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Október 6-a 2001 óta emléknap; az ország minden településén ezen a 
napon emlékeznek a 13 aradi vértanúként ismert magyar (vagy Magyaror-
szágért aktív) honvédtisztekre, akiket Aradon végeztek ki az 1848   - 1849-
es szabadságharcban betöltött szerepük miatt.  Nem volt kivétel János-
halma sem Az Országzászló téren október 6-án gyülekeztek az ünnep-
ség résztevevői, hogy a Mezőgazdasági Szakképző Iskola ünnepi műsora 
és Taskovics Péter, az intézmény főigazgatója ünnepi beszédét követően 
elhelyezzék a meglékezés koszorúit és a mécseseket az emlékmű aljánál.

Október 23-án délelőtt szentmisével kezdődött az1956-os forradalom és 
szabadságharcra történő emlékező ünnepség. Ezt követően a Városháza 
falánál Dr. Szobonya Zoltán emléktáblájánál, a mártír halált halt jánoshal-
mi közéleti személyiség leánya Kiss Jánosné Szobonya Csilla idézte fel az 
59évvelezelőtti eseményeket. Bejelentette, hogy a forradalom 60 évfordu-
lójára szavaló versenyt hirdetnek. 

Ezt követően az 56-os kopjafánál, majd a plébánia falán, a Mindszenty 
József emléktáblánál helyezték el az önkormányzat, a pártok, a civilszerve-
zetek és intézmények képviselői a megemlékezés koszorúit. 

A megemlékezések sorát az Imre Zoltán Művelődési Központban a 
Hunyadi  Iskolások ünnepi műsora zárta. Ekkor adta át Czeller Zoltán pol-
gármester az általa alapított Jánoshalmáért Emlékplakettel Fuszkóné Gás-
pár Juditnak, aki az általa vezetett tánciskolákkal, hosszú évek óta sokat 
tett a jánoshalmi fiatalok társasági életre történő neveléséért. 

A megemlékezések zárásaként november 4-én a Béke téri 56-os kop-
jafánál a Keresztény Értelmiségiek  Szövetségének Jánoshalmi Csoportja 
mécsesgyújtással emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadság-
harc vérbefojtására, az akkori események felidézésével. 

Új autó a polgárőröknek
Huszonöt Suzuki 

Vitara személygép-
kocsi sorakozott fel 
október 15-én dél-
után az UNIVER 
Kecskemét, Mind-
szenti úti telepé-
nek parkolójában. A 
járműveket azok a 
Bács-Kiskun megyei 
polgárőr egyesüle-
tek kapták, amelyek 
sikeresen vettek részt Magyarország kormányának pályázatán. A pályázat 
keretében elsősorban polgárőr járőr gépkocsik (kizárólag új gépjárművek) 
beszerzésére nyílt lehetőség. A sikeresen pályázó Bács-Kiskun megyei 
polgárőr egyesületek összesen harmincnyolc Suzuki Vitara személygépko-
csihoz jutottak, köztük a jánoshalmi szervezet is. 

A szemlén mások mellett részt vett Viski József, agrár-vidékfejlesztési 
programokért felelős helyettes államtitkár és Túrós András, az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke .

A Jánoshalmi Járásban élők hivatali ügyintézését segíti, és gyor-
sabbá teszi a napokban, Bács-Kiskun Megyében a 11. átadott Kor-
mányablak Jánoshalmán. A Kormányablak akadálymentesen is meg-
közelíthető, összesen 7 munkaállomáson várja az ügyfeleket, ahol 
már Földhivatali ügyeket is tudnak intézni. Részletek a 4. oldalon

Az Új Széchenyi Terv „Sürgősségi Ellátás Fejlesztése – Mentés” projekt 
keretében az Országos Mentőszolgálat Magyarország 18 megyéjében 22 
új mentőállomást létesít és további 60 állomást újít fel. Jánoshalmán ünne-
pélyes rendezvény keretében adták ma át az új mentőállomást.

►►►folytaás 3. oldalon

Októberi munkálatok
A Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. dolgozói októ-

ber hónapban is tevékenyen végezték munkájukat mind az öt prog-
ramunkban. 

Tovább folytatódott a Belvíz Programunkban az átereszek tisztítása, töb-
bek között az Ecetfa és az Áchim András utcában. A Közút Programban 
újabb parkolók kerültek bővítésre és felújításra. 

A Mezőgazdasági Programunkban dolgozó 41 fő sikeresen befejezte a 
paprika betakarítását (fűszer, pritamin) még a fagyok előtt. A sérült szerző-
dés szerint le nem adható paprikákat a Helyi Sajátosságra Épülő Program 
közfoglalkoztatottjai dolgozták fel. Szeletelés után az aszalógépben szárí-
tották. Az érett, szárított fűszerpaprikát helyi vállalkozóval őröltettük, a még 
zöld paprikánkat a dolgozók darálták.

A kis kertjeinkben megtermett zöldségféléket a Diákélelmezési Konyha 
részére dolgozták fel (céklát savanyítottak, répát, petrezselymet pucoltak. )

Király Sándor ügyvezető Szilárd burkolatot kaptak a parkolók
Jánoshalma Város a 2015. évi költségvetési előirányzatának megfele-

lően elkészültek több helyen a szilárd burkolatú gépkocsi megállóhelyek 
és megújult a Mészáros Lázár, a Majoros Aladár, a Lehel és a Kossuth 
Lajos utca burkolatainak egy része. A koncepció szerint több parkolóhely 
került kialakításra a központi városrészen. Ezek egy része a közeljövőben 
útburkolati jelekkel felfestésre is kerül. Az önkormányzat szándéka az volt, 
hogy javuljon a parkolási lehetőség a Polgármesteri Hivatal környékén, 
továbbá az Univer Áruház és a Művelődési Központ előtt. 

A biztonságos megállás, és közlekedés érdekében kérünk minden 
autóst, hogy vegye figyelembe a parkolási rend kialakítását és a gépkocsi 
méretének megfelelő parkolókat válassza! Ne törekedjünk, minden 

esetben az un. „ajtóban történő megállásra”, hiszen 50-100m-en belül 
biztonságos, szilárd burkolatú és balesetveszély mentes gépkocsi 
beállót lehet találni! 

A megújult utcáknál a munkálatokat végző Városgazda Kft arra töreke-
dett, hogy olyan utak kerüljenek burkolatzárásra, amelyek lehetőség sze-
rint a legrosszabb minőségűek és nem érintettek a csatorna beruházással. 
Így került sor a Mészáros L. u. egy szakaszának, a Kossuth L. u. egy sza-
kaszának a Lehel u. egy szakaszának és a Majoros A. u. egy szakaszá-
nak a felületzárására. Olyan műszaki megoldást választottunk, mely pár év 
múlva lehetővé teszi azt, hogy egy pályázatból finanszírozott aszfalt réteg-
gel végleges zárást kapjon az utca.

Városgazda Kft.

Útfelújítások városi költségvetésből

A megemlékezések hónapja

Átadták az új 
mentőállomást

Sorsunk egybeforr, 
együtt megyünk tovább, 
az élet viharában Te vigyázol reám.  
Köszönöm, hogy szeretsz,  
s hogy hiszel nekem, 
hogy megosztod az életed velem.  (Ady Endre)

„Holtodiglan-holtomiglan semmiféle bajban nem hagylak el. Isten 
engem úgy segéljen!”-hangzik a jegyesek esküje a házasság kötés szer-
tartásában. Akkor nem gondolja talán senki, hogy mennyi vihar és meg-
próbáltatás éri a házasságukat, egy férfi és egy nő egy életre szóló sze-
retetszövetségét. Az évek távlatából visszatekintve lehet már látni, hogy 
hogyan sikerült a nagy Igent az élet mindennapi apró igenjeiben életre 
váltani. Az egyházi esküvőben az emberi erőfeszítésre kérik Isten áldá-
sát, segítségét. A jubileum alkalom a hálaadásra, a továbbiakhoz az erő-
gyűjtésre, még több égi segítség kérésére. Ezért hívjuk közös hálaadásra 
november 22-én a 10 órás szentmisére jubiláló testvéreinket, aki 5,10,15 
stb évvel ezelőtt kötöttek egyházi házasságot. Kérjük, jelezzék a plébánia 
irodájában részvételi szándékukat. 

 Sándor atya:

Hívogató Erzsébet bálra
November 21-én, szombaton 19.00 órakor kezdődik az Imre Zoltán 

Művelődési Központban a szokásos családi batyus Erzsébet bálunk. Hoz-
zunk családonként egy tányér süteményt, egy üdítőt és egy olyan tombola 
tárgyat, amelyet te is szívesen megnyernél. Kicsiket és nagyokat egyaránt 
szeretettel hívunk. Élő zene is lesz. 

Sándor atya plébános

Van kormányablakunk
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Az 1990-es év a nagy történelmi fordulat éve. 
A tavasz az országgyűlési választásokat hozta. 
Az év ősze a szabadon választott önkormány-
zatokról szólt. 
Mi volt akkor a különleges:

 ¾ A választás két fordulós volt.
 ¾ Polgármestert választottunk. Akkor még ezt 
a megválasztott képviselők tették meg.

 ¾ Jánoshalmán a választókerületi képviselő-
ket kellett megválasztani.

A fentieken kívül az új önkormányzat főbb dön-
tései, intézkedései, a teljesség igénye nélkül, az 
alábbiak voltak:
1. Fel kellett állítani a tanácsrendszer után az 

önkormányzatot
2. A tanács-titkárság helyett a jegyzői rend-

szert kellett kialakítani. 
3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatot kellett, hogy alkosson. 
4. Az Önkormányzat Pénzügyi Bizottság nélkül 

nem működhetett! A jogi és Ügyrendi Bizott-
ság is lapja volt a működésnek.

A fentiek a teljesség igénye nélkül a működés 
alapjai voltak.
Mit tett az új önkormányzat 
1. A katolikus Óvoda létrehozása
2. A katolikus iskola újjá alapítása
3. A diktatúra alatt mellőzötteket díszpolgá-

ri címre emelte, aki a következő személyek 
voltak: Hajnóczi Lajos, Dr. Szobonya Zoltán, 
Szabó István plébános, Újvári Gyula, Trillsam 
Márton, Majoros Aladár, Dr. Fenyevesi Máté 
és Bányai Mihály. 

4. Az önkormányzat külön bizottságot hozott 

létre és rendeletet alkotott a kitüntető címek 
odaítélésére.

5. Az első négy évben, hangsúlyozom, a tel-
jesség igénye nélkül az alábbi intézkedése-
ket tette: 

6. Az utcák szilárd burkolattal történő ellátása, 
melyekben még nem volt kialakítva.

7. Azon utcák gázvezetékkel történő ellátása 
melyekben ez még nem volt kialakítva.

8. A szeméttelep kiépítése. 
9. Helybiztosítása a digitális telefonközpont szá-

mára az Arany János utcában.
10. A mezőőri szolgálat új körülmények közöt-

ti megalakítása.

11. A Jánoshalmi Címer megalkotása.
12. A diktatúra idején a régi utca neveket meg-

változtatták. Ezeket újra visszaállította az 
önkormányzat.

13. A tűzoltóság működésének biztosítása új 
körülmények között. 

Ma visszatekintve 25 év távlatából, az önkor-
mányzati rendszer elindítása nem volt egyszerű 
feladat. Azóta sok változáson ment át. Az biztos, 
hogy a jelen és a jövő szempontjából az önkor-
mányzat fontos, a lakosság szolgálatában kell, 
hogy álljon. 

Dági József

Itthon-otthon

Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Jánoshalmi Művésztelep 
szervezésében október 6-án nyílt meg Tóth-Kovács József Csong-
rádon élő, délvidéki származású festőművész ITTHON – OTTHON 
című kiállítása a Jánoshalmi Alkotóházban (Kossuth utca 5.). A ven-
dégeket: Czeller Zoltán polgármester köszöntötte. A Mithras Peda-
gógus Vegyeskar és a Zámbó lányok műsorát követően dr. Benda 
Dénes címzetes főjegyző mutatta be és nyitotta meg a tárlatot.

25 éves a Jánoshalmi Önkormányzat

Október 2-án egykori alakulatukra és bajtársaikra történő megemléke-
zésre az Imre Zoltán Művelődési Központ falán elhelyezett emléktáblánál 
gyülekeztek a BJHNYE tagjai.   

Az egyesület elnöke Györgypál Csaba nyá. alezredes köszöntötte a 
megjelenteket, ismertette a Jánoshalmán szolgált alakulatok rövid történe-
tét, majd koszorúk elhelyezésére került sor.

Az Önkormányzat nevében Kovács József alpolgármester, az egyesü-
let részéről Molnár Máté nyá. őrnagy koszorúzott. A koszorúzást követő-
en a 102. légvédelmi tüzérezrednek emléket állító múzeumot tekintették 
meg a jelenlévők.

A rendezvény a „Diákotthonban” folytatódott. Az „Idősek Világnapja” 
alkalmából az egyesület elnöke megnyitóját követően Botka Kitti és Botka 
Lora versel köszöntötte az idősöket. Egy rövid, vidám műsor után az egye-
sület elnöke a vezetőség nevében egy-egy szerény ajándékkal lepte meg a 
rendezvény két legidősebb résztvevőjét Novok Rostás Kálmánnét és Szar-
vas Ferencet. A jóízű vacsora elfogyasztását baráti beszélgetés és „ferge-
teges” mulatozás követte.

GYPCS

Jánoshalmi nyugdíjasok 
sikere Kiskunhalason.

Október 1-én a gyalogos és kerékpáros balesetek megelőzése érde-
kében a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság a Kiskunhala-
si Rendőrkapitányság közreműködésével  „Biztonságot az Éveknek” cím-
mel közlekedésbiztonsági témájú előadásokat, egészségügyi szűréseket 
és kulturális programokat tartalmazó közlekedésbiztonsági napot szerve-
zett a megye városai nyugdíjasainak.

Kutyifa István r. alezredes felkérésére a rendezvényen a várost a Bem 
József Honvéd Nyugdíjas Egyesület 5 fővel valamint a Mozgáskorlátozot-
tak Jánoshalmi Egyesülete 3 fővel képviselte.

A tartalmas előadásokat és kulturális programokat közlekedésbiztonsági 
vetélkedő megtartására követte. A vetélkedő során KRESZ kérdések meg-
válaszolására, közlekedési rejtvények és fejtörők megoldására került sor. 
A vetélkedőben a jánoshalmi csapat – Molnár Máté, Szakály Béla, Ódor 
Ferenc, Tóth Imre, Szarvas Ferenc, Gundáné Török Teréz, Tompa Lász-
lóné, Kiss Györgyné összeállításban – a mindenkit megelőzve I. helye-
zést ért el.

Köszönjük az önkormányzat utazáshoz nyújtott segítségét.
GYPCS

Koszorúzás a kopjafánál.
Katona özvegyek 

és a Bem József 
Honvéd Nyugdíja 
Egyesület tagjai gyü-
lekeztek a kisteme-
tő katonai sírkertjé-
ben lévő kopjafánál, 
mely a Jánoshalmán 
szolgált és elhunyt 
katonák és közalkal-
mazottak tisztelté-
re került felállításra 
2001. 09. 29-én.

Györgypál Csa-
ba nyá. alezredes 
köszöntötte a meg-
jelenteket, gyertyát 
gyújtottak a „Somo-
gyi bakák” emlék-
művénél és a doni 
katasztrófa áldoza-
tai tiszteletére állí-
tott kopjafánál, majd 
Virág László nyá. r. 
alezredessel közö-
sen a BJHNYE nevében elhelyezték a kopjafánál az emlékezést és a 
kegyeletet kifejező koszorút. A koszorúzás után a megjelent hozzátartozók 
virágot helyeztek el és mécsest gyújtottak az elhunytak emlékére.

A megemlékezést követően a jánoshalmi temetőkben nyugvó katonák, 
polgári alkalmazottak és egyesületi tagok sírjain került sor az emlékezést 
és a kegyeletet kifejező gyertyagyújtásra. 

GYPCS

Elismerések a Bem József 
Honvéd Nyugdíjas Egyesületnél.

Dr. Simicskó István   Magyarország honvédelmi minisztere az egyesü-
let javaslatára   a BJHNYE tagjának Matkó Béláné nyá. zászlósnak, októ-
ber 01-je az Idősek Világnapja   alkalmából, az „Aranykor Kitüntető Cím 
bronz fokozatát, Ódor Ferenc nyá. főtörzsőrmesternek október 23-a Nem-
zeti Ünnepünk alkalmából a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát 
adományozta,.

Gratulálunk!
GYPCS 

Megemlékezés és „Idősek világnapja”  
a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesületnél

A Jánoshalmi Víziközmű-társulat ezúton is 
tájékoztatja városunk lakosságát, tájékoztatni 
szeretné Önöket, de elsősorban az érintett ingat-
lan tulajdonosokat, hogy a csatorna beruházás-
hoz kapcsolódó házi bekötések megvalósítása 
mennyire haladt előre az idei évben. Összessé-
gében nagyságrendileg 3000db ingatlan rákö-
téséről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy min-
den olyan ingatlan, mely befizetéseit időarányo-
san teljesítette, megkapta, vagy megkapja a bel-
ső csatornára történő rákötést külön térítés nél-
kül az alábbiak szerint:

a beállási pont (tisztító akna) és az ingatlanból 
kijövő csatornahálózat összekötése

térítésmentes az anyag és a munkadíj vonat-
kozásában

egy csatlakozási pontot tudtunk térítés nélkül 
megvalósítani, a további rákötések térítés elle-
nében voltak lehetségesek

a Társulat az épületen vagy az épületben 
végzett (szükséges) munkák díját (faláttörés, 
padlófelbontás, stb.) nem vállalta fel, az a tulaj-
donos feladata és költsége adott esetben (Erről 
a munkálatok megkezdése előtt minden érin-

tett írásban tájékoztatást kapott. ezt az indu-
láskor kiadott tájékoztatóban lefektettük)

A munkák jelenleg is folynak, mely azt jelen-
ti, hogy időjárás függvényében e hónapban vég-
zünk a feladat nagy részével. A megvalósított 
belső kivitelezések nagyságrendje 2200db. Ez 
további pár száz darabbal növekedhet még a 
hónap folyamán.

