÓ LEHETŐSÉG
A HOZZÁJÁRULÁS
MEGFIZETÉSÉRE!

A Társulat kéri még azon tagjait, akiknek elmaradása van, vagy
nem fizetett még érdekeltségi hozzájárulást, hogy 2015.10.10-ig
feltétlen keresse fel az ügyfélszolgálati irodát.
Még befizetheti, még köthet részletfizetést!
A házi bekötések kivitelezését első körben csak a megfizetett
érdekeltségi hozzájárulás igazolása után végezzük el!
2015.10.15. után a jogszabályok értelmében a tartozásokat
átadjuk a jegyzőnek.
Az ügyfélfogadás helye:
Jánoshalma, Molnár J. u. 3. (Volt kollégium)
A telefonszám változatlan marad.
Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda, péntek 08.30-12.00 óra között
Kedd 13.30-17.00 óra között
Csütörtök szünnap

LAKOSSÁGI
FÓRUM
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jánoshalma Város Önkormányzata a Renner Bt. Jánoshalma Kiserdő tanya 78. sz.
alatti telephelyén áthúzódó önkormányzati út kiváltásával kapcsolatban az érintett
lakosság számára lakossági fórumot tart.
A lakossági fórum ideje:
2015. október 22. 14. óra.
A lakossági fórum helye: Szálláshely
és Irodaház Jánoshalma Molnár J. u. 3-5.
Zöld terme.
Jánoshalma Város Önkormányzata

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj
kukoricában történő kiadása

2015. október 19-től október 31-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700 –1200 és 13 00 –16 00
Szombat: 700 –12 00

A kiadás helye: 6440 Jánoshalma,
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye

HUNYADI
Gazd
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Bácskossuthfalvi
szüreti nap 2015
Gazdakörünk bácskossuthfalvi testvérszervezete, az idei évben szeptember 6-án tartotta meg az immár hagyományos szüreti napját, amely
egyben a helyi közösség rendezvénye is volt. A vasárnapi időjárás kegyes
volt a résztvevőkhöz, így a rendezvényt zavartalanul meg lehetett tartani. A
rendezvényre meghívást kapott gazdakörünk is.

A szüreti nap helyszíne a község mellett levő KOPLALÓ-nak nevezett tér
volt. Azonban nem koplalt senki, ugyanis itt zajlott le a halászlé és csirkepaprikás főző verseny. Több mint 200 bográcsban készültek a finom ételek.
A nagyon sok helyi versenyző mellett sokan jöttek a környező helységekből, sőt Magyarországról is. Amíg az ételek készültek, a színpadon kulturális műsor szórakoztatta a nagyszámú érdeklődőt. Sétakocsikázás is volt.
A könyvsátorban PESKÓ ATYA dedikálta a „BÁCSKA ÍZE” című nagysikerű szakácskönyvét. Az Atya egyébként, több híres szakáccsal együtt
részt vett az elkészített ételek zsűrizésében is. Fazekas Sándor miniszter
különdíjat küldött a verseny első helyezettje számára. Gazdakörünk egy állványos bográcsot ajánlott fel a verseny díjazottjainak.

A Gazdakör szüreti kiállítása
A Gazdakörünk a Jánoshalmi Szüreti Expo keretében ismét önálló kiállítással képviseltette magát. Kiállításunk helyszíne a Szakiskola tornaterme
volt. A több mint félszáz kiállító igen sokféle terményt, kézimunkát, képeket, fonott kosarakat, lekvárokat és egyéb gyümölcsökből készült termékeket mutatott be. A kiállításon részt vettek a környék nagy borászati cégei is.
Igen szépen mutattak a helyi iskolák és óvodák gyermekeinek erre az alkalomra készített ötletes tárgyai is.

A Gazdakör Elnöke értékelőjében méltatta a kiállítók termékeit és az
általuk elkészített tárgyakat. Felhívta figyelmüket, legyenek büszkék arra,
amit csinálnak, értéket teremtenek, mely példaértékű lehet a helyi közösségek számára.
Farkas László Elnök Úr megköszönte Taskovics Péter Főigazgató Úrnak
azt a lehetőséget, hogy a Szakiskola tornatermét a kiállítás idejére rendelkezésre bocsájtotta.
Köszönet minden kiállítónak és látogatónak, hogy jelenlétükkel és kiállításukkal emelték a rendezvény színvonalát.
A rendezvény megnyitója szeptember 18-án, pénteken 10 órakor volt,
amelyen színvonalas műsort adott az Új Pávakör, a Pöndölösök és a
Jánoshalmi Nótások.

A termények megáldása után megnyílt a mi kiállításunk is. Az első látogatóink a helyi óvodák gyermekei voltak, Őket gazdakörünk egy-egy almával ajándékozta meg.

Nem hiába vártuk izgalommal az eredményhirdetést, hiszen kiderült,
hogy testvérszervezetünk versenyzője halászlé kategóriában, elhozta az
egyik első helyezettnek járó díjat. Csapatunk halászlé főzője gazdakörünk
tagja Nagy Sándor pedig az értékes második helyek egyikét nyerte el. Ezúttal is gratulálunk Nekik. A díjak kiosztása után a résztvevők jóízűen elfogyasztották a versenyre főzött ételeket, jó helyi pálinkák és borok kíséretében. A jól sikerült rendezvényről késő délután indultunk haza.
Köszönjük bácskossuthfalvi testvérszervezetünknek a szíves meghívást.
Fajszi Ferenc

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

JÁNOSHALMI MŰVÉSZTELEP

MEGHÍVÓ

Tóth-Kovács József
FESTŐMŰVÉSZ

ITTHON - OTTHON
CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA
Jánoshalmi Alkotóház, Kossuth utca 5.
2015. október 6-án (kedden) 17 óra

Vendégeket köszönti: Czeller Zoltán polgármester
A tárlatot bemutatja: dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
Közreműködik: Mithras Pedagógus Nőikar

2015. október

Ebédre elkészültek a hagyományos szüreti étkek, amelyeket most is két
gazdatársunk Kiss István és Kovács Sándor főzött meg kiváló minőségben, bizonyítja ezt az a tény is, hogy az elkészített ételek az utolsó falatig elfogytak.
Kiállításunkat a három napos nyitva tartás alatt több száz érdeklődő
tekintette meg. A zárónap vasárnap délután volt, amikor is a kiállítók, a
segítők és a támogatók elismerő okleveleket vehettek át a Gazdakör Elnökétől.

A gyermekek nagy örömére gazdatársaink díszmadarakat és baromfikat állítottak ki. Köszönjük Kiss Ferencnek, Somogyi Sándornak, Kovács
Jánosnak, Farkas Mihálynak.

Végül a tombolahúzás következett. Sok értékes nyeremény talált gazdára. A fődíjat, egy állványos bográcsot Sipos Rozália nyerte meg.
A rendezvény zárásaként gazdakörünk egy kis pogácsával és itókával
vendégelte meg a jelenlevőket.
Gazdakörünk Vezetősége is szeretné, megköszöni mindazoknak a segítségét és támogatását, akik közreműködtek a kiállításunk sikeres lebonyolításában.
Fajszi Ferenc

J Á N O S H A L M I
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Csapadékvízcsatorna tisztítás

Jánoshalma város önkormányzata az idei évben is biztosított forrást a város területén
lévő zárt csapadékvíz csatornák tisztítására. Ezt a speciális feladatot részben külső szakvállalkozóval végeztetjük. 2015-ben a legproblémásabb helyeken kívül jutott pénz a több
10éve nem mosatott részekre is. Ilyenek például a Magyar László utcai zárt hálózat. Itt még
a fed lapok helyreállítása várat majd magára, de a tél beállta előtt megtörténik a terület rendezése. Átmosatásra került az Univer Áruháztól a Korzó étteremig az új parkoló alatt is.

A Magyar László utcai csatornaszakasz mosatása.

ŐSZI ÚTJAVÍTÁSOK
A VÁROSBAN
Megkezdtük az útjavításokat a
város területén. Fontos szempont,
hogy elsősorban azokban az utcákban történik javítás, amelyeket a
csatorna beruházás nem érintett.
A csatornázott utcákban a garanciális javítások keretében történik
majd meg a burkolat helyreállítása. Az általunk szakcéggel végeztetett munkák, részben a kátyúk javítására, részben pedig felületzárásra terjed ki. A munkákat az elkövetkező 2-3 hétben fogják elvégezni az
időjárástól függően. Kérjük a lakosság türelmét az esetleges, időszakos forgalmi akadályokkal kapcsolatosan. A forrást az önkormányzat a
helyi költségvetésen keresztül biztosítja a Városgazda Kft-nek.
Emulziós kőszórással javítják a
Kossuth Lajos utca kátyúit.

5. oldal

Népzenei találkozó Jánoshalmán
Idei évben is megrendezésre került a
Népzenei találkozó, melyet szeptember
19-én rendezett meg az Új Pávakör Idősek Klubja. A nyugdíjas énekkarok, citerazenekarok találkozóját rendszeresen
szervezik az idősek, mindig más helyszínen, ahol az adott nyugdíjas klub a
házigazda.
Rajtuk kívül még tíz csoport lépett fel
szombat este az Imre Zoltán Művelődési Központban: Kunbaja, Mélykút, Rém,
Madaras, Drágszél települések nyugdíjasai képviseltették magukat. A rendezvényt Czeller Zoltán Jánoshalma Város
polgármestere nyitotta meg, és a műsor
színvonalát emelte, hogy jelenlétével
Beregi Vendel tanár úr is megtisztelte a
résztvevőket.
A záróbeszédében Bartók Bélát idézte, aki szerint: „A népzene tehát a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok,
az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megtestesítői. Példái
annak, miként lehet legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamilyen zenei gondolatot legtökéletesebben kifejezni.”
Az ilyen alkalmak és találkozók kiváló lehetőséget nyújtanak a
közösségi élmény megosztására. Nagy öröm a fellépőknek, hogy

egyre több fiatal vesz részt ezeken a rendezvényeken, hiszen
ünnepeink, hagyományaink ápolásával erősíthetjük a gyermekekben, a fiatalokban a közösséghez tartozás érzését. Ezen túl fontos
szerepe lehet az ilyen rendezvényeknek, hogy felkeltsék az érdeklődést a fiatalokban a kulturális örökségek megtartására.
A fellépéseket követően jóízű vacsorát fogyaszthattak el a rendezvény résztvevői, melyért köszönet a Városi Diákkonyha dolgozóinak, valamint Granyákné Suba Máriának a desszert elkészítéséért. Az est kiváló hangulatáért a Kék ingesek szolgáltatták a talpalávalót hajnalig.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: Czeller Zoltán, Gundáné Török Teréz, Kiss György, Borsodi
Antalné, Renner Bt., Békefi Sándor, Kunvin Kft. (Ádám Gyula), Farkas László, Taskovics Tiborné, Petróczky Ferenc, Univer
Zrt., Benkő Patika, Városi Patika, Szauter Erzsébet, Horváth Ferenc, Pethő Zoltán, Ruskó István, Turcsik Mihályné, Radvánszki Ferencné, Nagy István, Deákfalvi
Mónika, Csőszné Juhász Hajnalka, Ördög
Mária, Rátvai Dezső, valamint a klubtagok
hozzájárulását, munkáját, továbbá, az Imre
Zoltán Művelődési Központ dolgozóinak
segítő munkáját.
dr. Tompa Lászlóné