A Jánoshalmi Víziközmű-társulat törekedett 
arra, hogy olyan vállalkozókkal szerződjön a 
munkára, akik precízen, becsülettel és a legna-
gyobb körültekintéssel végezik a munkákat az 
ingatlan tulajdonosok megelégedésére. Ezúton 
is köszönjük munkájukat. A minőséget garan-
tálja, hogy nyílt árkos átvétel van a vízmű és 
egy műszaki szakember részéről. A problémás 
bekötések ügyintézésére rendelkezésükre állt 
és áll a Társulat ügyfélszolgálati irodája, ahol 
minden bejelentett hibával foglalkoztunk és fog-
lalkozunk. 

Végezetül köszönjük minden érintett türelmét, 
a belső kivitelezés során. Tudjuk, hogy nem egy-
szerű feladat idegen udvarokban, régi feltárat-
lan szennyvíz vezetékeket keresni és szaksze-

rűen megvalósítani a csatorna rákötést. Remél-
jük, ahol már elkészült a bekötés ott megelége-
déssel nyugtázzák a munkák végzését.

A következő időszakban a Társulat ismét 
megvizsgálja a nem jól fizetők státuszát és fel-
szólítja Őket az Érdekeltégi hozzájárulás meg-
fizetésére, vagy érvényesíti a jegyzői pénzbe-
hajtást. 

Ezúton is kérünk minden érintettet, továbbá 
minden olyan szervezetet, amely zászlajára tűz-
te a lakosság képviseletét, hogy szíveskedjen 
kommunikációjával segíteni a Társulatot abban, 
hogy minden tagja megfizesse az Érdekeltsé-
gi hozzájárulást.

Köszönjük minden érintett bizalmát abban, 
hogy az Érdekeltségi hozzájárulások megfizeté-
sével lehetővé tette a Jánoshalma Város terüle-
tén lévő csatorna beruházás megvalósítását és 
bízott abban, hogy a házi bekötések is megvaló-
sításra kerülhetnek külön költség nélkül.

Köszönettel: 
Jánoshalmi Víziközmű-társulat Intéző Bizott-

sága

nevében
Juhász Zsolt Társulati elnök

TISZTELT JÁNOSHALMI LAKOSOK!
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JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
6440 JÁNOSHALMA, BÉKE TÉR 1.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
JÁNOSHALMA VÁROS KÖZÉPÜLETEINEK 

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

Jánoshalma Városi Önkormányzat 87,17 millió forint uniós 
támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A 90 millió 
forint összköltségvetést meghaladó beruházásból nemcsak a 
Jánoshalma, Béke tér 1 szám alatti Városháza és a Jánoshalma, 
Molnár János utca 3 szám alatti Irodaház épülete újul meg, 
hanem az épületek működtetése energiatakarékossá is válik. 
Az Önkormányzat 100 %-os uniós támogatást nyert a „KEOP-
5.7.0/15-2015-0335” azonosító számú „Jánoshalma Város köz-
épületeinek energetikai felújítása” elnevezésű beruházásához.

A pályázat keretében az épületek homlokzat és födém 
hőszigetelése valamint a külső nyílászárók cseréje valósult meg. 

  

Köszönjük a felújítás megvalósításában résztvevők munkáját, a la-
kosok türelmét, amely hozzájárult a pályázat eredményes megva-
lósításához.

◄◄◄ folytatás az 1. oldalról 

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a TIOP-
2.2.1-11/1-2012-0001 „Sürgősségi ellátás fej-
lesztése – mentés” projekt keretében átfogó, 
országos szintű fejlesztést valósít meg. Célja, 
hogy az infrastrukturális, gépjármű- és orvos-
technikai eszközfejlesztések által javuljon az 
OMSZ prehospitális sürgősségi ellátásának szín-
vonala. A projektnek köszönhetően az ország 
egész területén jelentős mértékben javul a hely-
színre érkezés időtartama, különösen a mentő-
ellátás szempontjából hátrányos helyzetű régi-
ókban, kistérségekben. A program részeként 22 
helyszínen épül új mentőállomás, 200 új men-
tőgépjárművel bővül az állomány, 60 mentőál-
lomás dinamizálása, részleges korszerűsítése 
történik meg, valamint műszerek, egészségügyi 
és oktató eszközök beszerzésére kerül sor. A 
projekt keretében Bács-Kiskun megyében 1 új 

mentőállomás épül és 8 állomás felújítása tör-
ténik meg.

A hálózatbővítés során az új állomások hely-
színeinek kijelölésekor a legfontosabb szempont 
az optimális lefedettség elérése volt. Cél, hogy a 
sürgősségi ellátás szempontjából hátrányosabb 
helyzetű, „fehér foltoknak” nevezett kistérsé-
gekben is biztosított legyen a gyors és szaksze-
rű ellátás. A jánoshalmi fejlesztés 8 településen 
több mint 18 662 lakost érint és tehermentesíti a 
területet eddig ellátó kiskunhalasi és bácsalmási 
mentőállomásokat.

A jánoshalmi mentőállomás építése uniós 
támogatással, bruttó 105.654.932 Ftértékű beru-
házással valósult meg. A projekt keretében a 
mentőállomásra két új, teljesen felszerelt B típu-
sú mentőgépkocsi is kerül, emellett a megyé-
ben egy mentőorvosi kocsit (MOK) is szolgálat-
ba állítanak. A közel 300 négyzetméter alapterü-
letű állomást úgy alakították ki, hogy megfeleljen 

a fejlett sürgősségi ellátás és az állomáson szol-
gálatot teljesítők szakmai elvárásainak. Az állo-
más energia-hatékony és gazdaságos működé-
sét biztosítja a kondenzációs gázkazán, melyet 
napkollektoros rásegítés egészíti ki, a padozat 
és homlokzat szigetelése, valamint a hőszigete-
lő nyílászárók.

Az európai uniós normáknak és a kor színvo-
nalának megfelelő mentőállomás átadása ünne-
pélyes rendezvény keretében történt. Az esemé-
nyen köszöntőt mondott Bányai Gáborországy-
gyűlési képviselő, Czeller Zoltán polgármester, 
Dr. Burány Béla, az OMSZ főigazgatója és Dr. 
Zentay Attila régióigazgató. A szalagátvágást, 
az állomás és a gépkocsik kulcsának átadását 
követően a résztvevőknek bemutatták az épü-
letet, mely modern és komfortos munkakörnye-
zetet biztosít a jánoshalmi mentődolgozók, és 
még gyorsabb, biztonságosabb ellátást a térség 
rászoruló lakosai számára.            b.s.

Fiatal vezető az új állomáson
Fiatal vezető az új állomáson
Október 20-án adták át az új mentőállomást városunkban a Vágóhíd 
utca Erzsébet téri végén. Sokat vártunk erre a mentő állomásra. Mint a 
mentőállomás vezetője elmondta erre már a korábbi rendszerben is volt 
ígéret, mely mostanra valósággá lett. Arra kérem az állomás vezetőjét, 

hogy mutatkozzon be. 
– Kádár Endre vagyok, harminc éves, 
két gyermek édesapja. Csongrád megyei 
vagyok, jelenleg Kisszálláson élek. Eredeti 
szakmám matematika-fizika tanár. Öt éve 
mentőzöm. Feleségem pedig védőnő.
– Hogy jött a váltás?
– Véletlenül. Ebbe belejátszott az okta-
tási rendszerben történő változások. Igaz 
matek tanárból hiány van. A döntésemhez 
hozzájárult az is, hogy mindig is érdekelt, 

vonzott az egészségügy. Egyszer adódott egy lehetőség és kipró-
báltam a menőápolói munkát, s annyira megtetszett, hogy most itt 
vagyok. Sőt, ha minden jól megy, ebben tanulok tovább. Felvettek a 
mentőtiszti képzésre, s ezt szeretném sikerrel elvégezni. Tehát hosz-
szú távon tervezek ebben a hivatásban. 

– Honnan került Jánoshalmára?
– A kiskunhalasi mentőállomásról kerültem ide. Onnan négyen jöttünk 

ide, a többieket már én választottam ki a jelentkezők közül, hogy kik-
kel szeretnék együtt dolgozni. 

– Hogyan sikerült az állomásvezetői a helyet megpályázni?
– Huszár Imre bácsi segítségével. Ő irányított egy kicsit. Bennem is 

voltak ambíciók, megbeszéltük és az ő segítségével, közreműködé-
sével sikerült ezt elérni. mint ahogy az egészet. Imre bácsin nagyon 
sok múlt, hogy ez az állomás, most itt így álljon, Ő a lelke az egész 
állomásnak.

Közben Huszár Csaba frissen lefőtt kávéval érkezik. Finom volt, és igazi 
kávé. 
– A két Huszár egyike – mondja Kádár Endre. Ők az én helyetteseim, 

segítik a munkámat. Nem kell félve elmenni, nyugodtam hagyhatom 
rájuk az állomást. Eddig is ők segítettek. Ha én nem voltam itt vagy 
Imre bácsi, vagy Csabi volt itt, és helyettesítettek. 

– Hogyan döntötte el, hogy ki legyenek a munka társai,
– Első megérzésre és a pedagógiai pályán már megszerzett emberis-

meret segítségével döntöttem. Úgy tűnik, hogy jól sikerült választa-
nom. Harmadik hónapja dolgoznak a mentő szolgálatnál, és eddig 
nem volt rájuk panasz. Van olyan újoncunk, akinek a három hónap 
alatt öt újra élesztése volt. Két idősebb munkatársam van, de az át-
lag életkor összességében 25-30 év között van. Remélem egy igazi 
bajtársiasság alakul közöttünk.

– A riportunk felvételekor egy hete, hogy működött az állomás ennek 
tapasztalatairól érdeklődtem. Viszonylag csönd van körülöttünk, de 
gondolom mégsem unalmas az élet.

– Meglepő módon a hatodik napig harminc esetünk volt, átlagban napi 
öt. Mi is így számoltunk korábban, Halasból kiindulva, hogy napi 5-6 
esetünk lesz és ez eddig be is jött. Sőt, változó. Voltak csendes na-
pok, amikor csak három esetünk volt, de volt olyan, és ez több is, 
amikor nyolc esetünk volt 24 óra alatt. Volt olyan, hogy egy nap alatt 
600 kilométer futott a 24 órás kocsink. Ez azért húzós. AZ esetek kö-
zött vegyesen volt traumás sérült, belgyógyászati megbetegedésen 
át minden, ami kellett. 

– Remélem, azért ez a szám nagyon nem szaporodik. Elég ez.
– Kell ez a szám, hogy megmaradjon mind a két gépkocsi, mert elöljá-

róink nézik a statisztikát is. 
– Arra gondoltam, hogy nem túl jó, ha sokat mennek. 
– A hat-hét eset elegendő, hogy a két autó létjogosultsága meglegyen. 

De ha megnézzük, elég nagy a körzetünk – Hajós, Császártöltés, Ké-
leshalom, Borota, Rém, Mélykút és Jánoshalma tartozik ide, de lehet, 

hogy idecsatolják Kunfehértót, mely sokszor esik vonulási utunkba 
is. A működési szabályzatunk értelmében ezen felül szükség esetén 
besegítünk Kiskunhalas, Baja, Bácsalmás mentőállomásoknak is. 
Például Bajára viszünk valakit és Csávolyon van egy kisebb vagy 
nagyobb betegséggel kórházba szállítandó beteg, és van hely a ko-
csinkban, akkor azt bevisszük. Összességében, 20-25 ezer ember 
tartozik a mi körzetünkhöz.  

– Milyennek ítéli a jánoshalmi csapatot?
– Zömmel fiatalokból áll, akik jó része már átesett a „tűzkeresztsé-

gen”, s látott halállal végződő esetet. Pádul Huszár Csaba, akinek 
első vonulása annak idején kiserdei Renner-kanyarban két áldozatot 
követelő balesethez volt. Kell az ilyen megmérettetés, mert az ilyen 
körülmények döntik el, hogy valaki bírja-e vagy sem az ezzel járó 
megpróbáltatásokat. Az itt szolgáló munkatársaim legalább 80 szá-
zalékban jánoshalmi. Hárman vagyunk, akik nem jánoshalmiak va-
gyunk, két kollégám mélykúti, jómagam pedig Kisszállásról járok be.   
Összesen tizenöten vagyunk. 
Munkanapokon nappal két autóval dolgozunk, éjjel és hétvégeken 
pedig egy gépkocsi van szolgálatban. 

– Elérhetőségük a 104-es telefonszám?
– Jelenleg ez a leggyorsabb. Van még a 112, de az a rendszer még 

nincs teljesen kiépítve. S mire átadja az tájékoztatást a 104-nek, és 
azon eljut hozzánk, az viszonylag sok idő. A bejelentő ezért kifogá-
sol sokszor, mert teszem azt ő 20 órakor felhívta a 112-t, az mire 
átadta a riasztás a 104-nek, eltelt 5-6 perc, mire azon a rendszeren 
eljut hozzánk a riasztás már 20 óra 12 percnél tartunk.  Hiába érünk 
mi ki egy-két perc alatt a feladatvételétől számítva, a segítséget 
kérőnek mégis úgy tűnik, hogy lassúak vagyunk, holott ez nem raj-
tunk, hanem a rendszeren múlik. Ezért célszerű a 104-es számot 
hívni, mert az közvetlenül a megyénél csörög, és onnan kapjuk a 
feladatot. 
Itt szeretném megemlíteni, hogy a mentőállomás és az orvosi ügye-
let nem ugyan az. Mind a kettőt nyugodtan lehet hívni. Nem egy-
más ellen vagyunk és nem is egymás helyett, hanem egymással 
vagyunk. Vannak olyan betegségek, melyet egy háziorvos simán el 
tud látni. Amennyiben egy beteghez mentőt hívnak, akkor az illetőt 
kórházba kell, hogy vigyük. Ebből is adódtak félre értések, mert az 
illető, aki minket hívott, nem akart kórházba menni, csak valamilyen 
enyhébb betegségét meg akarta nézetni orvossal. Nekünk van egy 
protokollunk, melynek értelmében egy ápoló ne hagyhatja otthon 
a beteget, jó lehet nincs is komoly betegsége. Sürgősségi ellátást 
igénylő betegségek, balesetek esetén jobban járnak a jánoshal-
miak, ha a mentőket hívják egyből, mert ápolóink felkészültek az 
ilyen esetek ellátására, valamint az írányítás az orvosi ügyeletet 
is riasztja egyidejűleg, ezáltal a legjobb ellátást kapják a kórházba 
érkezés előtt.  

– Hogyan látja a mentősök megítélést a lakosság részéről?
– A mentős hivatás úgy látom, megbecsülést élvez az emberek köré-

ben, de kevesen vállalják ezt a munkát. Nagynak érzik a kihívást. 
Ezt tapasztaltam, amikor toboroztam az embereket a jánoshalmi 
mentőállomásra. Jobb is, ha előre megmondják, hogy miért nem 
vállalják ezt a feladatot. 

– Mennyire nyitott a mentőállomás?
– Nyitottak vagyunk, minden érdeklődött szívesen várunk, aki kíván-

csi a mentőállomásra és az ott dolgozok minden napi életére. Most 
például az iskolásoknak szervezünk nyíltnapot, hogy megismerjék 
a gyerekek is a mentőállomás munkáját. Későbbiekben a lakosság 
felé is szeretnénk egy nyílt napot tartani. Ugyanitt megemlíteném, 
amennyiben lennének felajánlások, mindent szívesen fogadunk, 
előre is köszönjük. 

– Köszönöm a beszélgetést! Azért búcsúzóul mégis azt kívánom, 
hogy minél kevesebb dolguk legyen 

ikor

Átadták az új mentőállomást
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Milyen földhivatali 

ügyeket intézhetünk
a kormányablakban 

Jánoshalmán?
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának 

Kormányablak Osztályán lehetőség van az alábbi földhivatali szolgáltatá-
sok igénybevételére: papír alapú hiteles tulajdoni lap- másolat, illetve 
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmá-
solat kiadása. Ezen dokumentumok kiadása igazgatási szolgáltatási díj-
köteles, a tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatért 6250 Ft 
összegű díjat kell fizetni, a hiteles térképmásolat esetén a díj mértéke 3000 
Ft, melynek megfizetése bankkártyás, valamint postai befizetéssel (kész-
pénz-átutalási megbízással -csekkel) lehetséges. A tulajdoni lapról a követ-
kező papír alapú másolatok állíthatók ki: teljes másolat, amely valameny-
nyi bejegyzést szó szerit tartalmazza, valamint szemle, amely a másolat 
kiállításának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint. 
Az igényléshez ismerni kell az adott ingatlan helyrajzi számát.

A földhasználati bejelentés is intézhető a kormányablakban. Az  ingatla-
nügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó földek használatáról és a 
földhasználókról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. Aki  földet hasz-
nál, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül 
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni az ingatlanügyi hatósághoz  a 
bejelentést formanyomtatványon, a földhasználati bejelentési adatlapon, 
illetve az ahhoz tartozó pótlapokon kell teljesíteni. A bejelentési adatlaphoz 
főszabályként csatolni kell a földhasználati szerződés, vagy a földhaszná-
latot igazoló okirat eredeti vagy hitelesített példányát, illetve ha a használat 
nem a teljes földrészletre vonatkozik, a térképi kimutatást. A földhasznála-
ti nyilvántartásba vételi eljárás a bejelentési adatlapnak, valamint az okira-
toknak az ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásával indul meg. A föld-
használati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfize-
tési kötelezettség alól. A benyújtott földhasználati adatlapot, illetve annak 
mellékleteit a kormányablak megküldi a területileg illetékes járási hivatal 
földhivatali osztályának.

Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem is benyújtható a kormányab-
lakban. Ha a haszonélvezeti jog megszűnik, törölhető az ingatlan-nyilván-
tartásból. Más tulajdonában lévő ingatlanra alapított haszonélvezeti jog 
megszűnik a jogosult halálával, ha a jogosult lemond a haszonélveze-
ti jogáról, illetve ha a bejegyzésben meghatározott időtartam eltelt. A jogo-
sult halála esetén a haszonélvezeti jog törlése a benyújtott eredeti halot-
ti anyakönyvi kivonat alapján történik. A lemondás történhet ellenérték fejé-
ben, vagy ingyenesen, amelyet közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokiratba szükséges foglalni. A haszonélvezeti jog törlése a benyúj-
tott okirat alapján történik. A bejegyzésben meghatározott időtartam letel-
tét követően a haszonélvezeti jog a tulajdonos vagy a bejegyzett jogosult 
kérelmére törölhető, amelyhez okirat nem szükséges. A díj mértéke vál-
tozással érintett ingatlanonként 6600 forint. A benyújtott kérelmet, illetve 
annak mellékleteit a kormányablak megküldi a területileg illetékes járási 
hivatal földhivatali osztályának.

A fenti ügytípusokon kívüli ügyek intézésekor továbbra is a 
Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztályát szükséges megkeres-
ni. A tulajdoni lapba történő betekintésre ingyenesen a jelenlegi jog-
szabályi előírások miatt jelenleg sajnos a kormányablakban nincsen 
lehetőség. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felkészült a „Földet a gaz-
dáknak!” című projekt keretében megvalósuló állami tulajdonú termő-
földek magántulajdonba adásának Bács-Kiskun megyei levezénylé-
sére- mondta Kovács Ernő kormánymegbízott az október 14-én meg-
tartott sajtótájékoztatón. A kormánymegbízott ismertette az árverezé-
sek menetét, részletszabályait valamint a garanciális biztosítékokat is.

A kormány döntése alapján várhatóan 2015. november végétől a hely-
ben lakó földművesek számára lehetővé válik a 300 hektár mértékű föld-
szerzési maximum alkalmazásával az állami tulajdonú földterületek egy 
részének megvásárlása.

A földterületek értékesítése az állami földbirtok- politika irányelveivel 
összhangban, a kellő eljárási garanciák megteremtése mellett, átlátható 
eljárások keretében zajlik majd. A három hektárnál nagyobb földrészletek a 
23 megyei jogú városban a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lebo-
nyolított árverésen, míg a három hektárnál kisebb földrészletek egyszerű-
sített, ajánlattételi felhívással kerülnek értékesítésre. Az erdők és termé-
szetvédelmi területek kivételt képeznek minden esetben, azok tulajdonjoga 
nem szerezhető meg a Magyar Államtól.

Kovács Ernő kiemelte, hogy jelen esetben nem beszélhetünk alkalmi 
vételről. A földek kikiáltási ára a jelenlegi piaci ár felett kerül meghatározás-
ra, amely alá nem lehet menni.

A kormánymegbízott felhívta arra is a figyelmet, hogy az elárverezett föl-
dekre a Magyar Állam javára 20 éves időtartamra elidegenítési és terhelési 
tilalom, valamint visszavásárlási jog kerül bejegyzésre, amely bejegyzések 
alapjába véve zárják ki a lehetőségét a földspekulációnak.

Az árverési eljárások a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett kerül-
nek lebonyolításra. Természetesen nyilvános, bárki által hozzáférhető lesz 
az értékesítésre kerülő földek listája, és nyilvános lesz maga az árverés is, 
melynek megtartására közjegyző jelenlétében kerül majd sor.

Az árverési hirdetményt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 
kormányhivatalnak az árverezés helye szerinti megyei jogú városban talál-
ható hivatali helyiségben, az árveréssel érintett földrészlet fekvése sze-
rinti településen a helyben szokásos módon, valamint az árverés helyszí-
nén is ki kell függeszteni, továbbá megyei, illetve helyi sajtótermékekben 
is közzé kell tenni.

Az árverés meghirdetésének a napja az árverési hirdetménynek a Nem-
zeti Földalapkezelő Szervezet internetes honlapján történő közzétételének 
napja. Az árverési hirdetmény közzétételének időpontja legalább harminc 
nappal meg kell, hogy előzze a hirdetményben megjelölt árverési időpon-
tot. Az árverésen történő részvétel részletes szabályai a hirdetményben 
szintén minden érdeklődő számára megismerhető lesz. 

Kovács Ernő kormánymegbízott a sajtó kérdésére válaszolva elmondta, 
hogy az árverési eljárásokat a kormányhivatal tapasztalt, nagy gyakorlattal 
rendelkező munkatársai fogják levezényelni, ezért biztos abban, hogy min-
den különösebb probléma nélkül év végéig be is fejeződnek az eljárások.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Megnyílt a jánoshalmi 
kormányablak

Jánoshalmán is megnyitotta kapuit a kormányablak annak az 
átadás sorozat részeként, amelynek eredményéül 10 új kormányab-
lak nyílik a megyénkben. November elejétől így már a megye 14 tele-
pülésén, összesen 15 helyszínen fogja tudni a Bács- Kiskun Megyei 
Kormányhivatal új típusú integrált ügyfélfogadási térben kiszolgál-
ni ügyfeleit.

A kormányablakok egyenlőre a megye legforgalmasabb okmányiro-
dái helyett nyílnak meg, lényegében kiváltva azokat. Az okmányirodák-
ban intézhető 110 ügykör helyett a kormányablakokban jelenleg 423 ügy-
ben 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 fel-
készített ügyintézők segítségével.

A kormányablakokban intézhető ügyek száma folyamatosan növekszik, 
hamarosan az ezret is meghaladhatja, így sok esetben még annak is meg-
éri felkeresni a kormányablakot, akinek a településén okmányiroda műkö-
dik, hiszen egy helyen sokkal több ügyét intézheti majd az ügyfél időt és 
energiát megtakarítva magának. 

Ezzel a Kormányhivatal nagy lépést tesz a kormány céljának megvalósí-
tása érdekében, az ügyintézés során valódi szolgáltatást fog tudni nyújta-
ni. Az ügyek intézése során már nem kell az ügyfeleknek a „hivatali labirin-
tusokban” bolyonganiuk, elég felkeresni a kormányablakot, ahol udvari-
as és gyors kiszolgálás mellet egy helyen intézhetik az ügyeiket, vagy ha 
az adott ügy még nem intézhető a kormányablaknál, világos útbaigazí-
tást kaphatnak.

A jánoshalmi átadó ünnepségen részt vett Dr. Mezei Dávid Csa-
ba agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár, 
Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, Dr. Zombor Attila a 
Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Czeller Zoltán János-
halma polgármestere, és mint az ünnepség házigazdája Bodroginé Mikó 
Zsuzsanna, a Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője.

Az átadó ünnepséget Dr. Zombor Attila, a Bács- Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal főigazgatójának előadása nyitotta, amelyben ismertette a köz-
igazgatás fejlesztésében eddig elért eredményeket, így többek között a 
kormányablakok megnyitását. 

Dr. Mezei Dávid Csaba és Bányai Gábor átadó beszédükben a kormá-
nyablak 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 jövő-
ben alakulóknak is. Bányai Gábor kiemelkedően fontos tényként értékel-
te a jánoshalmi kormányablak megnyitását azért is, mert az elkövetkező 
időkben megnyíló pályázati lehetőségek esetében többször lesz szükség 
a gyors és rugalmas ügyintézésre, amit a kormányablakokban végrehajtott 
fejlesztések fognak lehetővé tenni.

A kormányablak átadások sorozata folytatódik, annak érdekében, hogy 
a megye teljes lakossága minél előbb hozzáférhessen ezen új típusú ügy-
intézési lehetőséghez.  

ELKÉSZÜLT A KORMÁNYABLAK 
JÁNOSHALMÁN   

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 
Jánoshalma Béke tér 1. sz. épületében elkészült a kormányablak az okmá-
nyiroda korábbi helyén. Az ügyfeleket szép, akadálymentesített, modern 
környezetben, jól felkészített ügyintézők várják a kormányablakban. 

A kormányablakban, amely a Jánoshalmi Járási Hivatal egyik osztálya-
ként működik - az okmányirodában megszokott ügyeknél több, jelenleg 
423 ügyben kezdeményezhetnek az ügyfelek eljárást, tehát szinte négy-
szer annyi ügyüket intézhetik el egy helyen, mint eddig. 

A kormányablakban intézhető fontosabb új ügytípusok:
 ● TAJ kártya iránti kérelem
 ● gyermekápolási és baleseti táppénz iránti kérelem 
 ● papír alapú hiteles tulajdonilap–másolat kiadása iránti kérelem 
 ● ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmá-
solat iránti kérelem 
 ● Európai Egészségbiztosítási Kártya iránti kérelem 
 ● utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás 
igénybevétele kapcsán
 ● aktív korúak ellátása iránti kérelem 
 ● állampolgársági honosítási kérelem 
 ● alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem 
 ● időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem 
 ● egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem 
 ● ápolási díj iránti kérelem 

A kormányablak elérhetőségei:
E-mail:  kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
A kormányablak telefonszámai: 

77/795-217   77/795-290   77/795-291

A kormányablak 2015. október 21-től a hét minden munkanapján várja 
az ügyfeleket a következő ügyfélfogadási idővel:

ügyfélfogadás
kezdete befejezése

Hétfő 7.00 17.00

Kedd 8.00 12.00

Szerda 8.00 16.00

Csütörtök 8.00 18.00

Péntek 8.00 12.00

Tisztelettel: 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

hivatalvezető

KÖSZÖNJÜK
 JÁNOSHALMA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának 
törzshivatala a Jánoshalma Béke tér 1. sz. épület egy részében dolgozik 
2013. január 1. óta. 

Hivatalunk kollégái és ügyfelei nagyon örülnek annak, hogy az épület 
2015. őszén megújul, a régi ablakok helyett korszerű hőszigetelt nyílás-
zárók kerülnek beépítésre és megtörténik az egész épület teljes hőszige-
telése is.  A korszerűsítés elvégzését – amely jelentős energia megtaka-
rítást eredményez majd - köszönjük Jánoshalma város polgármesterének 
és Képviselő-testületének. 

JBodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Bács- Kiskun megyében is megkezdte munkáját 

a Családi Csődvédelmi Szolgálat

2015. szeptember 01. napjával a 2015. évi CV. tv. alapján a Bács- Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának kere-
tein belül megkezdte működését a Családi Csődvédelmi Szolgálat. A csa-
ládi csődvédelemről és a szolgálat működéséről részletes információk a 
www.csodvedelem.gov.hu honlapon érhetőek el.

A Szolgálat elérhetőségei:
Cím:   6000 Kecskemét, Bajcsy Zsilinszky krt. 2.
E-mail:  bacs@igazsagugy.gov.hu
Telefon: 70/684-6496
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: de.  9-12
Szerda: du.  13-18
Csütörtök: de. 9-12
Felhívjuk az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a személyes ügyintézéshez 

előzetes időpont egyeztetés szükséges.
(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdáknak!” 

Program keretében Bács- Kiskun megyében is megkezdődik a Magyar 
Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár 
feletti kijelölt földterületek értékesítése.

Az árverésekre 2015. november 23. és december 10. között kerül sor 
a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Halasi út 34. és 
6000 Kecskemét, Halasi út 36. szám alatti épületeiben.

Az árverések regisztrációja a fenti napokon 8.00 órakor, illetve 13.00 
órakor kezdődik az árverési hirdetményekben rögzítettek szerint. Az egyes 
napokon árverésre kerülő ingatlanok pontos adatai az árverési hirdetmé-
nyek mellékleteiben találhatóak.

A Hirdetmények a Nemzeti Földalap honlapján (www.nfa.hu), és a Bács- 
Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/
bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá kifüggesz-
tés útján az NFA megyei kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épü-
letben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illeté-
kes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben részletesen is 
megismerhetők.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Minden készen áll az 
állami földek gazdáknak 
történő árverezéséhez

http://www.csodvedelem.gov.hu
mailto:bacs@igazsagugy.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók
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Közlemény:
Kissné Hugyi Erzsébet, induló mezőgazdasági vállalkozó, a 24/2015. 
(IV. 28.) MvM rendelet alapján a fiatal mezőgazdasági termelők indu-
lásához a 2015. évben igényelhető támogatások jogcímre (EMVA 
6.122.01.01), 2015. 05. 28. napján pályázatot nyújtott be és ennek kere-
tében 2015. 10. 06.-án, indított mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 
eurónak megfelelő 12 621 600,- forint összegű támogatást nyert. A vál-
lalkozás székhelye Jánoshalma, főtevékenysége fűszerpaprika term-
esztés. A vállalkozó célja a támogatás felhasználásával egy hosszú 
távon versenyképes mezőgazdasági vállalkozás megalapozása, mely 
a következő öt évben két munkahelyet hoz létre és hozzájárul a térség 
fejlődéséhez, a népesség megtartásához.

A Járási Hivatal  hírei
TÁJÉKOZTATÓ

az „Út a munkaerőpiacra”
(Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program 5.1.1-15 /  Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program 8.1.1-15)

munkaerő-piaci programról

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá 
vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség 
a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális 
Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkent-
se a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja az „Út a munka-
erőpiacra” elnevezésű munkaerő-piaci programot, mely személyre szabott 
szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra 
való be-, illetve visszajutást. A munkaerő-piaci program lebonyolítói a kor-
mányhivatalok, szorosan együttműködve a járási hivatalokkal.

Kiknek segít a munkaerő-piaci program?
A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti nyilvántartott állás-

keresőkre, szolgáltatást igénylőkre, közvetítést igénylőkre, inaktívakra (a 
felkutatáskor/jelentkezéskor az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásá-
ban általában még semmilyen módon nem szereplőkre) és azokra a ver-
senyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra céloz, akiknek elhelyezke-
dése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen munkaerő-pia-
ci program segítségével mozdítható elő.

Munkaerő-piaci szempontból a bevonás során előnyben részesítendők a 
fentiek közül a kiemelt csoportba tartozók, azaz a

 – 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők,
 – az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők,
 – a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés 

nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők (azok a nyilvántar-
tott álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hóna-
pon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díj-
ban részesültek; illetve gyermekgondozási segélyben, gyermekgondo-
zási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül-
tek, vagy jelenleg is részesülnek.)

 – a tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők,
 – az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők,
 – a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogszabályok szerint:
 – álláskereső az, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkavi-
szonyt létesíthet) és

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem része-
sül és

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével mun-
kaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat és

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együtt-
működik és

6. akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

A nyilvántartott álláskeresők figyelmét felhívjuk arra, hogy:
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvény 54. § (9) f) pontjában rögzített, hogy a nyilvántartott állás-
kereső együttműködési kötelezettségei arra is kiterjednek (amellett, hogy 
például megfelelő képzést, szolgáltatást, állásajánlatot köteles elfogadni), 
hogy részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-pi-
aci programban. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint 
a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet 2.§ (6) 
bekezdése kimondja, hogy az Flt. 54. § (9) bekezdés f) pontjában megha-
tározott munkaerő-piaci programon az európai uniós forrásból megvalósu-
ló programokat is érteni kell. Amennyiben a célcsoportba tartozó személy e 
számára megfelelő munkaerő-piaci programban való részvételt visszauta-
sítja, az Flt. 58.§ (5) d) pontja alapján ez az együttműködési kötelezettsé-
ge megszegését jelenti, ami az álláskereső nyilvántartásból való törléséhez 
vezet az Flt. 54.§ (14) bekezdés e) pontja szerint.

A közfoglalkoztatásban lévők figyelmét felhívjuk arra, hogy:
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvény 54. § (13) bekezdésében rögzített, hogy a közfoglalkoztatott 

a közfoglalkoztatás időtartama alatt köteles elfogadni az állami foglalkozta-
tási szerv által részére felajánlott, megfelelő munkahelyet. (A törvény 25. § 
(2) bekezdése szerint megfelelő a munkahely, ha  az álláskereső az egész-
ségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, ha a várható kereset 
az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - amennyiben az álláskeresési 
járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a köte-
lező legkisebb munkabér összegét eléri, és ha a munkahely és a lakóhely 
közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszauta-
zás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven 
aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem 
haladja meg, és ha az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban törté-
nik. A törvény 25.§ (5) bekezdése szerint az előbbi feltételeknek megfelelő, 
rövid időtartamú munkalehetőség is felajánlható.)