Állampolgársági eskü

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE
A JÁNOSHALMI FM ASZK- BAN
A közelmúltban két délvidéki fiatal tett állampolgársági esküt városunkban Czeller Zoltán polgármester előtt. Augusztus
11-én egy fiatal hölgy, szeptember 17-én pedig egy fiatalember, akit e jeles alkalomra édesapja is elkísért. Gratulálunk

Megyei vadászünnep Fehértón

Az FM Kelet-Magyarországi Agrár-Szakképző Központ Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium 100%-os uniós támogatást nyert a „TIOP1.2.3-11/1-2012-0333” azonosító számú „A könyvtári szolgáltatások fejlesztése a VM ASZK jánoshalmi székhelyén” elnevezésű beruházásához az Új
Széchenyi Terv keretében. A közel 5,5 millió forint összköltségvetésű beruházás keretében megújult az iskola könyvtára, bővült eszköztára. A projekt
keretében informatikai, számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre
és beüzemelésre. A sikeres pályázat hozzájárult egy új közösségi tér kialakításához.

Huszonharmadik alkalommal rendezték meg a Bács-Kiskun Megyei Vadász-, és Horgásznapot, aminek kilencedik alkalommal lehetett házigazdája Kunfehértó. AZ ünnepi alkalmon a vadászati kultúra érdekben kifejtett munkájáért elismerésben részesült Kiss Imre (a képen középen, a címertől jobbra) jánoshalmi vadász is. Gratulálunk a kitüntetéséhez.

HUNYADI
A Járás
i H i vNÉPE
atal hírei
J Á N O S H A L M I
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2015. október 16-án pénteken

a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán a Kormányablakba történő költözés
miatt

az ügyfélfogadás szünetel.

Ezeken a napokon az elkészült okmányok átvételére sincs lehetőség!
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Vállalkozók figyelem!
Az egyéni vállalkozók számára megnyílik a teljes körű elektronikus ügyintézés lehetősége
A KEKKH honlapján 2013. január 1. óta érhető el a Webes Ügysegéd
szolgáltatás, amely az Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező állampolgároknak teljes körű elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít egyes ügytípusok esetén, beleértve az elektronikus fizetést is.
Az EKOP-2.1.15-2012-2013-0001 számú, «Integrált ügyfélszolgálatok
interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása” elnevezésű projekt keretében a Webes Ügysegéden elérhető szolgáltatások bővítésével
az egyéni vállalkozók számára megnyílik a teljes körű elektronikus
ügyintézés lehetősége.
FELHÍVJUK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉT, HOGY
Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlapos megoldása helyett
2015. október 1-jétől az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek elektronikusan kizárólag Webes Ügysegéden keresztül lesznek intézhetőek.
Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügytípusok, ahol az ügyfél ügyfélkapuján történő bejelentkezést követően a Webes Ügysegéden keresztül az
online ügyintézés végén elektronikus értesítést kap:
––egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése;
––egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos adatváltozás bejelentése;
––egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének bejelentése;
––egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának bejelentése;
––egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése;
––egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő saját adatainak megtekintése, lekérdezése.
Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügytípusok, ahol az ügyfél online, a
Webes Ügysegéden keresztül:
––egyéni vállalkozói igazolványt igényelhet (személyes átvétellel vagy
postai úton történő kézbesítéssel);
––hatósági bizonyítványt igényelhet (postai úton történő kézbesítéssel).
A Webes ügysegéd alkalmazás az alábbi honlapon érhető el: http://
kekkh.gov.hu/hu/webes_ugyseged

Forrás:
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tájékoztatója

FÖLDHIVATALI
ÜGYFÉLFOGADÁS
A BKMKH JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATALÁBAN

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalánál a kihelyezett földhivatali ügyfélfogadás
2015. szeptember hónaptól kezdődően hetente,
hétfőnként kerül megtartásra.
Földhivatali ügyfélfogadás

minden hétfőn
8-12 óra között

Az ügyfeleket Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 24. sz. irodában
várjuk.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Ebzárlat, legeltetési tilalom
2015.10.03-10.24. között

A 328/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 6.§. (5) bekezdése alapján biztosított hatáskörömben
BÁCSALMÁS, BÁCSSZŐLŐS, BALOTASZÁLLÁS, CSIKÉRIA, HARKAKÖTÖNY, JÁNOSHALMA, KELEBIA, KÉLESHALOM, KISKUNHALAS, KISSZÁLLÁS, KUNBAJA, KUNFEHÉRTÓ, PIRTÓ, TOMPA, ZSANA, BOROTA, RÉM, MÉLYKÚT, TATAHÁZA, MÁTÉTELKE, BÁCSBOKOD, BÁCSBORSÓD, KATYMÁR, MADARAS közigazgatási területére
EBZÁRLATOT és LEGELTETÉSI TILALMAT rendelek el, ebekre,
macskákra és legelő állatokra vonatkozóan.
INDOKOLÁS
Így határoztam, mivel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal értesítése alapján
2015. 10. 03. – 10. 18. között rókák veszettség elleni orális immunizálása /oltóanyagot tartalmazó csalétek kiszórása/ került elvégzésre, ennek
értelmében a zárlati intézkedést és legeltetési tilalmat kellett elrendelnem a
164/2008. (XII.20.) FM rendelet 8. § (5) bekezdése alapján 2015. október
03 – 2015. október 24-ig.
dr. Maruzsenszki József
járási főállatorvos, osztályvezető

Tájékoztató
a Munkahelyvédelmi
Akcióterv foglalkoztatáshoz kapcsolódó
adókedvezményeiről
munkaadók részére
A Magyar Közlöny 136. számában kerültek kihirdetésre 2012. október
15-én a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes módosításokról szóló 2012. évi CXLVI. törvény,
továbbá a kisadózó vállalatok tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény. A kihirdetett törvények egyes rendelkezései
lépcsőzetesen, a kihirdetésüket követő napon, továbbá 2012. november
1-jétől, december 1-jétől és 2013. január 1-jétől lépnek hatályba.
Az akciótervben megfogalmazott intézkedéscsomagot három fő csoportra lehet osztani.
I. A munkáltatóknak a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott adókedvezmények
A Munkahelyvédelmi Akcióterv megvalósításához kapcsolódó törvénymódosítások a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létesítése érdekében jelentős mértékű szociális hozzájárulási adókedvezményt nyújtanak.
A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból 2013. január 1-jétől igénybe vehető új kedvezmények az
alábbiak:
–– 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény
–– 55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény
A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény
Tartósan álláskeresők utáni kedvezmény (tartósan álláskereső az, akit
az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott)
Kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény (ha a kedvezményezett
foglalkoztatásra valamelyik anyasági ellátás – GYED folyósítását követően, illetve a GYES és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy
azt követően kerül sor).
Az akcióterv nemcsak az új alkalmazottakra, hanem a jelenleg foglalkoztatottakra is érvényes, így a módosítások a foglalkoztatottak megtartását és
új dolgozók felvételét egyaránt segíti.
A kedvezmény mértéke részletesen az alábbiak szerint alakul:
1. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési
hozzájárulás 28,5%-os együttes összege helyett 14%-ra csökken:
–– a 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállaló foglalkoztatása esetén.
2. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési
hozzájárulás 28,5%-os együttes összege 14 %-ra csökken:
–– a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén. (FEOR-08 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben)
3. A bér utáni szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás
a foglalkoztatás első két évében 28,5 %-os együttes összege 0%-ra
csökken:
–– a 25 év alatti, legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező

Használja bátran!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban:
KEKKH) tovább bővítette a Webes Ügysegéd keretrendszerén (továbbiakban: WÜ) keresztül, teljes körűen elektronikusan intézhető ügyek
körét. Ennek eredményeként, 2015. augusztus 24-én bevezetésre került
a Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás.
A Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás használatával az ügyfelek az
Ügyfélkapus bejelentkezést követően lekérdezhetik egy vagy több gépjármű műszaki adatait (adatigénylés), valamint kérhetik bizonyos adatok
egyezőségének vizsgálatát. A lekérdezés során az adatigénylők minden
adatigénylés körébe tartozó adatot megkapnak, amennyiben arra vonatkozóan tartalmaz információt a nyilvántartás. Adategyezőség vizsgálatra azonban csak akkor kerül sor, ha a felhasználó a kérelmében kitölti az
arra vonatkozó adatmezőket. Ez esetben a felhasználó arról kap tájékoztatást, hogy az általa megadott adat megegyezik-e a nyilvántartásban tárolt
adatokkal. Az adatszolgáltatás eredménye azonnal megjelenik a képernyőn, valamint megküldésre kerül a felhasználó Ügyfélkapu tárhelyére is,
ahonnan a dokumentum letölthető és nyomtatható.
A szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében vehető igénybe, amelynek mértéke gépjárművenként 275 Ft, de eljárásonként a minimum fizetendő összeg 625 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj
számítása az 54/1999. BM rendeltben foglaltak alapján történik.
Adatigénylés esetén az alábbi adatok kérhetők a gépjármű rendszámának ismeretében:
––gépjármű gyártmány megnevezése
––gépjármű típusa
––jármű elsődleges színe, színkódja
––forgalomban van-e
––az összes, az adott gépjárműnél rögzített km-óra állás(ok) és rögzítés(ek) időpontja
––körözés ténye
––Adategyezőség vizsgálat körében az alábbi adatok kérhetők a gépjármű megadott műszaki adati alapján:
––forgalmi engedély szám
––jármű gyártási éve
––első nyilvántartásba vétel időpontja
––első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja
––műszaki érvényességi idő
––saját tömeg
––együttes tömeg
––szállítható személyek száma
––hengerűrtartalom
––hajtóanyag
––teljesítmény
––ülések száma vezetővel, állóhelyek száma (ha van)
––forgalmazási korlátozás ténye
Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala tájékoztatója
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pályakezdő munkavállaló foglalkoztatása esetén.
4. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege 0 %-ra csökken a foglalkoztatás
első két évében, a harmadik évben 14%:
– – a tartós munkanélküliséget követően elhelyezkedő,
–– a gyermekgondozási díj folyósítását követően, illetve a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt
követően foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén.
A kedvezmény alapja a munkavállalót terhelő közterhekkel és más
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér összegéig, de legfeljebb 100 ezer forintig terjedhet, az ezen felüli részt már az általános szabályok szerint terheli közteher.
A bevezetésre kerülő adókedvezmények a START PLUSZ, START
EXTRA vagy START BÓNUSZ kártyák alapján járó adókedvezménnyel
nem vonhatók össze.
25 év alatti
25 év alattiak
pályakezdő (max. (180 napot meg55 év felettiek
180 nap biztosítá- haladó biztosísi idő)*
tási idő)
részkedvezmény
kedvezmény
időtartama

27 %

14,5%

14,5 %

foglalkoztatás első
2 éve

életkor eléréséig

az életkor felett
folyamatosan

Szakképzettséget
Tartós álláskenem igénylő resők (előző 9 hómunkakörben napból 6 hónapig
foglalkoztaálláskereső)
tottak
részkedvezmény
kedvezmény
időtartama

14,5%
időkorlát
nélkül

27%

14,5 %

Kisgyermekes
anyák*

27%

14,5 %

foglalfoglalkoztatás 3. évben koztatás 3. évben
első 2
első 2
évében
évében

Megjegyzések:
1. Maximum 100.000.- Ft/hó jövedelemig érvényesíthetőek a kedvezmények
*

a 2012 december 31.-én fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható

II. Vállalkozások számára biztosított új, választható adózási formák
A második csoportot a vállalkozások számára kidolgozott egyszerűbb, kedvezőbb adózási feltételek alkotják.
III. A vállalkozások finanszírozását, adminisztrációját segítő intézkedések
A harmadik csoportot a vállalkozások finanszírozását illetve az egyéb
számviteli elszámolást segítő intézkedések alkotják:
A devizaárfolyam-veszteségek miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítése
Pénzforgalmi szemléletű általános forgalmi adózás
Házipénztárra vonatkozó adminisztráció-egyszerűsítés

Megyénkben október végére
kiépül a kormányablak hálózat

Izsákon kezdődött meg a tegnapi napon az az átadás sorozat,
amelynek eredményéül 10 új kormányablak nyílik a megyénkben.
Október végétől így már a megye 14 településén, összesen 15 helyszínen fogja tudni a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal új típusú
integrált ügyfélfogadási térben kiszolgálni ügyfeleit.
A kormányablakok egyenlőre a megye legforgalmasabb okmányirodái
helyett nyílnak meg, lényegébe kiváltva azokat. Az okmányirodákban intézhető 110 ügykör helyett a kormányablakokban jelenleg 423 típusú ügyben kezdeményezhetnek az ügyfelek eljárást, tehát szinte négyszer annyi
ügyüket intézhetik el egy helyen, mint eddig. Ráadásul a 21. századnak
megfelelően kialakított, akadálymentesített, modern környezetben, jól felkészített ügyintézők segítségével.
A kormányablakokban intézhető ügyek száma folyamatosan növekszik,
hamarosan az ezret is meghaladhatja, így sok esetben még annak is meg
fogja érni felkeresni a kormányablakot, akinek a településén okmányiroda
működik, hiszen egy helyen sokkal több ügyét intézheti majd az ügyfél időt
és energiát megtakarítva magának.
Ezzel a Kormányhivatal nagy lépést tesz a kormány céljának megvalósítása érdekében, az ügyintézés során valódi szolgáltatást fog tudni nyújtani. Az ügyek intézése során már nem kell az ügyfeleknek a „hivatali labirintusokban” bolyonganiuk, elég felkeresni a kormányablakot, ahol udvarias és gyors kiszolgálás mellet egy helyen intézhetik az ügyeiket, vagy ha
az adott ügy még nem intézhető a kormányablaknál, világos útbaigazítást
kaphatnak.
Új kormányablak nyílik október végéig az izsákin túl Kiskőrösön, Solton,
Topmán, Jánoshalmán, Bácsalmáson, Kunszentmiklóson, Tiszakécskén,
Kiskunfélegyházán és a már üzemelőn túl még egy Kecskeméten.
Az izsáki átadó ünnepségen részt vett dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke,
Kovács Ernő kormánymegbízott, Mondok József Izsák város polgármestere és mint az ünnepség házigazdája Turánné Török Ágnes, a Kiskőrösi
Járási Hivatal vezetője.
Feldman Zsolt és Mondok József átadóbeszédükben a kormányablak megnyitását a környék gazdaságának fejlődése szempontjából fontos
tényként értékelték, hiszen a gyors és szakszerű ügyintézés nagy segítségére lesz a már a környékben működő vállalkozásoknak és a jövőben alakulóknak is.
Lezsák Sándor a jövő nemzedéke szempontjából is fontos ténynek
nevezte a kormányablak kialakítását Izsákon és külön méltatta a kormányablak munkatársainak kedves megjelenését.
Kovács Ernő kormánymegbízott mindenkinek megköszönte a munkáját
aki részt vett a kormányablak kialakításában, külön kiemelve Izsák Város
és polgármestere hatékony közreműködését.
A kormányablak átadások sorozata folytatódik, annak érdekében, hogy
a megye teljes lakossága minél előbb hozzáférhessen ezen újtípusú ügyintézési lehetőséghez.
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Jól sikerült a második ”Járási szüreti expo” Jánoshalmán
non lehetett megtekinteni. A járáshoz tartozó 5 település közfoglalkoztatási programjaiban termelt térkövet, mezőgazdasági terményeket, cserepes
virágokat stb. a járáshoz tartozó önkormányzatok hozták be a kiállításhoz,
amelyet ezúton is köszönünk.

2015. szeptember 18-20 között megrendezésre került városunkban a
második ”Járási szüreti expo”. A rendezvényt, - amelynek védnöke Dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter volt - Kovács Ernő kormánymegbízott nyitotta meg, majd Bányai Gábor országgyűlési képviselő

A Járási Hivatal kollégái sokat dolgoznak azért, hogy a járás településein a közfoglalkoztatás eredményes és értékteremtő legyen, ezért fontosnak
tartottam, hogy ezt be tudjuk mutatni az expo nagyközönsége számára is.
Sok látogató a kiállítást és a megtermelt terményeket megtekintve elismerését fejezte ki a közfoglalkoztatottak munkáját illetően.

Mélykútról a rendezvény fellépője a fúvós zenekar volt, akiknek szép
játékát a nemcsak a színpad mellett, hanem a kiállítás teljes területén is
hallhatta a közönség.
A program részét képező káposztafőző versenyen a járáshoz tartozó öt
település közül négy képviseltette magát csapattal.
A Járási Hivatal céljai voltak a rendezvény megrendezésével: A Jánoshalmi Járásban élő emberek ismerjék meg egymást és a járás termelőit
ezen Járási szüreti expo útján is. A járási termelők ismerjék meg egymást.
Az itt élők vásároljanak helyi termékeket.
A látogatókat megkínáltuk a Mélykúton dolgozó közfoglalkoztatottaktól
kapott szamóca lével, a Rémen készült zöldségkrémből készített falatkákkal. A Jánoshalmán dolgozó közfoglalkoztatottaktól friss répa-ropit, szárított paradicsomot és aszalt meggyet kaptunk, amelyet a látogatóknak kínáltunk kóstolásra.
Sokaknak annyira tetszett az általunk kínált kóstoló, hogy többször is
meglátogatták standunkat.
A Járási Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekre lehetett válaszolni a
JÁRÁS TOTÓ kitöltésével, amelyet a kiállítás felnőtt látogatói nagy lelkesedéssel töltöttek. A hibátlanul kitöltött totók közül 5 nyertes kihúzásra került,
akik értékes ajándékokat kaptak.

köszöntötte a kiállítókat és érdeklődőket. A pénteki megnyitón felléptek a
Pöndölösök citerazenekar, Új Pávakör énekkar és a Jánoshalmi Nótások
valamint a Kéleshalmán tanuló általános iskolások verses, táncos műsorral. Délben szüreti ételek kóstolója volt, amely után mindenki megtekinthette a szakképző iskola udvarában és termeiben a számtalan kiállítást a
járás településeiről.

A nyertesek a következők voltak: Dr. Miskolczi Józsefné Jánoshalma, Sántáné Czékus Tímea Mélykút, Égertz Antal Jánoshalma, Miskolczi
Angelika Jánoshalma, Terner Alíz Jánoshalma.
A szombati napi program során miközben a finom töltött káposzta főtt
a bográcsokban bemutatkoztak a járás települései kulturális programokkal. Minden járáshoz tartozó település képviseltette magát a színpadon fellépővel.

A Bemutatkoznak a járás települései kulturális program keretében elsőként a Rémi Általános Iskola Borotai Tagintézmény 4-8. osztályában
tanulók lépnek színpadra, látványos műsorszámuk címe: Világok világa,
Magyarország volt.
Ezt követően Zámbó Anna és Zámbó Luca borotai lakosok következnek,
akik szép népdalokat énekeltek.
Rém községről a Gyöngyvirág Népdalkör lépett fel Szüreti csokort kötve szép dalokból, majd a jánoshalmi Aerobic csoport és a Shalima Hastánc
csoport színvonalas műsorát láthattuk.