Nem lehet a munkaerő-piaci programba vonni azt a személyt, 
aki bár egyéb jellemzői alapján a célcsoportok valamelyikébe 
tartozhatna, de

 – aki még közfoglalkoztatásban van,
 – aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének 

decentralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban 
részesül,

 – aki támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatásban/önfoglalkozta-
tásban, vagy bármely forrásból megvalósuló nappali tagozatos okta-
tásban/képzésben vesz részt

 – akinek állami foglalkoztatási szerv által folyósított és jogerős határo-
zattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsé-
ge áll fenn,

 – aki az adott kormányhivatal adott „Út a munkaerőpiacra” munkaerő-pi-
aci programjának adott programlépcsőjében egyszer már részt vett,

 – aki az „Út a munkaerő-piacra” kiemelt projekt keretében megvalósu-
ló munkaerő-piaci program egy másik kormányhivatal által bonyolított 
részprojektjében vesz részt,

 – aki másik kormányhivatal által bonyolított munkaerő-piaci programban 
vesz részt,

 – aki más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője, (kivéve adó-
kedvezményekkel kapcsolatos projekt),

 – akivel összefüggésben a kormányhivatal által korábban indított bár-
mely projektet, illetve projektszakaszt érintően a nyomon követés nem 
zárult le (Például ha a TÁMOP 1.1.2, vagy Ifjúsági Garancia munka-
erő-piaci programok 180. napi hatásvizsgálata még nem zárult le. Az 
Ifjúsági Garancia Rendszerben való részételhez, azaz lemorzsolódás-
hoz/ajánlattételhez kapcsolódó 3 hatásvizsgálat nem tartozik ide, az 
nem kizáró ok.),

 – aki a TÁMOP, vagy GINOP munkaerő-piaci programok  keretében szak-
képesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szer-
zett ÉS bértámogatásban/bérköltség támogatásban/vállalkozóvá válá-
si támogatásban részesült ÉS a programból történő kilépést követően 
kevesebb mint egy év telt el.

A munkaerő-piaci program által nyújtható szolgáltatások, támogatá-
sok:
A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan 
segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, amelyek a 
képzést, a támogatott foglalkozást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve e 
támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárulnak 
a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődésé-
hez. Az állami foglalkoztatási szerv és az egyén közös elképzelése alapján 
kerül sor az egyéni programot tartalmazó megállapodás aláírására, ebben 
a dokumentumban rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tud-
nivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt kötelezettségeket.

Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Európai Unió 
által támogatott munkaerő-piaci programmal megvalósulhat elhelyezkedé-
se, vagy vállalkozóvá válása. Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalom-
mal az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási 
osztályának munkatársaihoz.

Köszönet az ügyfélfogadásért

A jánoshalmi járás 5 települése 2013. szeptemberéig három Járási Föld-
hivatalhoz tartozott:

Jánoshalma város és Kéleshalom község – Kiskunhalasi Járási Föld-
hivatal

Mélykút város – Bácsalmási Járási Földhivatal
Borota község és Rém község – Bajai Járási Földhivatal
2013. október 1-től a Jánoshalmi Járás településeinek mindegyike a 

Bácsalmási Járási Földhivatalhoz került csatolásra, amelynek az oka az 
a jogalkotói szándék volt, hogy a járásokba sorolt települések mindegyike 
ugyanahhoz a földhivatalhoz tartozzon.

Annak érdekében, hogy a jánoshalmi járás lakosságának földhivata-
li ügyintézését könnyebbé tegyük rendszeres földhivatali ügyfélfogadás 
indult Jánoshalmán. 

2013. október 16-tól minden héten földhivatali ügyfélfogadást tar-
tott Kulesevics Jánosné földhivatal vezető Jánoshalmán a Béke tér 
1. sz. alatt. 
A Jánoshalmi Járási Hivatal részéről ügyfélfogadás céljára állandó helyiséget, 
számítógépet és fénymásolási lehetőséget biztosítottunk a BKMKH Bácsal-
mási Járási Hivatalának földhivatal vezetője számára. 

Köszönetünket fejezzük ki a járás lakossága nevében a földhivatali ügyfélfo-
gadás biztosításáért a következőknek: 

•	 Dr. Zombor Attilának a BKMKH főigazgatójának
•	 Tóbiás Ferencnek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhiva-

tali Főosztálya  vezetőjének 
•	 Szommer Károlynak a Bácsalmási Járási Hivatal vezetőjének 
•	 Kulesevics Jánosnénak a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali 

Osztálya vezetőjének.
A kihelyezett földhivatali ügyfélfogadás 2015. október 19-én befejeződött, mi-
vel a Jánoshalmán 2015. október 21-én megnyíló kormányablakban földhiva-
tali ügyek intézésére is lehetőség van a következők szerint: 
A kormányablakban a földhivatali ügyfélfogadáson intézhető ügyek:
Ismert helyrajzi szám alapján:

a.) hiteles tulajdoni lap kiadása 
b.) hiteles térképmásokat kiadása 
c.) földhasználat bejelentése iránti kérelem
d.) haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem

Sajnos amíg a programot nem módosítják, nem lesz lehetséges a TAKAR-
NET-be (földhivatali nyilvántartó programba)  betekintés díj fizetése nélkül.

Szeretettel várjuk Ügyfeleinket a kormányablakban!
Jánoshalma, 2015.10.29.
Tisztelettel: 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 
Jánoshalma Béke tér 1. sz. épületében 2015. október 27-én a környékbeli 
ugyancsak most nyitó kormányablakok hatékony munkájának elősegítésé-
re találkozót szerveztünk a kormányablakok munkatársai és a kormányab-
lakok feladatkörébe tartozó munkát végző szakemberek között.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társada-
lombiztosítási Főosztályának három bajai munkatársa hasznos elméleti és 
gyakorlati tanáccsal látta el a jánoshalmi, kiskunhalasi, bácsalmási és tom-
pai kollégákat, kiemelten - az említett főosztály hatáskörébe tartozó - kor-
mányablakokban leggyakrabban előforduló ügytípusok tekintetében, ame-
lyek a következők:

• Egészségbiztosítás
• Megváltozott munkaképességű személyek ellátása
• Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó ügyek

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékle-
teiben részletesen is olvasható  a kormányablakban intézhető ügyek listá-
ja, illetve megtalálható azon ügyek felsorolásai is amelyekben tájékoztatást 
tudnak nyújtani a kormányablak kollégái. 

Köszönjük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási Főosztálya munkatársai segítségét. Folyamatos 
kapcsolatban leszünk velük annak érdekében, hogy ügyfeleinknél minél 
több ügyben segítséget tudjunk nyújtani.

Jánoshalma, 2015. október 30. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
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Beszámoló a temerini 
tökfesztiválról

G a z d a k ö -
rünk testvér-
szervezete, a 
temerini Kert-
barátkör az 
idei évben is 
m e g r e n d e z -
te az immár 
h a g y o m á -
nyos Dél-Bács-
kai Tökfeszti-
vált. A rendez-
vény helyszíne 
a temerini piac-
tér melletti utca 
volt, itt álltak a 
különböző kiál-
lítók és az áru-
sok sátra is. 

A rendezvény első napján került sor a versenyre benevezett kolbász-óriás és a fehér sütő-
tökök, valamint a tökből készült kompozíciók átvételére. Még a délelőtt folyamán elkezdték 
a Kertészlakban a tökös görhe és a tökös rétes készítéséhez szükséges 420 kg sütőtök 
lereszelését. Talán nem mindenki ismeri, hogy mi az a görhe? Ez itt egy helyi specialitás, 
a tökön kívül, főként kukoricalisztből, zsiradékból, ízesítőkből és fűszerekből készülő édes 
süteményféle, régen a szegények süteményének is nevezték. Nagyon finom. A görhe és a 
rétes elkészítésében a Kertbarátkör szorgalmas asszonyai jeleskedtek. A látogatók számá-
ra az idén 2500 
adag tökös görhét 
és 700 adag tökös 
rétest készítettek, 
amelyeket a helyi 
pékségben sütöt-
tek meg. 

Délután ren-
dezték az álta-
lános iskolások 
számára a tök-
faragó versenyt, 
majd megnyi-
tották az iskolá-
sok rajzkiállítását, 
amelynek termé-
szetesen a köz-
ponti témája az 
ősz és a tök volt.

Ez a nap kulturális műsorral zárult, amelyet a felállított színpadon mutatták be a sze-
replők.

A második nap 
reggelén, amely egy-
ben a hetipiac kez-
dete is volt folytató-
dott a tökök átvétele 
a vidéki termelőktől, 
majd a tökből készült 
ételek hagyományos 
kóstolója követke-
zett. Délelőtt kezdte 
meg a munkáját a 
bíráló bizottság, fel-
adatuk volt a tökök 
súlyának és a kol-
bász-óriás tökök 
hosszának a méré-
se, valamint a leg-

szebb tökökből készült kompozíció kiválasztása. Délben került sor a „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” verseny eredményhirdetésre, ahol az elismeréseket Karcag város Alpol-
gármester Asszonya adta át a nyerteseknek. Ezután került sor a tökverseny eredményhir-
detésére, majd az óriásgörhe felvágására és kiosztására. A finom sütemény alig félóra alatt 
elfogyott. Délután 
a felállított sörsá-
torban hagyomá-
nyos birkapapri-
kás és a Kertba-
rátkör italai töb-
bek között tökpá-
linka várta a láto-
gatókat. 

A kétnapos tök-
fesztivál a kora 
délutáni órákban 
zárult, éppen idő-
ben, mert nagy 
széllel, hideg eső-
vel, ide is megér-
kezett az októbe-
ri hűvös idő.

Az idei tökfesztivál is üde színfoltja és sikeres rendezvénye volt, a temerini Kertbarát-
körnek.

Érdemes tehát ilyenkor is ellátogatni ide hozzájuk, hisz a látogatók sok érdekes tökből 
készült kompozíciót láthatnak, és nem utolsósorban megkóstolhatják a tökből készült finom 
helyi étel az ital specialitásokat is.

Fajszi Ferenc

Részvétnyilvánítás
Gazdakörünk tagsága 2015. október 10-én értesült, arról a szomorú tényről, hogy 
egyik aktív gazdatársunk Lógó Antal tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Gazdakörünk ezúton szeretné kifejezni részvétét az elhunyt Családjának.

Fajszi Ferenc

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

LEZÁRULT A JÁNOSHALMI KISTÉRSÉGBEN A 
GYEREKESÉLY PROGRAM IRODA MUNKÁJA  
AZ EREDMÉNYEK SZÁMOKBAN

Sikeres program megvalósítás után zárulhat a Kistérségi felzár-
kóztatási program. 
A program során, 4 területen (kora gyerekkor, ifjúság oktatás, 
és szociális-egészségügy) zajlottak felzárkóztató programok. A 
térség valamennyi intézménye bevonásra került a gyermekek és 
családjaik felzárkóztatása érdekében.

A megvalósult programok: 
Kora gyerekkor célterület programjai:
„Farmóvoda modellprogram”, mely négy település nagy csopor-
tos óvódásai részére indult a program kertén belül. Bevont intéz-
mények száma: 19 nagy csoportot sikerült bevonni a programba, 
az elért szülők száma: 67 fő.
„Gyermekek fejlődési problémáinak minél korábbi szűrése, fej-
lődésüket segítő programok kidolgozása, elindítása”,a korai ké-
pességfejlesztés program mely elsősorban a 0-6 éves korosztályt 
célozta a kistérségben. Összesen, 493 gyermek szűrését, és 87 
gyermek fejlesztését végezte el a program. A szülő szakember 
programokon 30 fő vett részt. A program keretében 96 alkalom-
mal került sor szakorvosi konzultációra.
 „Baba-mama klubok” működtek minden településen, összesen 
299 alkalommal megvalósuló program során, a bevont családok 
száma: 110.
 „Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház” Mélykúton kezdte meg 
működését, a rendszeresen látogatók száma: 15 fő, elért gyer-
mekek száma: 92 fő.

Ifjúság célterület programjai:
„Barátok közt klub” Kéleshalmán működött a fiatalabb generáció 
számára, hetente háromszor voltak programok, összesen 282 
alkalommal, mely 3497 fő számára biztosított szórakozási, kikap-
csolódási lehetőséget.
A „Pályaorientációs” foglalkozások elsősorban a 7. és 8. osztá-
lyos tanulóknak és szüleiknek szólt. 
A program több lehetőségből tevődött össze, melykre összesen 
29 alkalommal került sor és 346 gyermeket ért el. 
A „Települési közösségi munkatárs által vezetett kompetenciafej-
lesztő és szabadidős programok szervezése”programelem so-
rán, Mélykúton, Borotán, és Kéleshalmán működő kollégák segí-
tették a szervezés feladatait, valamint számos önálló programot 
valósítottak meg, mint a színházlátogatások, és kirándulások. A 
program során 306 megtartott kompetenciafejlesztő foglalkozás 
került megvalósításra, mely 4589 főt ért el. A szabadidős tevé-
kenységek 120 alkalommal valósultak meg, és 3151 főt értek el.
A nagy sikerű „Családi nyaralás” két évben került megszervezés-
re, összesen 238 fő részvételével, és így sikerült felejthetetlenné 
tenni gyerekek és szüleik számára a nyári közös pihenés élmé-
nyét.  „Skype délután Borotán” elnevezésű program az internet 
felhasználás birodalmába vezette be az érdeklődőket Borotán. 
A program során 65 alkalommal találkoztak a résztvevők, ösz-
szesen: 962 fő. Az elkészült oktatási anyagot a Közösségi házat 
látogatói számára is elérhetővé vált.

Oktatás célterület programjai:
Az „Értékmentő” elnevezésű program a Szent Anna Katolikus 

Általános Iskola diákjai és pedagógusai részvételével valósult 
meg. Összesen 16 alkalommal keresték fel a térségben azokat 
a szakembereket, akik hagyományos, értékes tevékenységet 
folytatnak, melynek megőrzésével a helyi társadalom szemléletét 
formálható. A programban 8 fő pedagógus segítette a gyerekek 
munkáját.
„Harapj rá” program Kéleshalma iskolásainak nyújtott gyakorlati 
ismereteket a konyhai eljárásokról, és az egészséges táplálkozás 
alapjairól. Összesen 30 alkalommal vehettek részt a gyerekek a 
programon, mely külön biztosította az alsó és felső tagozatos 
gyerekek számára a lehetőséget.

Az iskolai programokban a négy település összes iskolája részt 
vett, így,
a „Testem titkos jelzései nyomában” felvilágosító, valamint a 
„Kortárssegítés” program a felső tagozatos diákokat várta. A fel-
világosító program során összesen 60 alkalommal valósult meg 
a projekt időszak alatt, és a teljes felső tagozatot sikerült bevonni 
a megvalósításba.  
A nagysikerű „Élmény gazdag nyári napköz” a tervezett két alka-
lom helyett három alkalommal szervezett egy hónapon keresztül 
programokat, elsősorban az alsó tagozatos diákoknak, összesen 
250 fő vett részt a programon.
A „Kortárs segítők képzése”programelem a felső tagozatos és kö-
zépiskolások számára meghirdetett program volt, mely összesen 
319 alkalommal valósult meg, és 92 fő fiatalt ért el.

A programban dolgozó, illetve a bevont szakemberek számára 
biztosítottak voltak a képzések, „Képzéseken, szakmai műhelye-
ken, szakmai rendezvényeken való részvétel”,”A kistérség helyi 
szakembereinek felkészítése, összefogása tréninggel célirányos 
feladatokra” programelemek részeként új ismereteket nyújtva a 
résztvevőknek, ahol összesen 332 fő vett részt a különböző terü-
leteket érintő képzéseken.

A szociális és egészségügyi célterület programjai:
Az „Utca szociális hálózat” az önkéntes munka szépségeit mutat-
ta meg a részt vevőknek, összesen 75 embert ért el.
A program jelen volt a települések megmozdulásain, mint például 
a falu- vagy város napok, ahol „Családi egészségnap” programja-
ira várták az érdeklődőket, összesen 6 alkalommal kerültek meg-
rendezésre, és 500 főt sikerült elérni a program során.
„Egészségügyi szűréseket” valósultak meg az óvodák és iskolák 
számára, valamint gyógyászati segédeszköz támogatást biztosí-
tott a rászoruló gyerekeknek. A szűrések összesen 3 alkalommal 
kerültek megszervezésre, és 1092 gyermeket ért el.
A „Közösségi ház” Jánoshalmán került kialakításra, ahol a szeg-
regátumban élők számára szerveztek különböző programokat az 
ott dolgozók. A Közösségi ház által szervezett képzéseken ösz-
szesen 229 fő, a szabadidős programokon 2795 fő, tanulást se-
gítő programokon 1817 fő, klubjellegű foglalkozásokon 1179 fő, 
hitéleti foglalkozásokon 408 fő vett részt, míg tanácsadás jellegű 
szolgáltatást 610 fő vett igénybe. A legsikeresebb programelem 
az internet használatát biztosító IT pont volt, melyet 1687 alka-
lommal vettek igénybe.
Az „Utaztatással kiegészített személyi segítő szolgáltatás” segít-
séget nyújtott eljutni, és megoldani a rászorulóknak a hivatalos 
ügyek intézését, melyet összesen 225 fő vett igénybe.