Mutassuk be termékeinket az ide látogatóknak. A rendezvényekbe kapcsolódjanak be a járás településeiről képzőművészek és kulturális programokkal fellépő csoportok.
Köszönöm azoknak a kiállítóknak, fellépőknek, művészeknek, akik részt
vettek a rendezvényen. Az expot másodszor szerveztük meg, szeretnénk
hagyományt teremteni, reméljük a rendezvény sikere a most távolmaradó
kiállítókat arra ösztönzi, hogy jövőre éljenek a lehetőséggel.
A Járási Hivatal is kiállító volt a rendezvényen a Hivatal munkájáról
készített bemutatóval, ügyfél tájékoztatókkal, illetve a járás településeinek közfoglalkoztatásáról készített kiállítással. A legkisebbeket édességgel és a Járási Gyámhivatal munkatársai által készített képes kifestő lapokkal vártuk.
Kiváló szakácsokból álló csapatunk Ádám Zoltán, Szalmáné Gunda Edit
és Hrovatinné Szakál Éva a Járási Hivatal kollégái számára töltött káposztát főzött, amely nagyon finomra sikerült.
Az expo rendezésben partnerünk volt a jánoshalmi Gazdakör, Jánoshalma Város Önkormányzata és az FM ASZK ( közismert nevén: Szakképző
iskola), ezúton is köszönöm nekik, hogy a szervezés során eredményesen
együtt tudtunk dolgozni.
Köszönöm a Járási Hivatal munkatársainak lelkiismeretes munkáját is,
amelyet a Járási szüreti expo sikeres lebonyolítása érdekében végeztek.
Az időjárás is kedvező volt számunkra, színvonalas kulturális programokat láthattunk, járási képzőművészek tevékenységét csodálhattuk meg,
ezért sikeresnek ítélem meg a rendezvényt.
Jánoshalma, 2015-09-21.
A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által színvonalasan összeállított, színes képekkel gazdagított közfoglalkoztatási kiállítást 5 paravá-

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
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1955 – 2015

60 éves öregdiák találkozó

TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004

UTOLSÓ PROGRAMOK A KISTÉRSÉGI
GYEREKESÉLY PROGRAM KERETÉBEN
A TÁMOP – 5.2.3-A11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi programok a gyermekek
és családjaik felzárkózási esélyeinek
növelésére” elnevezésű „Együtt egymásért” című pályázat
keretében a jánoshalmi Gyerekesély
Program a zárás pillanatához érkezett.
A „GYEP” a tanév
kezdetével azonban
még lehetővé tudta
tenni, hogy tanulmányi kirándulások valósulhassanak meg a
térség általános iskoláiba járó gyermekek
számára. Így Borotáról az egész iskola, a
Hunyadi János Általános Iskolából a 7.
és a 8. „kisgimisek”
mehettek el Budapestre a Camponába, ahol megnézték
az Öveges kísérleteket, valamint a Tropicáriumot. A kéleshalmi kisdiákok szintén
Budapesten jártak,
ahol Minipoliszt nézték meg, s próbálhattak ki különböző
foglalkozásokat, míg
a Szent Anna általános iskola felső tagozatosai a Gemenci
erdő csodálatos őszi
világával ismerkedtek meg. A Hunyadi János Általános
Iskola cigány nemzetiségi osztályai pedig
a szegedi Vadasparkban tettek látogatást.
Így összesen 331
gyermek kirándulhatott ingyen, s vehetett
részt olyan programban, amely várhatóan a tanulmányaikat
is segíteni fogja.
Remélhetőleg a mindenki
felejthetetlen
élményekkel
tért haza, folytatni a
tanulást és a munkát, annak ellenére,
hogy az idő nem minden csoport számára
volt kegyes.

Szeptember 5-én 17 órakor
a Korzó Étteremben találkoztak
azok a diákok, akiket 1955-ben
bocsátott el a jánoshalmi Általános Fiúiskola. Az érkezést követően elkészült az egykori osztálytársak csoportképe a Korzó
sarki ajtajánál.
Utána öten virágot vittek a
volt osztályfőnökük, Majoros
Aladár tanár úr sírjára, melyet
szintén megörökítettek. Vis�szajövet mindenki kézhez kapta a találkozó alkalmából készült
emléklapot, melyen az iménti
csoportkép is rajta volt.
Ezt követően Szabó Sándor
tanár úr tartott egy rövid osztályfőnöki órát.
A kiválasztott menüből készült
vacsora után kötetlen beszélgetések során elevenedtek fel a
régi emlékek és közben azért
egy kis söröcske is fogyott

Búcsú a Barátomtól!

„Elhull a virág, eliramlik az élet...” – a költő szavaival. Radvánszki
Pongrác barátomnak 66 év jutott.
Feleségével, Margitkával nagyon szépen éltek. A 45 év alatt
mindig megbíztak egymásban, szeretet, megértés volt közöttük.
Házasságukban egy leány és egy fiú született. Egy unoka van,
iskolás, jó tanuló.
Sűrűn meglátogattuk egymást. Ha neki volt problémája, ha
nekem, megoldottuk.
Soha nem panaszkodott. Utoljára mikor itt járt, kérte a Teremtőt, legalább négy évet szeretne még. Sajnos nem adatott meg neki.
Ezermester volt, mindig talált nyugdíjasan is munkát. A munka éltette. Az
utóbbi években disznóvágásra is elhívtam. Szinte családias, jó testvéri kapcsolat volt közöttünk.
Mikor utoljára Kecskeméten volt, már érezte, hogy nem sok van hátra. Elköszönt Margitkától, köszönte a szeretetet, az együtt eltöltött éveket. Elbúcsúzott a gyerekeitől, barátaitól.
Szeptember 7.-én hajnalban Pongi Barátom elment, elhalálozott.
Isten Veled Pongi!
Balázs János

Értesítés
Tájékoztatjuk az érintett Fogyasztókat, hogy október 5-től, Jánoshalmán a vízdíj hátralékkal rendelkező Fogyasztók vízkorlátozását
megkezdi a Kiskun-Víz Kft., a kiküldött értesítések alapján.
Kérünk minden érintett Fogyasztót, hogy vízdíj hátralékát mielőbb
szíveskedjen bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban rendezni, az
értesítésen szereplő napot megelőző napig.

www.kiskunviz.hu

Mátyus Zoltán
ügyvezető igazgató
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

FELHÍVÁS

Értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az éves ütemtervünk alapján,
Jánoshalma Városi Vízmű ivóvíz közműhálózatán,

Szarvasné
Tompa Zsuzsanna
– szakmai vezető

2015.10.05. és 2015.10.09. között fertőtlenítési munkát végzünk.
2015. 10. 05-én a magas tároló tisztítási munkáit végezzük.
Az új víztisztító technológia miatt vízhiány nem várható.
A fertőtlenítés időszaka alatt a víz erősen klóros ízű lesz,
de továbbra is fogyasztható marad.
Megértésüket köszönjük!
Kiskunhalas, 2015. 09.29.

Jánoshalmi Kistérségi Társulás
6440 Jánoshalma
Béke tér
1. Pf.: 59.
Tel: 77/401-071
E-mail:gyepiroda.jhalma@gmail.com

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató
Kalocsai Üzemmérnökség
Cím: H-6300 Kalocsa, Hősök útja 38.
Tel.:+36 78/462-244 Fax: +36 78/561-172
Kiskőrösi Üzemmérnökség
Cím: H-6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43. Tel.: +36 78/ 312-077 Fax: +36 78/312-766
Kiskunhalasi Üzemmérnökség Cím: H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Tel.: +36 77/421-622 Fax: +36 77/421-030

E-mail: kalocsa@k/skunv/z.hu
E-mail: k/skoros@k/skunv/z.hu
E-mail: k/skunhalas@k/skunv/z.hu
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Szeptemberi munkálatok városunkban

A Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. minden programjában szeptember hónapban is folytatódtak a korábban megkezdett
munkálatok.
A Közút Program keretein belül a város több utcájában a járdák felújításra kerültek, vagy teljesen újak épültek. A központban található Univer ABC,
a Takarékszövetkezet és a Korzó Étterem előtt a parkolóhelyek bővítésre

kerültek. A parkolók kiszélesítése, felújítása, a Városgazda Kft. irányításával, segítségével történt. A Belvíz Programban a meglévő árkokat, átereszeket tisztították meg, illetve új árkokat ástak, így készülve az őszi esőzésekre és a téli csapadékelvezetésre. A Bio és Megújuló Energia Programban a dűlőutakról betakarított gallyakat, ágakat a laktanyában aprítják
folyamatosan. A fűtésszezonra készülve tüzelőanyag készül belőle, mellyel

jelentősen csökkentjük az önkormányzati fenntartású intézmények
rezsiköltségét.
Ezúton
szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy az
őszi munkálatok
során a felesleges
gallyakat, ágakat a
laktanyában ingyenesen leadhatják.
A Mezőgazdasági Programban tovább folytatódott a pritamin- és fűszerpaprika betakarítása. A fűszerpaprika csumázását és a pritaminpaprika
szeletelését a Helyi Sajátosságokra Épülő Program dolgozói a Mezőgazdasági Program dolgozóival együtt végzik.

A Jánoshalmi Járási Hivatal Járási Szüreti Expót rendezett, melyen a
kiállítók között a Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. is részt vett. Bemutattuk konyhakerti növényeinket, pritamin- és fűszerpaprikánkat, valamint
az aszaló és szárító géppel készített termékeinkből kóstolót is kaptak az
érdeklődők.
Király Sándor ügyvezető

G y e r m e k l á n c Ó vo d a h í r e i

Érik a szőlő,
hajlik a vessző

Eljött az ősz a betakarítás ideje. Mi, Micimackó csoportosok meghívást kaptunk Gellértékhez szüretre. Az idei tanévben középső csoportosok lettünk, ez volt az első olyan sétánk,
amikor hosszabb időre elhagytuk az óvoda épületét. Kis vödrökkel és nagy lelkesedéssel
érkeztünk meg a tanyára. Szedtünk szőlőt és házigazdánk segítségével ledaráltuk, kipréseltük. A jól végzett munka után mindenki megkóstolhatta a frissen préselt szőlő levét. Fáradtan, de élményekkel gazdagodva indultunk vissza az óvodába. Köszönjük a Herczeg családnak a szép délelőttöt.
Somogyi Beáta

Gyetvainé Ballai Tünde

óvodapedagógusok

Szüreti mulatság a Gyermeklánc Óvodában

Minden évben megrendezi intézményünk a vidám őszi programot, a szüreti mulatságot.
Idén a Radnóti utcai óvoda udvarán
zajlott a zenés, játékos, versengéssel
fűszerezett esemény.
Miután megérkeztek vendégeink, a
Petőfi és a Batthyány utcai társóvodák
nagycsoportjai, a Pöndölösök citerazenekar vidám muzsikájára kezdődhetett a
mulatság.
A közös tánc után a gyerekek különböző színtereken játékos feladatokban
vehettek részt.
A csősznek öltözött óvó néniknél lehetett tököt talicskázni, kukoricát morzsolni, gesztenyét csenni, diót törni. Volt szőlőevő verseny, terménypárosító játék,
dió-gurigatás nagy kendőben. Aki a futkosásban megszomjazott, frissen préselt
musttal kínáltuk.

Az ügyesen végzett feladatok jutalma egy-egy színes nyomda volt; a gyerekek büszkén mutatták egymásnak, mennyit szereztek.
A sok izgalom után jól esett a friss zöldség és gyümölcs, amit a dadus nénik kínáltak fel a nagy „terülj asztalkámon”.
Ezúton is köszönjük a szülőknek a felajánlott zöldséget, gyümölcsöt, a Kunvin Kft-nek a szőlőt.
Gyereknek és felnőttnek egyaránt nagy örömére szolgált ez a nap!
Puskás Katalin
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Szent Gellért Nap és a
Magyar Diáksport Napja
iskolánkban
2015.szeptember 25-én Szent Gellért ünnepével párhuzamosan rendezte meg iskolánk a Magyar Diáksport Napját az alsó tagozatos diákok részvételével.

Szent Gellért napja alkalmából ebben a tanévben is kirándultak felső
tagozatos diákjaink. Az elmúlt évekkel ellentétben nem Budapest, hanem a
húsz percet, és a déli harangszót követően fussanak le 2015 métert. A
gyermekek már nagyon várták ezt a napot. A szervezők a megszokottól

Reggel a tisztelendő atyák vezetésével áhítatot tartottunk, amelyen szó
esett Szent Gellért életéről, munkásságának jelentőségéről. Majd minden
osztály az osztályfőnökével kézműves foglalkozásokon vett részt: lámpást,
gesztenyebábukat, őszi képet készítettek, festettek; totót töltöttek ki és
beszélgettek az ünnepelt szentről is.

eltérő, mulatságos feladatokat állítottak össze. A programot közös tornával
indítottuk, majd a folyosón, az udvaron és az épület melletti parkban kijelölt állomásokon többek között floorballban, csettegő húzásban, lufis,- karikás ügyességi versenyben, tekében, kötélhúzásban próbálhatták ki magukat a diákok, akiket osztályfőnökük segített a térképes állomások megkeresésében. 12:00 órakor a kiírásnak megfelelően lefutottuk a 2015 métert.
Mindenki nagyon élvezte ezt a napot.
Magyar-Nemes Brigitta,
Komárominé Vikor Ágnes
Gemenci erdő volt utazásunk célja. Vonattal utaztunk Bajáig, onnan különjáratú autóbusszal Pörbölyre. Az Ökoturisztikai Központ kiállításán és a kisvasúton különleges élményekkel lehettünk gazdagabbak. Két csapatban
szakvezető irányításával túráztunk az őszi erdőben, hajóztunk a Dunán.

Köszönettel tartozunk a Kistérségi Társulás Gyerekesély Program teljes
anyagi támogatásáért.

A Magyar Diáksport Napja elnevezésű program célja, hogy ezen a
napon minden tanuló és minél több pedagógus mozgással töltsön el száz-

Egyházmegyei Hittanos Olimpia
2015. szeptember 19-én szombaton Kecelen, a II. János Pál Katolikus Álta-

lános Iskola és Óvoda rendezte meg az Egyházmegyei Hittanos Olimpia döntőjét
az 5-6. és 7-8. osztályos korcsoportoknak a következő sportágakkal: kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, kapitánylabda (kidobó). Iskolánk labdarúgásban, asztaliteniszben és sakkban képviseltette magát. Hét város versenyzőivel kellett összemérniük sporttudásukat tanulóinknak. Az izgalmas mérkőzések végén a következő eredmények születtek:
- 5-6. osztályos fiú labdarúgás: IV. hely (a csapat tagjai: Galgóczi Noel,
Kerékgyártó Martin, Szili Szabolcs, Molnár Milán, Ötvös Martin, Gyepesi Erik),
- 7-8. osztályos fiú labdarúgás: V. hely (a csapat tagjai: Sándor Tamás, Herczeg
Gergő, Bazsa Dominik, Csámpai Kristóf, Vida Dávid, Horváth József),
- 5-6. osztályos fiú asztalitenisz: III. hely (Hugyi Gábor),
- 5-6. osztályos lány asztalitenisz: II. hely (Herczeg Kinga),
- 7-8. osztályos fiú sakk: IV. hely (Papp Dénes).
Gratulálunk versenyzőinknek a szép helyezésekért!
Komáromi Róbert
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Játszótér az iskolában

Becsöngettek a Hunyadiban!
Ismét eltelt a nyár, és a Hunyadi Iskolában is 2015. szeptember 1-jén
megkezdődött egy új tanév.
Ez az évkezdés különösen nehéz volt számunkra, mert ezt a tanévet
Nánai Attila tanár úr és Nagy Rebeka 3. a osztályos diákunk nélkül kezdtük
meg. Bár már túl vagyunk a gyász első döbbenetén, de mégis hirtelen szakadt ránk az a megváltoztathatatlan, hogy a kedves kolléga, és pedagógus,
valamint a szeretett osztálytárs és tanítvány nincs többé.

2015. szeptember 15-én az iskola alsó tagozatos tanulóit meglepetés
várta ebéd után az udvaron. A Máltai Szeretetszolgálat mozgó játszótere
jött el hozzánk. A gyerekek örömmel „foglalták el” a két légvárat. Aki megunta az ugrálást és a csúszdázást, sorba állhatott az arcfestésnél. Sajnos
csak egy óra hosszáig élvezhették a hancúrozást. Köszönjük a lehetőséget, reméljük, a közeljövőben is élhetünk vele!
Az ünnepi műsor keretében Zámbó Anna és Zámbó Luca egy első világháborúban íródott katonadallal búcsúzott el tőlük.
A műsor folytatásaként az igazgató úr tanévkezdő gondolatait hallgathattuk meg.
Kiemelte, hogy a 28 osztályban összesen 470 diák jár a Hunyadiba, akik
közül 59-en most kezdik meg az első osztályt. Az elsősöket és szüleiket
külön nagy szeretettel üdvözölte.
Tájékoztatta a jelenlévő szülőket, hogy ettől az évtől az iskolánkban is
bevezetjük az elektronikus naplót. Minden szülő személyes belépési kódot
fog kapni és a honlapon keresztül tájékozódhat gyermeke előmeneteléről.
Amelyik szülőnek nincs számítógépe, illetve internete, annak az iskolában
fogjuk biztosítani a hozzáférést.

A műsor folytatásaként Csernák Réka és Kurucz Fanni első osztályos
tanulóink verssel köszöntötték az iskolát.
A műsorban szerepeltek még: Kovács Gábor, Kasziba Zsófia, Vaski
Virág és Zsók Szilvia.
Az új tanévhez mindenkinek erőt, egészséget, örömöt és sok sikert kívánok!
Rittgasszer Jánosné tanár

A biztonságos
közlekedésért

Még alig szoktuk meg az iskolai életet, máris érdekes programra hívtak bennünket! Egy szeptemberi délután a gimi udvarába vártak minden kis alsóst. A Felső Bácskai Alapfokú Művészeti Iskola „Innovatív fejlesztő program” keretében megvalósuló biztonságos közlekedést elősegítő eseményen vettünk részt. Kerékpáros pálya várta a gyerekeket, melyet először gyalogosan jártak be a segítőkkel. Ezután kerékpárra pattantak és immár járművükkel mentek végig a könnyűnek nem mondható pályán. Akinek nem jutott jármű, a két lábát használva végigszaladt a kijelölt
szakaszon. Reméljük minden kisgyerek biztonságosabban, óvatosabban fog kerékpárjával közlekedni ezután a valódi „pályán”.

Gundáné Farkas Ágnes

Köszönjük ezt a lehetőséget! Mindenki jól érezte magát ezen a programon!
Nagy Sándorné

A Magyar Diáksport Napja 2015

A MOBIL TÉR
Iskolánk a MOBIL TÉR-pályázaton nyert mobilizálható eszközöket és
játékokat. Az alakuló foglalkozáson jelen volt a program mentora, Nagy
Endre.
Az osztályok képviselői megválasztották a felső tagozatos Diákönkormányzat elnökét, Málik Rebekát, majd a diákok közösen összeállították a
program eseményeit. melyek a következők:
biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak megismerése, a
kerékpározás népszerűsítése az alsó tagozatos diákok körében
szintén az alsó tagozatos gyerekek programjai közé tartozik a „Közelítsünk egymáshoz!” elnevezésű kerékpártúra, jánoshalmi és kéleshalmi diákok részvételével
a felső tagozatosok „Tanulj meg nemet mondani!” című drogprevenciós
programban vesznek részt
szintén a nagyok számára szervezünk programokat „Konfliktuskezelés” címmel
A közösségi tér szigetén terveink szerint sikerül majd érdekes, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő programsorozatot szervezni.
Szűcs Márta

Könyvajánló

Minden évben szeptember 25-e a Magyar Diáksport Napja. Ebben a
tanévben a rossz idő miatt más napokon is meg lehetett tartani a sportnap
rendezvényeit. Iskolánk immár hagyományosan megrendezi a 2015 m-es
futást. Először az alsósok, majd a felsősök teljesítették a távot. A nap hátralévő részében sok-sok játék és más sportfoglalkozás szerepelt a programban. Ezen a napon minden tanulónk tett egy keveset az egészséges

életmód érdekében.
A tanév során majd rendszeresen bizonyítjuk, hogy iskolánk tanulói a
hétköznapokon is aktívan vesznek részt az egészséget megőrző programokban.
Bátyai Gábor