A program során voltak olyan elemek, melyek segítették a mun-
kát, mint
a „Családsegítő és gyerekjóléti szolgálat bevonása”, mely támo-
gatta a munkát azáltal,  hogy lehetőség szerint a leghátrányosabb 
családokhoz is eljusson a program által biztosított szolgáltatás.
 „Szakmaközi hálózat” működtetése pedig lehetővé tette, hogy a 
területen dolgozó szakemberek is véleményt formáljanak az őket 
érintő programokról, és a legjobb megoldást nyújtsa a program 
minden benne dolgozó, vagy részt vevő személynek. 
Kötelező elemek is megjelentek a programban, így a „Gyereke-
sély Bizottság”, mint döntéshozó szerv működött, melynek tag-
jai, társadalmi munkában végezték feladatukat összesen a kis-
térségből 14 fő. A Bizottság 11 alkalommal ülésezett, és hozott 
döntést a Gyerekesély Program megvalósulása során felmerült 
kérdésekben.
A megvalósítási időszak alatt két alkalommal voltak a térségben 
a Szegedi Tudomány Egyetem hallgatói, akik a „Szükségletfel-
mérés” során az itt élőket interjúztatták meg a lehetőségekről, 
programokról. 
A program eredményként született meg tovább a „Kommunikáci-
ós terv”, a „Kistérségi Gyerekesély Stratégia”, valamint az ehhez 
kapcsolódó „Gyerekesély cselekvési program és forrástérkép”.

A program működése során a kistérségben összesen 113 főt fog-
lalkoztatott. Ez úton is szeretnénk megköszönni minden munka-
társnak, és segítőnek az áldozatos munkáját.

Befejeződött a Jánoshalmi Kistérségi Társulás által 
működtetett „Együtt egymásért” projekt.
A Jánoshalmi Kistérségi Társulás pályázatot nyert el 
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén 
belül a TÁMOP- 5.2.3.-A-11/1-2011-0004 azonosító-
számú „Integrált térségi programok a gyerekek és csa-
ládjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” elnevezé-
sű projektre. A Gyerekesély Program Iroda gyerme-
kek és családok számára, a kormányzat által 2007-
ben elfogadott, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti 
Stratégia, 2007–2032 elveivel és célkitűzéseivel össz-
hangban, programokat szervezett és koordinált a kis-
térségben.
A pályázat keretében 428 935 827 forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el a Társulás.
A projekt 2012. október 01. és 2015. szeptember 30. 
között zajlott.
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Cikkünkkel városunk egyik fejlődő vállalkozását szeretnénk bemutatni. 
Jánoshalmát Kiskunhalas felé elhagyva egy új épületet láthatunk a jobb 
oldalon, a Phoenix Forklift Kft. targoncajavító műhelyét. Kezdeti lépéseik-
ről 2007 decemberében számoltunk be utoljára, a kínai YTO targoncák for-
galmazására szerződtek le. Ma már ilyen gépeket nem láthatunk a telep-
helyen, viszont pezsgő munka folyik a javítócsarnokban és az irodában 
is. Andris Árpád ügyvezetőt kértem meg, hogy mutassa be társaságukat.

JHN: • Hogyan indult a vállalkozás? 
AÁ: • Abban az időben szűnt 

meg a Balkancar Hungary 
Kft., ami a bolgár targoncák 
magyarországi forgalmazá-
sáért volt felelős. Ez a gyártó 
évtizedekig dominált a kele-
ti blokk országaiban, de itt 
még különösen erős pozí-
ciója volt. Dolgozott ott egy 
jánoshalmi szakember is, 
édesapámmal közösen azt 
gondolták, hogy új targon-
cák forgalmazására lehető-
ség van. Gyorsan kiderült, 
hogy a két fővel, pár gépes 
készlettel, jánoshalmi köz-
ponttal működő vállalkozás 
nem alkalmas erre, az egyszerűbb anyagmozgatók iránti kereslet pedig 
visszaesett. Egy működő vállalkozássá úgy tudtunk alakulni, hogy egy-
részt a munkatársamnak megvolt a targoncákról  szakmai tudása, én 
pedig igyekeztem minden területen sokat fejlődni. A javítási szolgáltatás 
fejlesztése volt a fő célunk.

JHN: • Így szilárdult meg a vállalkozás helyzete?
AÁ: • Igen, mai napig márkafüggetlen targoncaszerviz vagyunk. Ehhez 

nagyon sokat kellett és kell minden nap tanulni. Nálunk nincs arra lehe-
tőség, hogy egy gépet úgy megismerjünk, mint a forgalmazók. Ők gyá-
ri oktatásokon vehetnek részt, tudnak hová fordulni a nehezen megold-

ható hibák esetén, állandóan ugyanazokkal a típusokkal találkoz-
nak, így pedig nagyon jól ismerik azokat. Arra sincs lehetőségünk, 
hogy gyári támogatás nélkül szakosodjunk egy márka javítására, 
mert működési terültünkön kevés ipari és logisztikai vállalkozás van, 
azoknál pedig mindenféle gyártmány felbukkan. További problémát 
jelent, hogy a gyárak ezen a területen nagyon erős érdekvédelem-
mel lépnek fel. Magyarországon a négy legnagyobb targoncaforgal-
mazó gyári tulajdonú és igyekeznek nagymértékben a saját kezük-
ben tartani a javítást is. Gyakori érv maguk mellett, hogy egy szak-
szerűtlenül megjavított elektromos targonca vagy raktári gép halá-
los balesetet is okozhat, ezért csak az ő szerelőikre lehet rábízni ezt 
a munkát. Szerintem a járművek javítása mindig is felelősségteljes 
munka volt, ahogy egy fékjavítást sem lehet egy tanulóra rábízni, 
úgy egy elektromos gép vezérlőjének paraméterbeállításait is körül-
tekintően kell elvégezni. Mi minden egyedi hibának alaposan utá-
najárunk a segédanyagokban, szerelőinknek pedig univerzális tudá-
sa van. Lehet, hogy délelőtt egy harmincéves Desta targonca váltó-
ját kell nekik összerakni, délután pedig egy ötéves hidrosztatikus Lin-

de targoncában kell vezérlőelektronikát cserélni és tanítani. Ha modern 
gépekhez rendelkezésre állnak szervizutasítások és diagnosztikai esz-
közök, akkor jó hatékonysággal tudunk javítani.

JHN: • Milyen tevékenységekkel foglalkoztok még?
AÁ: • Mára forgalmunk legnagyobb részét a targoncaalkatrész-kereskede-

lem adja. Az ügyfeleink között vannak targoncaszervizek és ipari-logisz-
tikai vállalkozások is. Ennek a területnek az a jellemzője, hogy nagyon 
gyorsan kell alkatrészeket beazonosítani, ajánlatot adni és szállítani. Ma 
már pótalkatrészeket jellemzően senki nem tart raktáron Magyarorszá-
gon, azaz sem a felhasználók, sem a forgalmazók, ennek pedig a sok 
típus az oka. Légi fuvarozással egy nap alatt szállítható egy olyan ter-
mék, ami a gép üzemeléséhez szükséges. A vevői igények kielégítés-
hez a kereskedelem oldaláról ismerni kell sok beszerzési forrást, szá-
mos katalógusprogramot kell használni, integrált ügyviteli rendszerre van 
szükség. Beérkezik egy igény egy targonca fő adataival, mi pedig egy 
olyan gépnek, amiből mondjuk, csak tíz van az országban  a legegye-
dibb alkatrészére is egy napon belül ajánlatot adunk.
Vannak olyan univerzális termékek is, amiket raktáron tartunk. Például a 
targoncákban leggyakoribb amerikai IMPCO üzemanyagellátó-rendsze-
rek alkatrészeinek mi vagyunk a közép-európai forgalmazói, így román 
vagy szlovén ügyfeleket is kiszolgálunk. Tartunk üléseket, világítástech-
nikát, menetakkumulátor alkatrészeket is.
A Trelleborg targoncagumik importőrei vagyunk. Ezeket saját mobil és 
kihelyezett présgépekkel szereljük. Ilyen gépünk van Temesváron, most 
üzemelünk be egyet Almásfüzitőn és Sajószentpéteren. Szerződött part-
nereknél, akiknek adunk egy présgépet a munkához, de elvárjuk, hogy 
az abroncsokat is tőlünk vegyék. Így kedvező ajánlatot tudunk tenni 
gumiszerelésre, jöjjön az igény Győrből, Miskolcról vagy Kiskunhalasról.

JHN: • Mit lehet tudni az új műhelyről?
AÁ: • A műhely építése a tavalyi év nagy feladata volt. Addig egy bérelt 

csarnokban dolgoztak munkatársaink, ahol nem voltak jó feltételek. Nem 
volt meg a javításhoz szükséges megfelelő belmagasság, jó fényviszo-
nyok, fűtés, tisztálkodási lehetőség. Most jó körülmények között tudnak 
pontos munkát végezni, bár még mindig legtöbbször az ügyfelek telep-
helyén kell helytállniuk. Az épület telephelyfejlesztés pályázat támoga-
tásával, jánoshalmi kivitelező és pályázatíró közreműködésével készült.

JHN: • Milyen létszámmal dolgoztok?
AÁ: • Jelenleg tíz állandó munkatársunk van Jánoshalmán, egy pedig 

Romániában. Nagyon fontosnak tartom, hogy két helyi egyetemistával 
is együtt tudunk dolgozni évek óta. Sikerült a feladatokat úgy megszer-
vezni, hogy ők nagyon fontos munkát tudnak végezni, ami ráadásul kap-
csolódik tanulmányaikhoz is. Eközben megismerkednek egy kisvállal-
kozás mindennapos életével és pénzt is keresnek. Egyikőjük az isko-
la befejezése után is biztosan nálunk áll munkába, amit nagyon nagy 
eredménynek tartok. Minél több tehetséges fiatalt kellene itthon tartani. 
Azért dolgozom, hogy nálunk egyre nagyobb legyen a pálya és megta-
lálják a helyüket ők is.
Ezúton szeretném itt is meghirdetni programunkat, ahol további tanu-
lóknak biztosítunk gyakorlati lehetőséget. Van vállalkozásunknak egy 
céltudatos fejlesztési projektje, egyrészt ebben lehetnek segítségünk-
re, másrészt pedig szeretnénk pártfogolni a szerelőnek készülő diáko-
kat is. Mindkét területen egy pár személlyel tudunk csak foglalkozni, de 
az ő munkájukhoz és tanulásukhoz megadjuk a figyelmet és segítséget, 
amivel ösztökélhetjük őket a fejlődésre. Az alábbiakban láthatnak egy 
pár felhívást, amire várjuk a jelentkezéseket az arpad.andris@frekvent.
com e-mail címen.

JHN: Jövő havi számunkban pedig folytatjuk a vállalkozás bemutatá-
sát és kiderül, hogy mi is az a Frekvent.

FELHÍVÁS #1
SZERELŐ

Várjuk az autójavítótól a dízelmozdony szerelőig minden 
olyan szakmából diákok jelentkezését, akik a nyári szü-
net egy jelentős részét rááldoznák arra, hogy egy ruti-
nos szakember mellett bepillantást nyerhessenek a tar-
goncaszerelés jó és rossz oldalába. Feladatod lehet a 
szerszámhordás és tisztítás is, de mi csak örülni fogunk 
neki, ha ennél többen is tudsz segíteni.

FELHÍVÁS #2
TARTALOMÍRÓ

Ahhoz, hogy ma egy vállalkozás könnyen megtalálha-
tó legyen a weben legfontosabb minőségi szöveges 
bejegyzéseket létrehozni. Várjuk a jól fogalmazó és 
helyesen író nebulók jelentkezését! 

FELHÍVÁS #3
ADATGYŰJTŐ

Ennél a munkánál előny a műszaki irányultság. A lénye-
ge az, hogy adatokat kell összegyűjteni és rendszerez-
ni különböző forrásokból. Mi erre fogjuk alapozni inter-
netes áruházunk egy jelentős részét. Ha gépész-, villa-
mosmérnöknek vagy programozónak tanulsz, akkor ez 
neked való feladat lehet, de tudunk nehezebbet is. A 
munka otthonról is végezhető.

A márkafüggetlen jánoshalmi targoncaszerviz

Különleges lehetőséget biztosít az Egyesület számára a Nemzeti Audo-
vizuális Archívum (NAVA), melynek a lényege, hogy hozzáférhetővé teszi a 
Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület számára a teljes nemzeti audovizuá-
lis anyag zártkörű vetítését(!). 

Különböző tematikus sorozatok beindításával kívánjuk az érdeklődő 
közönség igényeit kielégíteni. Mivel nem egy un. öncélú vetítéseket sze-
retnénk lebonyolítani, ezért Nikli Károly médiatanár szakmai vezetésével 

a filmek elemzésének különböző aspektusaira is módunk lesz betekinteni.
Ui. Szeretnénk továbbá visszajelzést kapni arra vonatkozóan is, hogy a 

többségi igénynek megfelel-e a fent jelzett időpont, vagy szeretnének egy 
másikat, illetve, hogy milyen filmeket szeretnének látni a további soroza-
tokban. 

Sere Mihály

Tisztelt Filmbarátok! Őszi könyvtári napok
Az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz csatlakozva októ-

ber elején a város könyvtárában, az Imre Zoltán Művelődési Központban, 
ebben az évben is a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túl rendha-
gyó könyvtári foglalkozásokkal vártuk az óvodásokat és a kisiskolásokat.

 A kisebbekkel az esős őszi napokon Pom Pom Ásító sárkány című 
meséjét néztük és beszéltük meg, majd a könyvrengetegben nézelődött, 
olvasgatott a sok lelkes, érdeklődő gyermek. A nagyobbak játékos foglal-
kozás keretében érdekes olvasnivalókból kaptak  ízelítőt.

Reméljük, hogy a gyermekek a könyvek birodalmában jól érezték magu-
kat, sok hasznos információval gazdagodtak és kedvet kaptak az olvasás-
hoz. Bízunk benne, hogy közülük sokan lesznek majd a könyvtár olvasói.

Szeretettel várjuk régi és új Olvasóinkat! 
Sz.A
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Erdei Óvoda
   Hagyománnyá vált már óvodánkban az erdei óvoda 

megrendezése. Minden évben óvodáink nagycsoportosai 
vesznek részt ezen az eseményen. Ebben az évben októ-
ber 5.-én került megrendezésre az erdei óvoda nyitónap-
ja, melyre busszal utaztunk Kéleshalomra. 

    A délelőtt ünnepélyes megnyitóval kezdődött. A gye-
rekek fogadalmat tettek, hogy természetvédő óvodások 
lesznek, ezt követően minden csoport jellel ellátott emlék-
szalagot kötött az erdei óvodás zászlónkra. Ezután az 
óvónők feltűzték a kitűzőket a gyerekeknek és együtt éne-
keltünk, körjátékoztunk. 

   A megnyitó után közösen játszottunk, a gyerekeknek 
a természetből kellett zöld, fehér és sárga színű „kincse-
ket” gyűjteni, amit lepedőkre pakoltunk és összehasonlí-
tottuk melyik színből van a legtöbb az őszi természetben.

   Ezután csoportonként fedeztük fel a falut a saját 
készítésű térképünk segítségével. Megnéztük a templo-
mot, a falumúzeumot, az óvoda udvarán játszottunk és 
kisebb sétára indultunk a közeli erdőbe. Visszatérve közö-
sen, jóízűen fogyasztottuk el a kemencében sült kenyér-
lángost.

   Sok szép élménnyel, tértünk vissza óvodánkba.

Szűcs Nóra
Óvodapedagógus

„Könnyebb már az iskolatáska”
Az idei tanévben 28 kis lurkóval kezdtük az első osztályt.  A tizennyolc 

kedves kislány és tíz talpraesett kisfiú hét óvodai csoportból érkezett a szép 
új iskolapadokba, így bőven volt lehetőség új baráti kapcsolatok kialakulá-
sára. Könnyen alkalmazkodtak az iskolai élethez, és gyorsan elkezdett for-
málódni az osztály közössége is.

Az óvodából és az otthonról hozott felkészültségüknek köszönhetően 
már tizennyolc betűt ismertek meg, és nagy örömmel olvassák az egyre 
hosszabbodó szavakat is. Írás órán a kezdetben nehezen formálható betű-
elemeket egyre gördülékenyebben alakítják tanulóink. Matematikából is 
mind nagyobb biztonsággal számolgatnak, és fedezik fel a relációkat is a 
tanult számok között. A készségtárgyak lehetőséget teremtenek arra, hogy 
újra felelevenítsük az óvodából hozott ismereteket, és ezt gazdagítva foly-
tassuk az ott elkezdett fejlesztő munkát. A testnevelés órák keretein belül 
gyermekeinknek lehetőségük nyílik az uszodában a nagymedence felfede-

zésére is, ami mindig külön élményt is nyújt számukra.
Nagyon szeretnek iskolába járni, mi pedig sok játékossággal és nagy 

figyelemmel törekszünk arra, hogy lelkesedésük továbbra is megmaradjon.
A szülők pozitív hozzáállása és áldozatos segítő munkája, a sok okos 

kisgyermek és az iskola által biztosított lehetőségek mind azt sugallják szá-
munkra, hogy egy igazán ígéretesnek látszó kis csapat kezdte meg nálunk 
tanulmányait. 

Friebertné Radvánszki Rita és Völgyesiné Marancsik Tünde

Pályaválasztási kiállítás
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya idén 

is megrendezte a nagy hagyományokkal rendelkező Pályaválasztási Kiál-
lítását a megye három településén, Kecskeméten, Baján és Kiskőrösön. A 
Szent Anna Iskola 8. és 7. osztályos diákjai a Bajai Petőfi szigeten találha-
tó Turisztikai Központban megtartott rendezvényen vettek részt 2015. októ-
ber 08-án.