Jánoshalmi, és jánoshalmi kötődésű cégek,
magánszemélyek támogatásával a Jánoshalmáért Alapítvány jelentette meg 2013-ban Szabó Sándor nyugdíjas
tanár A Jánoshalmi labdarúgás aranykorának
krónikája című könyvét,
mely egyéni élményekkel kiegészítve a jánoshalmi labdarúgás aranykorát mutatja be krónikaszerűen. A Jánoshalmáért Alapítvány Kuratóriuma a könyv értékesítéséből befolyt összeget a Jánoshalmi Futball
Club (JFC) támogatására fordítja.
A könyv 3500 Ft-ért megvásárolható az
Imre Zoltán Művelődési Központban.
Vásároljon Ön is, mert ezzel támogatja a jánoshalmi labdarúgást!
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Roma nemzetiségi osztály
Megkezdődött az új tanév. Ebben az
évben 9 fővel indult a Roma nemzetiségi osztály. Nagy szeretettel vártuk a kis lurkókat. Osztálytermünket a tanulásnak és a
közös játékoknak alakítottuk ki. Nagy örömmel és várakozással érkeztek a gyerekek
az iskolába. Az első pár hét után igazi iskolássá váltak. A tanulás nagy része játékos
formában zajlik osztályunkban.
A második héten, hogy még jobban
összeszokjon a kis csapatunk a Király lovas
tanyára kirándultunk. Lovas kocsin utaztunk
ki a tanyára. Ott ismerkedtünk a házi állatokkal, a tanya életével. Lovagoltunk, hintáztunk, versenyeztünk és sokat játszottunk. A legérdekesebbnek mégis a tavat tartották a gyerekek. Figyelték a halakat, a teknősöket, a vadkacsákat, és kenyérrel még
etethették is őket. Nagyon jól telt ez a nap.
Jól elfáradva értünk haza.
Köszönjük a Kisebbségi Önkormányzatnak a segítségét, mind az iskolakezdésben
mind a kirándulás támogatásában.
Marancsikné Kubatov Ágnes
osztályfőnök, 1. b osztály

2015. október
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MEZŐGAZDASÁGI- és
GÉPKEZELŐI SZAKKÉPZÉS

Egyházi
felkérés

INDUL

a jánoshalmi FM ASZK Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium
az alábbi tanfolyamokat szervezi
Földmunka-,rakodó- és szállítógép kezelő
(OKJ-32 582 02 )
96 óra

2015. 10. 16. 14.00

120 000 Ft/fő ( OKJ + NKH vizsgadíjjal )

Targoncavezető (OKJ-32 582 02)
96 óra

2015. 10. 16. 14.00

120 000 Ft/fő ( OKJ + NKH vizsgadíjjal )

Emelőgépkezelő (OKJ-32 582 02)
96 óra

2015. 10. 16. 14.00

90 000 Ft/fő ( OKJ vizsgadíjjal )

OKJ vizsgával már rendelkezőknek vizsgalehetőség
új Gépkezelői jogosítvány megszerzésére !!
Ipari olaj-és gáztüzelő berendezés
kezelő (OKJ 31 522 02)
86 óra

2015. 11. 20. 14.00

Jubiláns házasokat köszöntünk november 22-én, vasárnap a 10 órás szentmisében. Ebben az évben is mindazok adhatnak hálát, és azokat hívjuk szeretettel, akik
5, 10, 15 stb. évvel ezelőtt kötöttek egyházi (templomi) esküvőt bárhol, de itt szeretnének hálát adni az együtt eltöltött időért. Kérjük, jelentkezzenek a plébánia irodájában
november 16-ig. Meghívót senki nem kap
külön. Köszönettel:
Sándor atya plébános

Helyesbítés

110 000 Ft/fő ( OKJ vizsgadíjjal )

Kisteljesítményű kazánfűtő (OKJ 31 522 03)
200 óra

2015. 11. 20. 14.00

2015.10.16. 14.00

187.400 Ft/fő

Mezőgazdasági vontatóvezető („T”) kategória

81 óra

2016. 01. 08. 14.00

180 000 Ft/fő ( OKJ vizsgadíjjal )

A képzés helyszíne: 6440. Jánoshalma. Béke tér 13.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés személyesen
vagy telefonon. 0677 / 401-028 , 0670 / 3328-957

A dietetikus tanácsai

Köszvény étrendi
kezelése
A köszvényben kulcsszerepet játszó húgysav a sejtmaganyagcsere, a purin bázisok
lebontásának végterméke, amely a vesében kiválasztódva a vizelettel ürül ki a szervezetből. A húgysav részben a szervezet saját sejtmagjainak, részben pedig a táplálékkal felvett
sejtmagok lebontása során keletkezik.
Ebből következik, hogy a köszvényes beteg húgysav mértékét a táplálékkal bevitt purin
tartalom mennyisége jelentősen befolyásolhatja. A köszvény kezelésének célja – a tüneti
gyulladáscsökkentésen túl – a magas szérum húgysavszint csökkentése.
Mind egyszeri nagy mennyiségű alkohol bevitele, mind a krónikus alkoholfogyasztás
hyperurikaemiát okozhat, de nem a purin tartalma révén, hiszen a legtöbb szeszes ital
purint nem vagy csak igen kis mennyiségben tartalma. így az alkoholfogyasztás kerülése ajánlott.
A diéta lényege a kis purin tartalmú étrend betartása. Különösen nagy purin tartalmú
ételek: szív (birka), hering, húskivonat, kagyló, szardínia, lazac, élesztő. Nagy purin tartalmú ételek: ajóka, szalonna, tonhal, libahús, tőkehal, máj, vese, makréla, ürücomb, fogoly,
galamb, pisztráng, pulyka-, borjú-, szarvashús. Mérsékelten nagy purin tartalmú ételek:
spárga, marha-, sertéshús, velő, húsleves, csirkehús, rák, kacsahús, angolna, sonka, lencse, májas hurka, gomba, nyúlhús,nyelv, pacal. Kis purin tartalmú vagy purint nem tartalmazó ételek: italok (kakaó, kávé, tea, gyümölcslevek), vaj, cereáliák, kaviár, sajt, tojás, gyümölcsök, zselatin, tej, magvak, borsó, főzelékek, cukor és édességek.
Összefoglalva, érdemes úgy összeállítani az étrendet, hogy az nagy purintartalmú ételeket ne tartalmazzon. A mérsékelten nagy purin tartalmú ételek mértékkel – a fehérjebevitel biztosítására – fogyaszthatók, de az étrend zömét a kis purin tartalmú vagy purint nem
tartalmazó ételek alkossák (tejtermékek, sajt, cereáliák, cukor, főzelékek, gyümölcslevek).
A zsírbevitelt mérsékeljük, az alkoholfogyasztást kerüljük.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Az Agroprodukt Kft.

148 000 Ft/fő ( OKJ vizsgadíjjal )

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

Aranykalászos gazda (OKJ 31 621 02)
486 óra

13. oldal

A legutóbbi lapszámunkban Emlékezzünk az 1948-as tanévnyitó értekezletre című írásunkban pontatlanul elgépelés
miatt pontatlanul jelent meg az utolsó mondat, mely helyesen a így hangzik:
Azt nem szabad elfelejtenünk, hogy
államférfiúnk kijelentése ma is időszerű:
„Csak keresztyén Magyarországnak van
jövője”

2015.06.29.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZÁRUL A JÁNOSHALMI KISTÉRSÉGBEN AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA MUNKÁJA
Befejeződik a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Egészségfejlesztési Irodájának működését támogató projekt. A projekt 2013. augusztus 01. és 2015. június
30. között zajlott, és a pályázat keretében 111.404.449 forintot nyert el az intézmény.

A projekt, a Széchenyi program keretében valósult meg amelynek fő mottója: „Az egészség nem
minden, de egészség nélkül minden semmi”. Az Egészségfejlesztési Iroda; népegészségügyi-

és egészségfejlesztési programokat koordinált a kistérségben, összhangban a kormányzat egészségügyet érintő elképzeléseivel.
A projekt elsősorban szűrési programokat valósított meg az egészségügyi alap- és szakellátás szakemberei által továbbított egyének részére. A részt vevők a szűrővizsgálatok eredményeképpen különböző rizikócsoportokba kerültek besorolásra, amely alapján betegklubokba irányították illetve a számukra megfelelő mozgásforma gyakorlására ösztönözték őket. Az iroda által szervezett tematikus beteg klubok: cukorbeteg klub, szívklub, sorsfordító klub (daganatos, tartós betegek és hozzátartozóik részére),
főző klub.
Az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett mozgásos programok: Nordic Walking, Zumba, Méta
(ezek a foglalkozások rendszeresek, hetente/kéthetente kerültek megtartásra), valamint a projekt időszak
alatt négy alkalommal sor került nagyobb gyalogtúrára is.
Az iroda kampányszerű tevékenysége előadások szervezésében valósult meg. Így több alkalommal
csatlakozott nemzetközi napokhoz, melyek a betegségek megelőzésére hívták fel a figyelmet.

földbérleti díj
kukoricában történő kiadása

2015. október 19-től október 31-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700 –1200 és 13 00 –16 00
Szombat: 700 –12 00

A kiadás helye: 6440 Jánoshalma,
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye

HHUNYADI
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Gyászhír

2015. október

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

Szomorúan értesítjük mindazokat, akik ismerték,
tisztelték szerették

prof. Köves (Mano) Iván

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

a nyughatatlan művész, filozófus
eltávozott közülünk.
Szerettünktől
2015. október 18-án (vasárnap) 11 óra 30 perckor
veszünk búcsút a jánoshalmi zsidó temetőben
Gyászoló család

kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

FIGYELEM – FIGYELEM – FIGYELEM

Kösöznetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, volt
munkatársaknak, Máltai-soknak, akik

Ádám Béla bácsi

temetésén és gyászmiséjén részt vettek és elhozták sírjára a tisztelet és szeretet virágait.
Külön köszönetet szeretnénk mondani a Pelikán Kft. munkatársainak a nyújtott segítségükért
és Rónaszéki Gábornak a szívhez szóló megemlékezésért
Gyászoló család

STÍLUS ÜZLET
Októberi AKCIÓJA

Mécsesek, mécsesbetétek, selyem csokrok,
sírvázák, műkoszorúk
AKCIÓS ÁRON!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71.
Te l . : 0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

A sportcsarnok parketta felújítása szeptemberben megkezdődött.
Várhatóan október végére befejeződik. A sportcsarnok használatáról
érdeklődjön a pénztárban. A felújítás alatt a tanuszoda zavartalanul működik.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó
házi bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet:
06-77/401-001 és a 06-77/401-344 telefonokon

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

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

Érdeklődni a helyszínen vagy a 06-30-655-41-77 telefonon lehet.