A kiállításokon elsősorban a térség középfokú intézményeivel ismerked-
hettek meg az érdeklődők, de emellett tájékozódhattak továbbtanulási lehe-
tőségekről, a felnőttképző-intézmények ajánlatairól, illetve élő szakmabe-
mutatókat tekinthettek meg, valamint pályaválasztási tanácsot kérhettek. 

Az oktatási intézmények és kiemelt munkáltatók mellett részt vett a kiál-
lításon a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőrkapitányság és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség (Tűzoltóság) is.

A rendezvényeken színpadi kvízjátékok és a folyamatos tombolasorsolás 
szórakoztatta a diákokat, valamint szabadtéri rendőr és tűzoltó járműbemu-
tató is gazdagította a programot. 

Köszönjük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Jánoshalmi Kirendeltségének és dolgozójának, Molnár Lászlónénak, hogy 
biztosította és megszervezte az utazást.

Enesei Péter

Good Morning Britain

Az iskolafejlesztés a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában 
című Támop-3.1.4.C-14-2015-0137 azonosítószámú projekt keretén belül 
GOOD MORNING BRITAIN címmel városi országismereti vetélkedőt ren-
deztünk október 9-én a jánoshalmi Imre Zoltán Művelődési Központban. A 
meghívott csapatok a 7. és 8. osztályosok korcsoportjából kerültek ki. Min-
den csapat saját nevet választott magának, és képekkel illusztrált prezen-
tációval kísérve mutatkozott be. Rövid országismereti kvízt töltöttek ki, majd 
egy szituáció előadás következett, és végezetül egy Beatles dalt énekel-
tek el a résztvevő gyerekek. Az angol szokásokkal ellentétben délután öt 
óra helyett három órakor együtt teáztak versenyzők, felkészítőik és bíráló 
zsűri, majd következett az eredmény kihirdetése. A zsűri szerint a verseny 
minden résztvevője győztes lehet, hiszen egy kultúrával és egy új nyelvvel 
ismerkedhetett és gazdagodhatott.

A jó hangulatot mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a gyerekek a 
Beatles slágerét énekelve hagyták el a termet. Köszönettel tartozunk fenn-
tartónknak, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének és dr. Bábel Balázs 
érsek úrnak, hogy támogatta a pályázatban való részvételünket. 

Komárominé Vikor Ágnes

Rádiós áhítatok
A magyar népmese napja
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egy-

re gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. 
Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleink-
tők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül 
megőrzendő mesebeli kincseket!”

Magyar Olvasótársaság
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésének évfordulóján, a magyar 

népmese napja alkalmából rádiós megemlékezést tartottunk iskolánkban 
néhány felsős tanuló közreműködésével. E program kapcsán - hagyomá-

Gyermeklánc Óvoda hírei

Kevés kivétellel nagycsoportosok lettünk. A gyerekek örömére lovas 
kocsival mentünk a Király-tanyára. Útközben a gyerekek más szem-
szögből figyelhették meg lakóhelyünk környezetét a kocsizás élményé-
vel együtt. 

Jókedv, örömteli rácsodálkozás az ismerős házakra, emberekre, jel-
lemezte utunkat. Sok ismerettel bővült a tudásuk a tapasztalatok hatá-
sára. 

Új szavakkal találkoztak, szép anyanyelvünk kifejezéseit megérthet-
ték a közvetlen megtapasztalások során, amikor fogalmakat magyaráz-
tunk el nekik, kézzel fogható tárgyakkal találkoztak. 

Az erdőben megfigyelhették az első őszi leveleket, a különböző 
növényzetet, fákat; néztük látunk-e állatokat, élveztük a friss levegőt 
és érdekes volt számukra a ködös természet látványa. Útközben az 
országúti forgalmat tapasztalhatták meg. 

A tanyán az állatokat szeretetteli figyelemmel kisérték. Alig várták, 
hogy sorra kerüljenek a lovaglásban. 

Élvezték a nagy teret a focipályán és környékén, a víz közelségét, a 
vadkacsákat, halakat. Vidámságot keltett a csacsi megszólalása. 

A kis állatok egyénisége, bája, a nagyok tekintélye, szépsége méltó-
vá teszi ünneplésüket az állatok világnapján. 

Molnár Istvánné
óvodapedagógus
Napocska csoport

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

Kirándulás az Állatok 
világnapján
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nyainknak megfelelően - minden osztályban az osztályfőnökök által kivá-
lasztott mesét hallgatták meg a gyerekek, és rajzot készítettek az elhang-
zott mű alapján. 

Az alkotásokból kiállítás készült, mely heteken át megtekinthető volt a 
tanulók, szüleik és az iskolánkba látogató kedves vendégeink számára.

A legszebb, legigényesebb munkákat zsűri választotta ki. A következő 
eredmény született:

1. helyezés: Szili Réka 5.a
2. helyezés: Bosnyák Milán 3.a
3. helyezés: Kolompár Emília 4.a

Különdíjban részesült Lajdi Zselyke 3.a és Fenyvesi Valencia 3.b osztá-
lyos tanulók. Gratulálunk!

Csapóné Sarok Enikő

Állatok világnapja
Iskolánkban október 5-én emlékeztünk meg az állatok világnapjáról, 

amelyet 1931 óta minden évben megünnepelnek világszerte. Ez a nap 
Szent Ferenchez, az állatok és a természet védőszentjéhez kapcsolódik.  
Assisi Szent Ferenc olasz katolikus szerzetes és prédikátor volt, aki nagyon 
szerette az állatokat és a természetet. Nemcsak értette az állatok nyelvét, 
beszélgetett is velük. Szent Ferenc sokszor prédikált az ember és az állat 
közötti kapcsolatról. Hirdette, hogy az embernek szeretnie és védenie kell 
az állatokat és a természetet. Ezen a reggelen Szent Ferenchez és az álla-
tokhoz kapcsolódó verseket és legendákat hallgattunk. Emellett a gyerekek 
rajzpályázat keretében fejezhették ki az állatok iránti szeretetüket, rengeteg 
pályamű érkezett. Ezek közül nyolc helyezettet hirdetett ki a zsűri, évfolya-
monként egyet: Rostás Éda (1.o.), Botka Kitti (2.o.), Forgács Albert (3.o.), 
Szilágyi Luca (4.o.), Rada Gréta (5.o.), Király Erika (6.o.), Batovics Katalin 
(7.o.) és Bánfi Anna Éva (8.o.). Különdíjat kaptak: Kasziba Dorina, Boros 
Edina, Horváth Linda, Török Levente, Kosóczki Balázs és Kenderesi Kíra. 

Gratulálunk!
Ancsa-Molnár Edina

OKTÓBER 6. - Az aradi 
vértanúk napja

Iskolánkban 2015. október 6-án reggel rádiós műsor kereté-
ben emlékeztünk meg a nemzeti gyásznapról. A nyolcadik osz-
tályos diákok által előadott történelmi események a kivégzés 
napját elevenítették fel.  A műsor zárásaként az összes diák és 
tanár közösen imádkozott a hősökért.

Enesei Péter

Október 23.
Higgyük azt, hogy egy kicsit mindig büszkébbek leszünk elő-

deink tetteire, egy kicsit mindig erősebbek, okosabbak, össze-
tartóbbak leszünk a mindennapokban, mert ez 1956 igazi üze-
nete. Ezen mondat szellemében a 7. b osztályosok rádiós 
műsorával emlékezhettünk meg október  22-én.

Komárominé Vikor Ágnes

Terményáldás a 
Katolikus Óvodában

Számunkra mindig jeles esemény ilyenkor ősszel a terményáldás, 
melyet nyílt nap formájában szervezünk meg. Hagyományunkhoz híven 
október 7-én ünnepélyes keretek között hálát adtunk a Jóistennek a beta-
karított termésért, melyre Tamás Sándor atya adta az áldást.

Ez az ünnep 
magában foglalja a 
természetben átélt 
tapasztalatokat, mint 
amilyen a növeke-
dés, gyümölcshozás, 
beérés, aratás és a 
hála a termésért. A 
világ és az élet kap-
csolatba lép minden 
dolgok teremtőjé-
vel, a jó Istennel, a 
mi teremtő Mennyei 
Atyánkkal. 

Óvodánkban egész évben sok programot szervezünk, melyekbe a szü-
lőket is bevonjuk. A terményáldásunk a terményhét egyik programja volt, 
melyet több érdekes esemény előzött meg, piaclátogatás, szüretelés, ter-
ménybábok készítése, majd az azt követő napon táncházat szerveztünk 
Nagyné Bényi Mária vezetésével. Felelevenítettünk különböző népi szo-
kásokat és játékokat: diótörés, préselés, kukoricamorzsolás, szőlőevő ver-
seny. A hetet az óvodapedagógusok „Az öreg körtefa”  című mesejátéka 
zárta, majd a közösen készített kompótot, gyümölcsös és zöldséges tálak 
tartalmát fogyaszthatták el a gyermekek jó étvággyal.

Erre a programra meghívtuk a Katolikus Iskola első osztályos tanulóit, 
hogy velünk együtt töltsék ezt a szép délelőttöt.

Dr. Miskolczi Józsefné

Amikor a dolgok más 
irányt vesznek…

A vizuális kultúra tanításának egyik célja, melyet a helyi tantervünkben is 
megfogalmaztunk: hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizu-
ális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Ezért mi, 
pedagógusok megragadjuk az alkalmat, ha városunkban korunk festőinek 
munkáit tekinthetjük meg. 

Így volt ez néhány nappal ezelőtt is, amikor a Kossuth utcában találha-
tó Jánoshalmi Alkotóházban nyílt lehetőségünk meglátogatni Tóth - Kovács 
József: Itthon – otthon című kiállítását a gyerekekkel. Minden amellett szólt, 
hogy egymagunkban gyönyörködhetünk a festményekben. Ám amikor a 
stílusosan felújított épület folyosójára beléptünk, észrevettük, hogy nem 
leszünk egyedül. Egy kedves, mosolygós szemű bácsival találkoztunk, 
akiről kiderült, hogy nem más, mint a Vajdaságból származó elismert fes-
tőművész, Nemes István, aki alkotni érkezett a művésztelepként is műkö-
dő intézménybe. Mi tagadás, az „egyszeri” pedagógusnak ilyenkor eláll a 
szava, főként, hogy a nyári napköziben külső programként megcsodálhat-
tuk Álomvilág angyalszárnyakon című tárlatát (a kicsik megfogalmazása 
szerint az angyalkás képeket). István bácsi mérhetetlen gyermekszerete-
tével rögtönzött tárlatvezetést tartott nekünk, ahol azt is megtudhattuk töb-
bek között, hogy miből készül az olajfesték. Sőt, egy üres vászon is került, 
amelyen a nebulók bátran kipróbálhatták a „mesterséget”. 

Kiállításnézőbe indultunk, de sokkal többet kaptunk! A Jóisten éltesse 
erőben, egészségben, István bácsi!

Buzder Mónika

Mezei futóverseny 
Kiskunhalason

Október 8-án rendezték meg Kiskunhalason a diákolimpiai mezei futó-
verseny körzeti döntőjét, amelyen iskolánk öt tanulója is részt vett a II. és 
III. korcsoportos futamokon. A következő eredmények születtek: Szili Ben-
ce 11., Veréb Péter 15., Evanics Milán 16., Ötvös Dominik 39. és Szili Sza-
bolcs a 37. helyen végeztek. Ez kevés volt a megyei döntőn való szerep-
léshez, de a 40-50 fős indulói létszámot tekintve jól teljesítettek a fiúk. 
Rendhagyó módon felnőtteknek is lehetősége volt kipróbálni a 3000 méte-
res távot. Ezen egy kiskunhalasi versenyző mellett intézményünk új tanár 
bácsija, Fitos Roland is indult. Azt, hogy mennyire barátias volt a légkör, az 
is mutatja, hogy a végén ebben a kategóriában kettő első helyezettet hir-
dettek, így végül éremmel térhettünk haza.   Gratulálunk a versenyzőknek 
és Roland bácsinak!

Komáromi Róbert

Nyolcadikosaink a 
továbbtanulás küszöbén

„…Lassan elérkezik az idő, amikor dönteni kell. Ez egy fordulópont az 
életben. Elhatároztam, hogy valami nagy és pörgős városban szeretnék 
tanulni. Szegedet választottam. Közel van, igazi diákváros egyetemmel és 
középiskolákkal. Gyermekkori álmom, hogy orvos legyek. Rengeteg taná-
csot kaptam a szüleimtől, barátoktól és a rokonoktól…”

Papp Dénes
„…Rendészeti szakra szeretnék menni. A keresztszüleim motiváltak 

erre. …Szüleim nem hallanak, keveset tudnak segíteni, ezért kellett a 
keresztszüleimre támaszkodnom. Az ő példájukra választom én is ezt a 
szakmát…”

Bazsa Dominik
„…A mezőgazdasághoz kapcsolódó szakmát akarok tanulni. Felnőttként 

állatokat tartani, gazdálkodni. Úgy gondolom, ez biztos megélhetést nyújt. 
Élelmiszerre mindig szükség lesz. Hallottam, hogy a fiatal gazdákat segí-
tik pályázati lelhetőségekkel. Ha végeztem az iskolával, összegyűjtök annyi 
pénzt, hogy tanyát, földet és állatokat vehessek.”

Suhajda Szilárd
„…Célom egy jó szakma, megfelelő fizetés. Mindig jól ment a matemati-

ka, érettségi után egyetemen folyatatnám a tanulmányaimat. Mérnök sze-
retnék lenni.”

Kővári Péter Krisztián
„…Sokat gondolkodtam, merre tovább. Több elképzelésem is van… 

Vám- és pénzügyőr vagy projektmenedzser szeretnék lenni. Kíváncsi 
vagyok, hogy milyen lesz az új osztály. Szüleim támogatnak a döntése-
imben” 

Bánfi Anna Éva

 „A nyolcadik osztály sok nehézséggel jár. Itt kell hagynom a megszo-
kott környezetet, tanárokat, barátokat. Be fogok kerülni egy új társaságba, 
ahol barátokat kell szereznem. A legnagyobb nyomást mégis az iskolavá-
lasztás jelenti. Döntésemet a távolság és az iskola színvonala határozza 
meg. Középiskola után felsőfokon szeretnék tanulni. Szerettem volna egy 
sokoldalú szakmát választani, ezért döntöttem közgazdaság szak mellett.”

Rada Adél

„Szakközépiskolába fogok jelentkezni, érdekel az informatika, ezzel kap-
csolatos területen szándékozom elhelyezkedni. Remélem, könnyen be 
tudok illeszkedni egy másik közösségbe.”

Jacsó László

Felső tagozatos diákjaink keresztgondozáson

Szülői Közösség munkájáról
Az idei évben is összeült az iskola Szülői Közössége, hogy megbeszél-

jük a terveket, feladatokat. A Szülői Közösségben minden osztály két-há-
rom fővel képviselteti magát. Ez évi feladataink közül a legfontosabb a 
pedagógusok és diákok közti kapcsolattartás és az iskolai rendezvényeken 
való segítség. Terveink között szerepel segíteni a Mikulásnak, részt ven-
ni az alapítványi bálra való felkészülésben, valamint a minden évben nagy 
sikert arató kerti ünnepség megszervezésében és a ballagási ünnepség 
sikeres lebonyolításában.

Molnár István

ALAPÍTVÁNY
Köszönettel tartozunk a gyermekek, a szülők és az intéz-

mény dolgozóinak nevében mindazoknak, akik a személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át, összesen 300 419 Forintot a János-
halmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány 
javára ajánlották fel. 

A jövőben is számítunk támogatásukra, melyet előre is 
köszönünk!

Kuratórium

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk 
minden érdeklődőt a 

2015. november 26-án  
14.00 órától megrende-

zésre kerülő

ÉNEK- 
VERSENYÜNKRE
Helyszín: Imre 

Zoltán Művelődési 
Központ

Sok szeretettel meghívunk 
minden érdeklődőt a  

Szent Anna Katolikus Óvoda 
és Általános Iskola 
első osztályosainak  

Csibeavató ünnepségére,  
amely 2015. november 18-án  

17 órától  
kerül megrendezésre az  
Imre Zoltán Művelődési 

Központban. 
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Egy pályázat keretein belül lehetőségünk nyílt arra, hogy osztálykirándu-
lásra mehessünk Szegedre a Vadasparkba. 

Az első b osztályos gyerekek közül sokan soha nem voltak még állatkert-
ben, sőt még távolabbi városban sem. A gyerekek nagyon várták a kirán-
dulást. A megelőző napokban sokat beszélgettünk, hogy mit fogunk látni, 
hogyan kell viselkedni, miket fogunk csinálni.

Végre eljött a várva várt nap, a szeptember 30-a.
Reggel fél 8-ra érkeztek a gyerekek az iskolába. Kiosztottuk az úticso-

magokat és rögtön reggelizéssel indult a nap. 8 órakor érkezett a busz és 
már indultunk is. Sajnos egy közúti baleset meghosszabbította az utunkat 
egy fél órával, de a buszon énekeltünk, játszottunk és vetélkedtünk, így 
észre sem vették ezt a gyerekek. 

A parkban a pingvinek fogadtak bennünket. Ott megbeszéltük, hogy mer-
re megyünk tovább és elismételtük a szabályokat.

Minden állatnál megálltunk és elolvastuk a legfontosabb tudnivalókat, 
ami az ismertetőn volt. Így néztük meg: a zsiráfokat, a zebrákat, a krokodi-
lokat, a kengurukat, a struccokat… stb.

A fókákhoz pont az etetésre és a játékra értünk oda. A gyerekek tátott 
szájjal nézték, ahogy a fókák gyűjtötték a karikákat és ugrottak a labdákért.

11 órától egy rendhagyó környezetórán vettünk részt a hüllőházban, 
„Simogassunk FÚJJJ állatokat” címmel. 

Egy nagyon kedves tanító néni beszélt a hüllőkről, és ismertette meg a 
gyerekeket ezekkel az álatokkal. Először egy teknőst vett ki a terrárium-
ból, arról beszélt, majd azt lehetett megsimogatni. Ezután egy óriás cso-
koládészínű csótányt tett a gyerekek elé. A kíváncsiskodók ezt is megsi-

mogatták. Végül egy kígyó tekeredett az állatgondozó kezére. Pontosan 
elmesélt róla mindent, majd azt is megsimogathatták a gyerekek. Minden-
ki nagyon bátor volt. 

Ez hatalmas élmény volt a gyerekeknek, mert megtanulták, hogy ezek 
az állatok nagyon félnek tőlünk és ezért nekünk nem félni, hanem vigyáz-
ni kell rájuk. 

A kígyósimogatás után tovább folytattuk utunkat a parkba. Megnéztük 
a papagájokat, a keselyűket, a flamingókat, a gólyákat, a fülesbaglyot, a 
rétisast, a medvéket és a farkasokat. 

A majmok nagy lármával és ugrálással köszöntöttek bennünket.
A visszafelé vezető úton a nagymacskákat láthattuk: oroszlánt, tigrist, 

hópárducot, leopárdot, pumát… stb.
A kifelé vezető úton még egyszer megálltunk a zsiráfoknál, és ott ját-

szottunk egyet a játszótéren. 
Fél 3-kor indultunk haza. A busz zsongott a gyerekektől. Nem győzték 

mesélni az élményeiket. 
Otthon az iskola előtt már vártak bennünket a szülők. 
Ez egy fantasztikus nap volt. Azóta folyamatosan készülnek az állatos 

rajzok. Az állatok világnapja alkalmából hatalmas zsiráfot rajzoltunk, amin 
a foltok a gyerekek kézlenyomataiból vannak.

Köszönjük szépen mindenkinek ezt a felejthetetlen élményt, aki hozzá-
járult ehhez a kiránduláshoz. 

Marancsikné Kubatov Ágnes 1. b osztályfőnök

A Városi Könyvtárban jártunk

Good Morning Britain

Ez év október 9-én, a Szent Anna Katolikus Általános Iskola szervezé-
sében került megrendezésére a „Good Morning Britain” elnevezésű angol 
nyelvi verseny. Iskolánkat két csapat képviselte. A színvonalas szerep-
lésüknek köszönhetően, a John-Fish-Today nevet viselő csapat I. helye-
zést ért el. Tagjai: Kasziba Zsófia Sára, Málik Rebeka, Mizser Anna és 
Nagy Szilvia.

Részt vettek még: Szilasi Emma, Szemlics Dániel, Kisföldi Klaudia, Sze-
gedi Ninetta.

Felkészítő tanár: Somosi Zsuzsanna
A teljesítményhez gratulálok, mindannyian büszkék vagyunk rátok!

Rittgasszer János
igazgató

Meseelőadáson jártunk
2015. október 12-én délután az Imre Zoltán Művelődési Központ által 

szervezett „A kiskakas gyémántfélkrajcárja” meseelőadáson voltunk alsós 
és kéleshalmi diákjainkkal. A modern feldolgozás tetszett tanulóinknak, 
nagy tapssal jutalmazták a műsort.

Köszönjük a szervezést, szívesen megyünk máskor is!

Hüllőkiállítás a Hunyadiban
Sssssssziasztok! Mi ez a varázslat? - kérdezték kígyók, hüllők, mikor 

sziesztájukból felpillantva minden rezdülésükre kíváncsi gyerekarcok vet-
ték körül őket. Mi ez a varázslat? - kérdezték a gyerekek, mikor egy októberi 
napon érdekes  állatok, ásványok költöztek be az iskola dísztermébe, egzo-
tikus tájak színeit, élővilágát, kincseit, melegét lopva be a kissé egyhangú-
vá dermedt hazai időjárásba. Bizony, varázslat volt ez, a gyerekeknek még 
csak ki sem kellett mozdulniuk megszokott környezetükből, az izgalom két 
napra „házhoz jött” a vándorkiállítás jóvoltából. Láthattunk óriáskígyót, sik-
lót, pitont, agámát, madárpókot és óriáscsótányt, teknőst és kőzeteket. 
Okos ismertetőkből sok újdonságot is megtudhattunk róluk. Természetes 
és csiszolt ásványokban, tengeri kagylókban, csigákban és még sok más 
meglepetésben gyönyörködhettünk. Ez a bátor kisfiú pedig – érdeklődése 
jutalmakén – még kígyót is simogathatott. Köszönet az élményekért!

Kármánné Bíró Klára

2015. október 9-én az Országos Könyvtári Napok keretében a Városi 
Könyvtár várta két első osztályunkat könyvtári órára.

Lelkesen készültek a kisiskolások a könyvtárlátogatásra, ki azért, mert 
szüleivel már sokszor járt ott, ki azért, mert még csak most ismerkedhetett 
meg a város könyvtárával.

Szabó Andrea - Andi néni - kedvesen köszöntötte a gyermekeket, majd 
találós kérdéssel hangolta rá a kicsiket az óra témájára. Utána megfigye-

lési szempontokat kaptak a nebulók a vetítésre váró Pom-Pom meséhez, 
melyet figyelmesen néztek végig, s így válaszolni is tudtak Andi néni kér-
déseire. 

Ezután könyv formájában is megnézegettük Pom-Pom meséinek néhány 
epizódját, s akinek kedve volt, kölcsönözhetett is belőlük.

A rengeteg érdekes, színes mesekönyv elvarázsolta a gyermekeket, a 
könyvtár vonzereje pedig úgy hatott pár tanulónkra, hogy már másnap visz-
sza kellett térniük szüleikkel.

Köszönjük a kellemes órát Andi néninek!
                                          Puskás Krisztina

Állatok Világnapja
Minden év október 4-én ünnepeljük az „Állatok Világnapját”. Ebből az 

alkalomból rendeztük meg iskolánkban az aszfaltrajzversenyt. Az alsó 
tagozatos tanulók egyéni vagy csoportos rajzokkal tették színessé a dél-
utánt. A verseny a gyakori eső ellenére mosolygós napsütésben zajlott, 
akkorra már az időjárás is ünnepelt.  A tanulók nagyon sok ötletes, igé-
nyes munkával rajzolták körbe az iskola épületét és az udvarunkat. A zsű-
ri a legjobban sikerült „alkotásokat” emléklappal jutalmazta. Mindenki jóle-
ső érzéssel emlékezik a napra, hiszen nemcsak saját maga, hanem mások 
örömére is készültek a munkák.

Jáksó Lászlóné

Az elsős roma kisebbségi osztály a Szegedi Vadasparkban
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Ebben az évben is nagy lelkesedés-
sel fogadtuk a felhívást az iskolánkban, 
miszerint október 23-ára ünnepi tekergés-
sel emlékezünk.

22-én délután az iskola melletti parko-
lóban gyülekeztünk jól felszerelt kerékpá-
rokkal és utazótáskákkal. Szerencsére a 
csomagjainkat nem kellett a biciklin cipel-
ni, azt autókkal szállították utánunk. Érde-
kes volt, hogy még indulás előtt mindenki-
nek a kormányára kötöttek a nagylányok 
– Bada Blanka és Bányai Eszter – egy lila 
szalagot. Elmondták, hogy egy beteg fiú-
ért, Lázár Bencéért is versenyzünk, hogy 
mi ezzel segítsük a gyógyulását. Körülbe-
lül 50-en vágtunk neki a kéleshalmi útnak. 
Ági néni és Heni néni bicikliztek elöl és 
eléggé gyors tempót diktáltak. Így 40 perc 
alatt kiértünk a verseny helyszínére. Elfá-
radtunk kicsit, de amíg bepakoltuk a felsze-
relésünket a művelődési házba, addig ki is 
pihentük magunkat és már tekerhettünk is. Az első tekergő Piroska néni 
volt, aki a verseny kezdetekor köszöntötte a csapatokat és előbiciklizett az 
utat mutatva. Csokit és egy kis emlékkártyát is kaptunk tőle ajándékba. A 
mi csapatunk 7 főből állt, az osztálytársaim és az 5. a-ból érkezőkkel ver-
senyeztem együtt. A táv 1 kilométeres körökből állt, és 20 percig tekerhet-
tünk párokban. Igyekeztünk nagyon, hátha elhúzhatnánk a többi csapattól. 
Folyamatosan váltottuk egymást, hogy senki ne fáradjon el nagyon. Akik 
éppen pihentek, azokat az egyik apuka az autójával szállított ki a „Szarvas 
Tanyára”, hogy láthassuk a vadon élő szarvasokat közelről. Nagyon érde-
kes volt. Este nagyon hideg lett. Akkor már kabátban, sapkában és kesz-
tyűben bicikliztünk. Hajnika néni éjfél körül takarodót fújt, és kicsit lepihen-
tünk a jó meleg teremben. Éjszaka születésnapot is ünnepeltünk, mert az 
egyik kislánynak pont 23-án volt a szülinapja. Még sötét volt, amikor ébred-
tünk és már újra biciklin voltunk. Délelőtt szépen kisütött a nap. Ebéd után 
jött az eredményhirdetés. Nagyon izgultunk, mert a tanító nénik nem árul-

tak el a részeredményekről semmit. IGEN! Mi az „IZMOS csapat” lettünk a 
győztesek. Aranyérmet akasztottak a nyakunkba, és még kerékpár világí-
tást is kaptunk ajándékba. A második a „PULKA csapat” a harmadik pedig 
a „VADMOTOROSOK csapat” lett. Aranyérmet kapott még a „NITRO csa-
pat”, mert az alsósok közül ők tekertek a legtöbbet. Egy csomó különdíjat is 
kiosztottak. Ági néni elmondta, hogy a 23 óra folyamán összesen 3341 kilo-
métert tekertünk. Nagyon jól éreztük magunkat. Én biztosan jövőre is jövök.

Szeretném megköszönni a társaim nevében Piroska néninek, hogy kita-
lálta ezt a versenyt, Ági néninek, Heni néninek, Hajnika néninek, hogy 
megszervezték nekünk ezt a két napot, a Kéleshalmi Önkormányzatnak 
a jó meleg termet, Pista bácsinak a Korzó Étteremben a finom vacsorát, 
Laci bácsinak a Stílus boltban az ajándékokat, Tamás bácsinak a Szarvas 
Tanyás fuvart és a Hunyadi iskolánknak ezt a szuper versenyt. 

Otott-Kovács Patrik 6. c

Hunyadi Iskola hírei

Mindennapok csodái
A Csodák Palotájába látogattunk el az osztállyal. Szinte egy egész napot 

töltöttünk ott, így volt időnk mindent megfigyelni. Érdekes „játékok” voltak, 
amiket bárki kipróbálhatott. A különös és logikai játékok kipróbálásán kívül 
még előadásokat is láthattunk. A kísérleteket egy nagy teremben nézhet-
tük végig, amelyek fél óráig tartottak. Láthattunk többek között folyékony 
nitrogénnel történő kísérleteket, az alkohollal is találkozhattunk, és per-
sze elektromossággal. A kísérletek után mindenki visszamehetett ahhoz a 
játékhoz, ami a legjobban tetszett neki – pl. piruett, bársony hárfa, késlel-
tetett hang, óriás kaleidoszkóp - esetleg kipróbálhatta magát az ördögla-
katok világában.

Köszönjük Szarvasné Tompa Zsuzsinak, hogy lehetővé tette számunk-
ra ezt a szép kirándulást!

Kasziba Zsófia Sára 8.G

Jövőd a tét!
Pályaválasztási kiállítás

Az iskolánk minden nyolcadik évfolyamos tanulója Baján volt „iskola-
börzén”.

Nagyon érdekes iskolai bemutatkozásokat láttunk, színes diák, képek, 
kiadványok és személyes előadások segítségével. Sok információt gyűj-
töttünk. Kérdezhettünk az ott kiállító iskolák képviselőitől, megnézhettük a 
kisfilmjeiket, tollakat, játékokat kaptunk ajándékba. Tájékozódtunk a nyílt 
napokról.

Mindenki talált olyan középiskolát, ahol el tudná képzelni a tanulmányai 
folytatását. Hasznosan telt a napunk.

8.G

A Népművészet Hete

Szeptember utolsó hetében kezdődött a Hunyadi Iskolában a Népmű-
vészet Hete, amelynek középpontjában Benedek Elek születésnapja, a 
Magyar Népmese Napja állt. Ezekben a napokban az iskola dísztermé-
be beköltözött a szegény ember és a királykisasszony is.  A pedagógu-
sok népmesei környezetben tartottak irodalom órát, s aki kedvet kapott, 
mesét olvasott, énekelt, kukoricát morzsolt az eredeti népművészeti kel-
lékek között. Lehetőséget biztosítottunk kicsiknek és nagyoknak mesené-
zésre, mesedramatizálásra is. A hét tapasztalatait összegezve úgy döntöt-
tünk, hogy megpróbálunk hagyományt teremteni, és a Népmese Napjához 
kapcsolódva minden évben mini kiállítással közelebb vinni a népművészet 
értékeit gyermekeinkhez.  

Vilidár-Varga Krisztina

CASHFLOW játék a Hunyadiban

Iskolánk a 2015. szeptember 14. és október 9. között, az Egészség-
ben-jólétben programot a CASHFLOW Mágnes rendszerével bonyolította 
le a CASHFLOW Tábor Kft szakképzett moderátori csapatával.

A program kurzusokból állt, amely 8 egymásra épülő tematikát foglalt 
magában, amelyet négy hét alatt heti egy alkalommal valósítottunk meg 
délutáni időszakban 4-5 óra terjedelemben, a TÁMOP – 6.1.5-14-2015-
003 „Egészséges Bács-Kiskunért” komplex emberi erőforrás fejlesztési 
program során. Iskolánkból 48 tanuló lehetőséget kapott, hogy a gyakorla-
ti szimulációs táblajáték segítségével oktatójátékon keresztül elsajátítsa az 
alapvető pénzügyi ismereteket.

Meglepődve tapasztaltuk, hogy a játékos formában történő pénzügyi 
ismeretátadást hatékonyan abszolválták és a pénzügyi döntéseiket a játé-
kok folyamán egyre tudatosabban, megalapozottan hozták meg. A siker-
hez az is hozzájárult, hogy az első és negyedik alkalommal egy-egy szak-
könyvet is kaptak diákjaink.

Rittgasszer Jánosné

23 ÓRÁS ÜNNEPI TEKERGÉS
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A szakképző iskola pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Eras-
mus+ szakképzési programjához. Az Erasmus+ program támogatja, hogy 
a szakképzésben tanuló diákok és a szakképzéssel foglalkozó szakembe-
rek szakmai gyakorlaton vehessenek részt külföldön, s ezáltal Európa-szer-
te javuljon a szakképzés színvonala. A program segíti, hogy a szakképző 
intézmények stratégiai partnerségeket hozzanak létre más intézményekkel 
és különböző cégekkel annak érdekében, hogy szoros kapcsolat épüljön ki 
az oktatás és képzés, illetve a munka világa között.

A benyújtott pályázat egyik része a négy évvel ezelőtt Jánoshalmán járt 
finn partneriskola meglátogatására és az iskola kilenc tanulójának három 
hetes finnországi gyakorlatára vonatkozott. A nyertes pályázatunk ered-
ményeként október végén tíz napos tanulmányúton vehetett részt a jános-
halmi iskola kilenc fős oktatói csoportja. A csoport a kokkolai központú 
KPEDU iskolatársulás perhoi mezőgazdasági iskolájában kapott szállást. 
Innen indultunk el naponta más-más területét megismerni a finn szakkép-
zési rendszernek.  Irigylésre méltó, hogy milyen gyors ütemben képes fej-
leszteni iskoláit az intézményeket fenntartó tizennégy község.

Láttunk néhány éve épült, a legmodernebb felszereltséggel működő álta-
lános iskolát, korszerű tanműhelyeket és osztálytermeket, jól működő egyé-
ni gazdaságokba látogattunk, ismerkedtünk a finn szakképzési rendszerrel 
és a felnőttoktatással. 

Vendéglátóink a szabadidős programokba is igyekeztek bekapcsolni 
bennünket. Meglátogattuk a perhoi iskola vízi szárnyas telepét, az iskola 
diákjai végigvezettek bennünket egy lápi túrán, ahol bemutatták a lápvidék 
növény és élővilágát. A finn hagyományok ápolásának is aktív részesei vol-
tunk a „Kansallispuistio” Nemzeti Parkban, mert a kísérőink egy hagyomá-
nyos szaunába vittek el bennünket. Itt szabadtűzön készült ételeket készí-
tettünk és megkóstolhattuk a medvehúst is.

A látogatás során megállapodtunk arról, hogy a következő évben milyen 
területen vesz részt a jánoshalmi iskola kilenc diákja a finn iskola mezőgaz-
dasági gyakorlatain és hogy augusztusban mi is fogadunk három finn diákot 
Jánoshalmán. Ezen túl szándéknyilatkozatot írtunk alá arról, hogy  a mátra-
füredi iskolánk tanulói is eljuthatnak vadászni Finnországba.