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

Kérjük, a korlátozott beszállíthatóság miatt, időben (1-2 hét) jelezze szándékát!

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés

A rendőrség a

Gázkazánok,
gáztűzhelyek,
gázbojlerek
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek
beüzemelése:

06-20/539-64-99

számon is hívható

KISS ATTILA

BOR

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

Tel.:06-20-32 39 906

A MINDENNAPOKRA!

Felhívás
Faddi Szabolcs közterület-felügyelő
telefonszáma: 06-30/565-37-58

A Csényi és Társa Tem et k ez és i Kft. a gyás zol ó csa l ád ok
meg-bíz ás áb ól 2015. szeptember hónapjában a köv etk ez ő
elhunytak kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Czifra Mária
Fődi Sándorné
sz: Kis Mária
Ságodi Lajos
Kecskés Péter
Formán József
Faddi László
Fődi József Márton
Zsebi Csaba

élt: 77 évet
élt: 85 évet
élt: 87 évet
élt: 58 évet
élt: 89 évet
élt: 40 évet
élt: 84 évet
élt: 45 évet

Ádám Dezsőné
sz:Gál Mária
Radvánszki Pongrác
Valeszny Tiborné
sz: Romics Piroska Éva
Majer Sándor
Csóti Mihály
Nagy Ferenc
Szalai József

Temetkezési vállalkozás

élt: 95 évet
élt: 66 évet
élt: 75 évet
élt: 64 évet
élt: 78 évet
élt: 76 évet
élt: 59 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

Értesítjük az érintetteket, hogy a temetőkben a 25 éve, vagyis az 1990-ben megváltott vagy betemetett sírhelyek megváltási
ideje az idei évben lejár! Amennyiben azokat szeretnék újra megváltani, keressék fel
a plébániát irodai nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig 8-12 óra között, szerdán és
pénteken 14-17 között) minél hamarabb,
hiszen a lejárt sírhely (és a rajta lévő síremlék) fölötti rendelkezési jog, ha nem váltják
meg újra, visszaszáll a temető fenntartójára,
azaz a jánoshalmi Római Katolikus Plébániára, és így újból bárkinek eladható! Ugyanez vonatkozik a korábbiakban lejárt, de újra
nem váltott sírhelyekre is.
Tisztelettel,
A plébániai temető bizottság.

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2015. szeptember hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:
Ádám Béla (1919)
Kovács László (1952)
Balázs Béláné (1934)
Lipák Ferencné sz. Csorba Mária Magdolna (1929)
„„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és
fénynek csak egy sugarát hozta erre a világra, már nem élt hiába: életének meg volt az értelme…„

Nagy Zsolt ügyvezető

SPORT
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A JFC szeptemberi eredménylistája
09.06: felnőtt

„ Súlyos vereség Kecelen”
Kecel – Jánoshalmi FC 6:1 (3:0)

„A döntetlen igazságosabb lett volna”
Kiskőrös, 150 néző
Gólszerzők: Pohankovics 28’, Gyurián 68’ ill. Kiss Benedek 7’
A jánoshalmi csapatból sajnos senki sem játszott jól
Gieszinger Ferenc edző: Amelyik csapat négy nagy helyzetéből
egyet sem tud értékesíteni, az nem is szerezhet pontot.

A gól a 61’ – ben született.
Jók a JFC csapatából: Zentay Viktor, Grácz Gergő, Bogdán Patrik
Gieszinger Ferenc edző: Jobban játszottunk, mint ellenfelünk, ám a
jogtalan büntető eldöntötte a mérkőzést.
09.12.
U – 16 – os mérkőzés
Dusnok – Jánoshalmi FC 1:2 (0:1)

Gólszerzők: Herczeg Ákos, Nagy Zoltán
Fenyvesi Ferenc edző: Egy jó csapatot győztünk le saját pályáján.
Oka: a kiváló hozzáállás volt.
09.13: felnőtt mérkőzés

„Gól és pont nélkül maradtunk”
Jánoshalmi FC – Kiskunmajsa 0:3 (0:0)

Jánoshalma, 200 néző
Gólszerzők: Kitl 63’, Katona 88’ Máté 92’
Jók a jánoshalmi csapatból: Kovács Máté
Gieszinger Ferenc edző: Az első gól mindent eldöntött. Amíg mi
a helyzeteinket kihagyjuk, ellenfeleink ugyanolyan szituációkban
betalálnak.
U – 19 – es mérkőzés:
Jánoshalmi FC – Kiskunmajsa: 0:4 (0:2)

Gólok: a 15’,43’, 58’ 71’
Jók a jánoshalmi csapatból: Bogdán Patrik
Gieszinger Ferenc edző: – A jobban futballozó vendégek teljesen
megérdemelten nyertek.
09.15.
U – 16 mérkőzés
Jánoshalmi FC – Híd SC 4:3 (2:2)

Jánoshalmi gólszerzők: Nemes Martin, Nagy Zoltán, Busa Vajk 2
Fenyvesi Ferenc edző: Mindkét játékrészben voltak hullámvölgyek,
viszont némi szerencsével sikerült megnyerni a mérkőzést.
09.16.
U – 14 mérkőzés
Szanki Olajbányász – Jánoshalmi FC 3:1 (3:1)

A jánoshalmi gólszerző: Busa Vajk
Fenyvesi Ferenc edző: – Kezdésnek nem volt rossz, de az eredmény még elmaradt. (Teljesen új szervezésű csapat. Először játszottak tétmérkőzésen)

Kerékpár-túra

09.19
Felnőtt mérkőzés

Kecel, 150 néző
Gólszerzők: Szöllősi 9’,11’,36’,72’, Novotnik 59’, Hernády 77’ illetve. Gieszinger Péter 61’
Jók: Sajnos a jánoshalmi csapatból senkit nem említhetünk.
Gieszinger Ferenc edző: Nagyon sok hibával játszottunk, s ezt a
hazaiak kíméletlenül kihasználták.
U – 19 mérkőzés
Kecel – Jánoshalmi FC 1:0 (0:0)

15. oldal

2015. augusztus 29-én
szombaton került megrendezésre a Kiskunhalas - Szabadka Barátság kerékpár túra. Útvonal: Kiskunhalas- TompaSzabadka- Palics.
A túrán résztvevő Nordic Walking csaptunk tagjai a határon át és vis�sza kerékpározva kb. 120
km-t tudhattak maguk
mögött. Az igen kimagasló teljesítményükhöz
gratulálunk.
Cs. E.

Kiskőrös – Jánoshalmi FC 2:1 (1:1)

U – 19 mérkőzés
Kiskőrös – Jánoshalmi FC 7:0 (5:0)

A gólok a 20., 22., 34., 38., 43., 47., és a 89. percben születtek.
Gieszinger Ferenc edző: Gyámoltalanul játszott a csapat. Így nem
is lehetett más az eredmény.
09.20.
U – 16 mérkőzés
Jánoshalmi FC – Bácsalmás 0:3 (0:2)

Fenyvesi Ferenc edző: – Játékban egyenrangú ellenfelek voltunk,
fizikai adottságokat illetően azonban nem. Szinte egy korosztállyal
feljebb lévő játékosok ellen játszottunk.
09.26.
U – 16 mérkőzés
Bácsbokod – Jánoshalmi FC 3:2 (2:1)

Jánoshalmi gólszerzők: Horváth Norbert, Kincses Norbert
Fenyvesi Ferenc edző: – Két egyforma csapat közül a szerencsésebb hazaiak nyerték a mérkőzést. a döntetlenre minimum rászolgáltunk.
09: 27: felnőtt mérkőzés

„Megszülettek az első hazai gólok,
s ezáltal a pontok is”
Jánoshalmi FC – Bácsalmás 3:1 ( 3:1)

Jánoshalma, 200 néző
Gólszerzők: Dejan Suknovics 12’, Kisa Péter18’, Kovács Máté 22’,
ill. Harnos Zoltán 14’
Jók a jánoshalmi csapatból: Kovács Máté, Irbouh Soufiane, Nagy
Dániel.
Gieszinger Ferenc edző: Kiváló első félidő után a második játékrészben küzdeni tudásból vizsgáztak jelesre a fiúk.
U – 19 mérkőzés:
Jánoshalmi FC – Bácsalmás 3:2 (2:0)

Jánoshalmi gólszerzők: Enesei Dániel 18’,36’, 88’
Jók: Enesei Dániel, Bogdán Patrik, Burai Gábor, Szem Milán
Gieszinger Ferenc: Egy tőlünk jobb csapatot győztünk le fegyelmezett játékkal és némi szerencsével.
U – 14 mérkőzés:
Jánoshalmi FC – Soltvadkert 3:6 (3:3)

Jánoshalmi gólszerzők: Busa Vajk, Piukovics Martin2
Fenyvesi Ferenc edző: A vereség ellenére elégedett voltam a játékosaimmal.
A felnőtt csapat következő mérkőzései:

– 10.04 – én 15.0 – kor Kunszállás – JFC
– 10.11 – én 15.00 – kor JFC – Kecskeméti TE SI
Horváth Mihály
elnök

2015. okt.
21-én lesz
kirakodó
vásár

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett
Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán E.V.
Bajai utcai tápboltjában és
tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás!
Elérhetőségek :
Telefon: +36 77 402 - 213
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

Műszaki
kereskedés
––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151,
+36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com
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Rendőrségi hírek
Eljárás indult ismeretlen
tettes ellen, aki 2015.06.28án 03.30 óra körüli időben a
Jánoshalma Béke téren megrendezett diszkó során tettleg bántalmazta M. I. jánoshalmi lakost ,aki a bántalmazás hatására 8 napon belül
gyógyuló sérülést szenvedett, azonban a bántalmazás
alapján súlyosabb sérülés is
kialakulhatott volna, annak
elmaradása nem az elkövetőn múlott. Az eljárás során
a Jánoshalmi K.I. elkövetővel
szemben vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást
a Jánoshalma Rendőrőrs.

F. L. szentgotthárdi lakos
feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2015.02.01
-2015.02.28 24:00 közötti időben 6440 Jánoshalmán
felvette az édesapja február
havi nyugdíját jogosulatlanul.
A bűncselekménnyel okozott
kár: 90.000 Ft. A cselekmény
elkövetésével N.I. alaposan
gyanúsítható, akivel szemben a Jánoshalma Rendőrőrs
vádemelési javaslattal a Kiskunhalasi Járási Ügyészségnek küldi meg a nyomozás
során keletkezett iratokat..

2015. október

Itt van az ősz.... közlekedjünk körültekintően

Közlekedőink figyelmébe:

A közlekedésben is érezhető az ősz. Reggelente egyre gyakrabban találkozhatunk köddel, a talaj közelében párával, az úttesten páralecsapódással. Ez
önmagában is a fékút növekedését okozhatja. Azonban ha ehhez hozzávesszük
a szabálytalanul végrehajtott földszállításokat, őszi betakarítással járó szállításokat (letakarás nélküli, elszóródó rakomány), akkor a baleseti veszély még fokozottabban növekszik.
Az úttestre hullott faleveleket a gumiabroncsok futófelületének profiljai nem
tudják az úttest és a kerék között lévő „szennyeződést” „kiporszívózni”, eltakarítani. Ez már száraz útviszonyok esetén is jelentősen ronthatja a tapadási viszonyokat. Esővel, vagy párával párosulva olyan körülményeket teremthet, mely jelentős balesetveszéllyel jár.
A jármű technikai kezelése egyre inkább a finomabb és megfontoltabb mozdulatokat igényli.
A meteorológiai szolgálat gyakori változó fronthatásokat említ, mely az embereknél – egyéni érzékenységtől függően – ingerültséget, fáradékonyságot, tompultságot, a figyelem-koncentráció csökkenését okozhatja. A baleseti kockázat
megnövekszik, de ne akarja igazolni a már bebizonyított tételeket.
A nappalok rövidülnek, a rossz illetve korlátozott látási viszonyok gyakoribbá

Ne kockáztass!
A rendőr leállítja a 120-al száguldozó autóst, és ekkor egy tanulságos
dolog történt.
András még egy hosszú pillantást vetett a kilométerórára, mielőtt a villogó rendőrautó előtt lelassított: 120 km/h a kitáblázott 90 helyett. Ez már a
negyedik ebben a hónapban, mint oly sokszor máskor is. Hogy lehet, hogy
valakit ennyiszer lemeszelnek?
Amikor a kocsi lelassított, András lehúzott, de nem teljesen az út szélére; hadd izguljon csak a zsaru a mellette alig fél méterre elhúzó autók
miatt. Megállt. A rendőr kiszállt a kocsijából, és egy mappával a kezében
előre jött.
József? József a gyülekezetből? Még csak ez kellett! András próbált
minél jobban elsüllyedni az ülésben. Ez rosszabb, mint a közelgő büntetés
maga. A keresztyén rendőr épp egy saját gyülekezetéből való gyorshajtó
embert fogott meg. Egy embert, aki egy hosszú, fárasztó és zaklatott nap
után sietett hazafelé a munkahelyről.
Szinte kiugrott az autóból, és ment a rendőr felé, akivel minden vasárnap
találkozik a gyülekezetben, de eddig még soha nem látta egyenruhában.
– Hát szia, József! Örülök, hogy látlak! Milyen érdekes, hogy itt találkozunk!
– Szervusz, András – semmi mosoly.

válnak. Emiatt is egyre inkább növekszik a járművek kivilágításának fontossága.
Ne felejtsék el a jármű világítását elindulás előtt, illetve a menet közbeni pihenők
alkalmával ellenőrizni. A járművet ne csak akkor világítsuk ki, ha már semmit nem
látunk. A jármű világításának elsődleges szerepe a LÁTHATÓSÁG !
Az időjárás kedvező alakulása miatt még továbbra is számítanunk kell egy
nyomon haladó járművek (kerékpár, segédmotoros-kerékpár, motorkerékpár)
közlekedésére is.Itt is a jármű világításának elsődleges szerepe a LÁTHATÓSÁG + Láthatósági mellény viselése élet menthet !
A gyalogos nem azért van az úttesten, hogy elüssük, hanem át szeretne menni, ezért vigyázzunk rájuk. Fokozottabban igaz ez a gyermekekre és idősekre.
Gyalogos közlekedőknél is + Láthatósági mellény viselése élet menthet !
Ha valaki a közúti közlekedés során betartja a sebességhatárokra vonatkozó
előírásokat, még ne tekintsük „mazsolának”, mert lehet, hogy nagyobb vezetési
gyakorlattal rendelkezik, mint a „sietős autós”.
A tél közeledtével időben cserélje le gumiabroncsát télire. Már +7°C külső környezeti hőmérsékletnél a téli gumiabroncsok előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek,
mint a nyáriak. A hőmérséklet csökkenésével egyre inkább a téli gumiabroncsok előnyei
mutatkoznak meg. A téli gumiabroncs olyan befektetés, mely a biztonság növekedésében
jelentkezik, bár a gondolkodást és a megfontoltságot nem helyettesíti.

– Hú, de szigorúnak látszik a Biztos úr, éppen most kapta el a felebarátját, aki siet haza a feleségéhez és a gyerekeihez.
– Igen, úgy tűnik: elkapta. – József kissé zavartan felhúzta a szemöldökét.
Jó jel!
– Nagyon húzós és hosszú napom volt ma. Asszem kissé túlléptem a
limitet – de csak most az egyszer, he-he!
András lefelé sandítva arrébb rúgott egy kavicsot az aszfalton.
– Az asszony finom vacsorát készített, már nagyon vár haza. Érted, mire
gondolok?
– Tudom, mire gondolsz. És azt is tudom, hogy már kétes hírnévre tettél
szert a körzetünkben az őrsön.
Ajjaj, nem jól áll a dolog, itt az ideje taktikát váltani.
– Mennyit mértél?
– 115-öt. Volnál szíves visszaülni az autóba?
– Várj egy kicsit. Amint megláttalak, én azonnal megnéztem az órát, és
épp csak súrolta a 100-at.
A hazugság kegyesnek, célravezetőnek tűnt, és „magától” jött.
– Légy szíves, András, ülj be a kocsiba.
András zavartan bemászott a kocsija ajtaján, és becsapta az ajtót. Bambán bámult előre a műszerfalra. Eltelt egy perc, kettő. Lassan, kelletlenül
nyúlt az ablaktekerőhöz, de végül nem tekerte le az ablakot, mert látta,
hogy József ír a mappán. Vissza a műszerfalra.
Miért nem kérte ez a jogsimat? Bármi történjék is, az tuti, hogy 1-2 hónapig nem ülök ennek az embernek még a környékére sem vasárnap.
Eltelt még 2-3 hosszú perc, majd egy kopogás az ablakon. András kinézett balra, József volt az, kezében egy félbehajtott papírdarabbal. A bűnös

mintegy 3 centire lehajtotta az ablakot, épp csak annyira, hogy a papír
beférjen.
– Köszi! András nem nagyon tudta leplezni a gúnyt az arcán és a hangjában.
József szó nélkül ment vissza a rendőrautóhoz,
András csak nézte a visszapillantóban.
Felemelte a papírt: Nnna, nézzük, mennyi. Álljunk csak meg. Ez meg mi?
Tréfa? Nem büntetőcédula, az biztos. András olvasni kezdett.
„Kedves András! Egyszer volt egy kislányom, akit 6 évesen elütött egy
autó. Kitalálhatod: egy gyorshajtó. Pénzbírság, 3 hónap a fogházban, és
az illető szabad volt; mehetett haza magához szorítani a kislányait, mind a
hármat. Nekem csak egy volt, és most várnom kell a mennyországig, amíg
újra megláthatom.
Ezerszer próbáltam megbocsátani annak az embernek, és ezerszer gondoltam, hogy meg is tettem. Lehet, hogy így van, de újra és újra meg kell
tennem.
Most is.
Imádkozz értem, és hajts óvatosan: nekem egy kisfiam maradt.
József „
András hátranézett, és látta, hogy a rendőrautó megfordul, és elindul
visszafelé az úton. Csak bámult a távolba, amíg a kocsi eltűnt. Szétesve
ült a kocsiban 20 percig, aztán beindította a motort, elindult, és lassan, az
Úrhoz bűnbocsánatért esedezve hajtott hazafelé, hogy aztán otthon percekig szorongassa magához meglepett feleségét és gyerekeit.
Ne ölj!
Ne kockáztass!
Esélyt se adj rá!

Orvosi ügyelet
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 megelőző 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:
2015. Október: 3. Dr. Mikó Attila. 4. Dr. Mikó Attila, 5. Dr. Kishonti Attila, 6. Dr. Gregó Sándor, 7.
Dr. Szűcs Kornél László, 8. Dr. Mikó Attila, 9. Dr. Gregó Sándor, 10. Dr. Kishonti Attila, 11. Dr. Kishonti Attila, 12. Dr. Csoboth Johanna, 13. Dr. Csoboth Johanna, 14. Dr. Szűcs Kornél László , 15. Dr. Csoboth
Johanna, 16. Dr. Gregó Sándor, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr. Gregó Sándor, 19. Dr. Kishonti Attila ,
20. Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. Csoboth Johanna,
24. Dr. Csoboth Johanna , 25. Dr. Csoboth Johanna , 26. Dr. Kishonti Attila , 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Gregó Sándor, 29. Dr. Mikó Attila, 30. Dr. Szűcs Kornél László, 31. Dr. Szűcs Kornél László,
November: 1. Dr. Szűcs Kornél László-Mindenszentek

A rendőrőrs indokolt esetben éjjel – nappal a
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Finom liszt 1/1		

100,- Ft/kg

Halma finom liszt 2/2

220,- Ft/db

PEPSI Cola 2,5l		

320,- Ft/db

Kutya szalámi 1 kg

190,- Ft/db

Mozgó boltunk október 7-től elindul

Jánoshalmi
tűzoltók hívószáma:
06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
2015. szeptember hónapban
született:

Csizovszki Bertold és Csizovszki Botond (Anyja neve: Szabó Mikor Kitti), Korom Zoltán Olivér (an.: Martinek Ágnes), Gál Milán (an.: Szalai Anita),
Keresztúri Gréta Zsófia (an.: Keresztúri Zsuzsanna), Gulyás Adrián Zoltán

(an.: Kovács Katalin)

Házasságot kötött
Burai Barbara és Kurucz Miklós István

Petróczky Ferenc

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

Kovács Ildikó és Ferencz Endre
Salac Ágnes és Ferenczi Valentin

GRATULÁLUNK!