Köszönettel tartozunk Sári Éva és Molnár Gáborné kollégáinknak, hogy 
pályázatukkal lehetővé tették számunkra, hogy eljuthassunk ebbe a csodá-
latos országba és Vukovicsné Vincze Tímeának, mert az ő nyelvtudása nél-
kül nehezen boldogultunk volna.

 
A projektet az Európai Unió támogatta. 
A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen 

tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Felhívás!
Iskolánk  

2015. november 20-án  
„Mezőgazdasági gépészmester” 

képzést indít.
 
A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik a szakmai kép-
zettségüket kívánják fejleszteni.  Azok, aki elkövetkező időszak-
ban tanulókat szeretnének foglalkoztatni, tanuló szerződéssel 
vagy összefüggő szakmai gyakorlaton, mert a szükséges vég-
zettség megszerzését ezzel teljesíthetik.

A tanfolyam költsége várhatóan: 220 000 Ft

Jelentkezés feltétele: Mezőgazdasági gépész szakmai végzett-
ség, 5 éves szakmai gyakorlat.

További információ: +36/70-33-289-33, telefonon Zadravecz 
Györgynél lehet.

 Jelentkezés határideje: 2015. November 20.

Cím: FM ASzK, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
         6440 Jánoshalma, Béke tér 13 sz.

Adventi készülődés 
a szakiskolában

Mindenkit szeretettel hívunk iskolánkba 2015. november 26-án 17 órá-
ra egy kis közös karácsonyi készülődésre, adventi koszorúk, ajtó-és ablak-
díszek, karácsonyfadíszek készítésére, mézeskalács dekorálására. A prog-
rammal egy időben a téma iránt érdeklődők „fűben, fában orvosság” cím-
mel előadást hallgathatnak meg az előadóteremben. 

Vendégeinket forró teával, forralt borral és zsíros kenyérrel várjuk! 

Intézményünk az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakkép-
ző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a 
2015/2016 tanévben is több alkalommal várja az érdeklődő diá-
kokat és szülőket.  

November 11-én 9,30 órától újra bemutatjuk iskolánkat és 
tanüzemünket, hogy látogatóink minél jobban megismerhessék 
iskolánk adottságait, azokat a képzési lehetőségeket, amelyek-
kel leendő diákjainkat várjuk. 

A november 11-ei nyílt napon a Mezőgazdasági Gépfor-
galmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ), amely iskolán-
kat választotta Magyarország legjobb gépésziskolájának, szin-
tén képviselteti magát intézményünkben, a tanüzemben pedig 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy az érdeklődők megnézzék és 
kipróbálják a mezőgazdasági gépeinket.

Programunkra mindenkit sok szeretettel várunk!

Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,

Georgica Alapítványa 
2015. november 14-én 

18 órai kezdettel

Jótékonysági bált
szervez

 melyre Önt és párját
ezúton szeretettel meghívjuk.

Belépőjegy vacsorával együtt: 3500.- Ft/fő

Amennyiben nem áll módjában részt venni rendezvé-
nyünkön, úgy támogatójegyek vásárlásával, vagy tom-
bolatárgy felajánlásával hozzájárulhat alapítványunk 
célkitűzéseinek megvalósításához.

Támogatójegyek 1.000-; 5.000.- Ft-os címletekben 
vásárolhatóak az Iskola titkárságán.

Részvételi szándékát 2015. november 12-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

Finnországban jártak az FM ASzK oktatói

Újabb nyílt nap a szakiskolában

Mezőgazdasági Szakképző hírei



13. oldal
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2015. november

A dietetikus tanácsai
Érdekességek a mézről

A méz gyógyító hatását már az 
ókori Egyiptomban is kihasználták, 
sebeket kezeltek vele, de Kleopát-
ra is alkalmazta szépítőszerként. A 
tudomány azután szép lassan az 
összes méznek tulajdonított hatást 
igazolta – őseink nem tévedtek, a 

méz valóban aranyszínű csodaszer!
Több mint 300 féle mézet készítenek a szorgos 

méhek. Ízük, hatásuk attól függ, hogy a bázisul szolgá-
ló virágok milyen nektárral rendelkeznek. A méz szén-
hidráttartalma körülbelül 80-85 százalék, amit a benne 
lévő gyümölcs- és szőlőcukor tesz ki. Ezen kívül tar-
talmaz még fehérjéket, különböző szerves anyagokat, 
vitaminokat, ásványi anyagokat is. Az emberi szerve-
zet számára szükséges, 24 ásványi anyagból 22 jelen 
van a mézben.

A valódi virágméz az esetek túlnyomó többségé-
ben kristályos. Csupán két fajta méz ismert, amely akár 
több évig is folyékony marad. Az egyik az akácméz, 
a másik a tiszta mentaméz. A kristályosodás tehát a 
„méz” -ként árult termékek valódiságára utal. A cukor-
szirupból készült, hamisított „méz” mindig folyékony. 
Hogy ezt megértsük elég, ha arra gondolunk, hogy a 

lekvár, melyet kristálycukorral készítünk el, sohasem 
kristályosodik be. 

A mézben sokféle vitamin megtalálható (B1, B2, B5, 
B6, C, M, P), ám mennyiségük meg sem közelíti a friss 
gyümölcsök vitamintartalmát. Sajátossága ellenben, 
hogy vitamintartalmából a tárolás során sem veszít, 
akár hét éven át is megőrzi vitaminjait.

Legismertebb méz az akácméz, ami Világos színű, 
áttetsző, teljesen tiszta formában enyhén zöldes szín-
be hajló. Nagyon hosszú ideig folyékony marad, ennek 
egyik oka, hogy a többi méznél magasabb a fruktóz tar-
talma. A repceméz frissen pergetve aranysárga színű, 
majd 1-2 héten belül kristályosodik. Kristályai apró sze-
műek, állaga leginkább a fehér zsírhoz hasonlít. A hárs-
méz barna színű, erősen aromás méz. Íze a menta ízre 
emlékeztet. Viszonylag későn, kb.5-6 hónap múlva kris-
tályosodik. A selyemkóróméz, vagy vaddohányméz szí-
ne egészen világos, íze szinte fűszeres és viszonylag 
későn kristályosodik.

Bizonyos betegségek – például cukorbetegség, 
kóros elhízás, mézallergia, méhcsípés-allergia – fenn-
állásakor ellenjavallott a méz fogyasztása.

Faragóné Hován Éva
 Dietetikus

NEM KOPOGTAT 
TÖBBÉ A VÍZMÉRŐ 

LEOLVASÓ!
A jeladós berendezésekkel hamarabb észlelhető 

a szivárgás, a csőtörés is
Ugye ismerős, ön számára a helyzet, amikor jön 

a vízóra leolvasó? Otthon kell lenni, cetlikre kell 
írni a fogyasztási adatokat, nyitogatni kell a vízó-
ra aknát. Mostantól ezt elfelejtheti! A Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft. a folyamatos fejlesztés, 
az ügyfélközpontú szolgáltatás híve. Mindhárom 
üzemmérnökségi területén élők számára elérhető-
vé teszi a jeladós vízóra leolvasást.

Mátyus Zoltán ügyvezető szerint ez a módszer 
kényelmes, és ami a legfontosabb, baj esetén igen 
pénztárcabarát.

„Szolgáltatási területünkön 53 település talál-
ható, a jelenlegi rendszerben hathavonta végzünk 
leolvasást, a csekkeket pedig kéthavonta küldjük 
ki. Sok esetben előfordul, hogy a leolvasási idősza-
kok között a fogyasztók nem néznek rá a vízórákra, 
nem ellenőrzik, hogy minden rendben van-e? Szá-
mukra akkor jön a meglepetés, amikor a leolvasás-
kor kiderül, hosszú ideje valami gond van a vízhá-
lózattal, a csőtörés, repedés miatt tetemes mennyi-
ségű víz szivárgott el. Hasonló problémák adódnak 
a nem lakott ingatlanok, ritkán használt nyaralók, 
hobbiházak esetében is.

Az új jeladós rendszer mindezekre a problémák-
ra nyújt megoldást. Ebben az esetben munkatár-
saink kéthavonta elhajtanak a ház előtt, néhány 
másodperc alatt elvégzik a vezeték nélküli mérést. 
A rádiómodullal szerelt vízmérővel rendelkező fel-
használási helyekre nem kopogtat a vízmérő leol-
vasó, hiszen a rádiójeleken kapott fogyasztási 

adatokat megfelelő 
informatikai eszkö-
zök segítségével az 
utcáról begyűjthe-
tők. A jeladók szivár-
gásriasztási funkció-

val rendelkeznek, ami segít észlelni az esetleges 
meghibásodást. A szivárgásjelzésről a felhaszná-
lókat a szolgáltató levélben értesíti a hibaelhárítás 
megkezdése érdekében. A jeladó modul bizonyos 
típusú társasházi mellékmérőkre is felszerelhető. 
Távleolvasás esetén megszűnik a részszámlázás, 
kéthavonta tényleges leolvasást végzünk.”

A rendszer a gyakorlatban már tucatnyi esetben 
bizonyította, hogy valóban kényelmes, és ami a 
legfontosabb pénztárcabarát.

Szelezsán János kiskunhalasi ingatlanán is a 
rádiós jeladónk jelezte a szivárgást, a felhaszná-
lót levélben értesítettük a hálózati problémáról, így 
még időben tudott intézkedni, több tízezer forintnyi 
víz elfolyását tudtuk így megelőzni.

Egyszeri költség-
hosszútávú befektetés

Asztalos Tímea értékesítési csoportvezető úgy 
gondolja, a rádiós jeladó hosszú távra adhat biz-
tonságot a felhasználók számára.

„A készülékre 12 év garanciát vállalunk, a rádiós 
modul ára14.500,- Ft + ÁFA / mérő, ezt bármelyik 
ügyfélszolgálatunkon megrendelheti a fogyasztó.

A pénz befizetését követően a megbeszélt idő-
pontban mennek a kollégák, alig fél óra alatt felsze-
relik, beüzemelik a berendezést, ha bármilyen idom 
vagy kötőcső szükséges azt ingyen biztosítjuk. Tár-
sasházi mellékmérők esetében a kivitelezéshez 
szükséges belső hálózati átépítés, felújítás, vagy a 
meglévő mérőbeépítés hozzáférhetetlensége miat-
ti átalakítás, belső hálózati szerelvény csere, vala-
mint egyedi mérőigény esetén az ár külön kalkulá-
ció alapján kerül megállapításra.”

Bővebb információt a +36-77/421-622 – es köz-
ponti telefonszámon Pintér Miklós számlázási 
előadótól kérhetnek ügyfeleink.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM
Munkahelyi elsősegélynyújtó (elméleti, gyakorlati) tanfolyamokat szervezünk, mely megfelel 
a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20.§ szerinti munkáltatói kötelezettségnek.

Helye: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. Szálláshely és Irodaház
Ideje: 1. 2015.11.27. 14.00-18.30-ig
           2. 2015.12.04. 14.00-18.30-ig

A létszámkorlát 15fő/tanfolyam.
Jelentkezni, érdeklődni lehet: Juhász Zsolt 06-20/36-25-735; agroszint@gmail.com e-mailen

A tanfolyamszervező a végzettségről igazolást állít ki!
A TANFOLYAM ÖNKÖLTSÉGES!

Aki újra gondolta a paprikás krumplit
A második alkalom-

mal megrendezett Bur-
gonyás ételek főzőver-
senyén, a kiskunhalasi 
Sóstó Csárdában Tóth 
Viktor és csapata olyan 
étellel győztek, amikor 
a kolbász a burgonyán 
belül volt és nem kívül 
magányosan. Gratulá-
lunk a győzelemhez! A 
városunkban élő és dol-
gozó szakács titkára a 
következő számunkban 
próbálunk választ adni, 
egy vele készült riport-
ban.

mailto:agroszint@gmail.com
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H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3.   
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014  
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa:  
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

 kedd, csütörtök 1330-1630.

Víz, gáz és  
központi fűtés  

szerelés
Gázkazánok,  
gáztűzhelyek,  
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek  

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma, 
 Bem J. u. 114.  

Tel.:06-20-32 39 906

FIGYELEM – FIGYELEM – FIGYELEM
A sportcsarnok parketta felújítása novemberben befejeződik. 

A sportcsarnok használatáról érdeklődjön a pénztárban. 

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

Kérjük, a korlátozott beszállíthatóság miatt, időben  (egy hét) jelezze szándékát!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

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

folyamatosan. Irodák és közösségi terem rendezvényekre  
Érdeklődni a helyszínen vagy a  06-30-655-41-77 telefonon lehet.

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Dr. Csényi Attila üg y vezető

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2015. szeptember  hónapban a következő 

elhunytak temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„Akiket legjobban szeret az Úr, azokat szólítja magához a leghamarabb.”
Stephen King

Nagy Zsolt ügyvezető

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . : 
0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

Novemberi 
AKCIÓJA

Teafőző  (2 l):   990.-
Naptár 2016-os:   119.-

Papírtörlő  
(2 tekercs, 2 réteg): 120.-

Női, bélelt, sztreccs 
nadrágok: 1190- től

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok 
meg-bí zá sá ból 2015. szeptember hónapjában a kö vet ke ző 

elhunytak keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

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

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

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

Péter-Szabó Mihály élt: 60 évet
Dóra Jánosné  
sz: Szórádi Irén élt: 81 évet
Zsikla József élt: 63 évet
Jekl Mónika élt: 40 évet
Czeller Jánosné  
sz: Kovács Terézia élt: 74 évet
Farkas Ferencné  
sz: Kiss Erzsébet élt: 53 évet
Gáspár Ferencné  

sz: Király Mária élt: 83 évet
Figura Zoltán élt: 66 évet
Lógó Antal élt: 79 évet
 Horváth Károlyné 
sz: Gál Gizella élt: 92 évet
 Gelányi Jánosné  
sz: Faddi Ilona élt: 85 évet
Vlasics Istvánné  
sz: Mikó Terézia élt: 82 évet
Molnár Lajos  élt: 91 évet

Szűcs István János (1929)                           Verseczki István (1946)
Somogyi János (1930)                                        Csányi Mátyás (1930)
Balázs Mátyásné (1935)                      Novok Rostás László (1928)

Fejes István (1947)
Friebert Ferenc János (1955)

Csizmadia Mihályné sz. Hosszú Franciska (1935)
László Jánosné sz. Vida Katalin (1958)

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó 
házi bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

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

Hirdetések

A rendőrség a 
 06-20/539-64-99  
számon is hívható

Emlékezés

Emlékezés

Szomorúan értesítjük mindazokat, akik ismerték, 
tisztelték szerették

prof. Köves (Mano) Iván 
a nyughatatlan művész, filozófus  

eltávozott közülünk.
Szerettünktől 

2015. október 18-án (vasárnap) 11 óra 30 perckor 
veszünk búcsút a jánoshalmi zsidó temetőben

Gyászoló család

Szomorúan értesítjük mindazokat, akik ismerték, 
tisztelték szerették

prof. Köves (Mano) Iván 
a nyughatatlan művész, filozófus  

eltávozott közülünk.
Szerettünktől 

2015. október 18-án (vasárnap) 11 óra 30 perckor 
veszünk búcsút a jánoshalmi zsidó temetőben

Gyászoló család

Emlékezés 

Ifj. Brenner Zoltán 
halálnak 15. évfordulójára.

Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek.
Mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek.
Gondolatban velünk vagy bármerre is járunk,
Tudjuk, hogy nem jössz és mi mégis várunk.

Szerető Édesanyád
Nővéred és családja

Köszönetnyivánítás

Köszönetnyivánítás

„Megállunk a sírod mellett és könnyezünk, 
Milyen jó volna, ha itt lennél közöttünk,

Sírodra hiába viszünk virágot, 
Veled temettük el az egész világot.”

Fájó szívvel emlékezünk

Lengyel László 

halálának 10. évfordulójára
Felesége, gyerekei és unokái

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

Czeller Jánosné 
Kovács Terézia 

temetésén és gyászmiséjén részt vettek és elhoz-
ták sírjára a szeretet és tisztelet virágait, fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek!

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak 
a közeli és távoli rokonoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik

MOLNÁR LAJOS 

temetésén és gyászmiséjén részt vettek és elhoz-
ták sírjára a szeretet és tisztelet virágait.

Gyászoló család
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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

2015.  
november  18-án 

lesz kirakodó vásár

SPORT
A JFC októberi eredménylistája

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

Pontokat hagyott a csapat  
Kunszálláson

10.04:
Felnőtt

Kunszállás – Jánoshalmi FC  
1:1 (0:1)

Kunszállás, 80 néző
Gólszerzők: Kertész a 75’, ill. Kovács Máté 
a 64’
Jók a JFC csapatából: Kovács Máté, Nagy 
Dániel, Sejben Péter
Gieszinger Ferenc edző: Ezúttal sem sike-
rült 1:0 után növelnünk előnyünket, pedig 
több lehetőségünk is volt. A végén még 
örülhettünk a döntetlennek.

U – 19
Kunszállás – Jánoshalmi FC  

4:1 (1:0)
Gólok a Kunszállás részéről: 8’, 48’, 72’,84’ 
illetve Enesei Dániel 64’
Jók a JFC csapatából: Enesei Dániel

U – 16:
Jánoshalmi FC – Faddikorr Kiskunhalasi 
FC 1:1 (1:0)
JFC góllövője: Nemes Martin
Fenyvesi Ferenc edző: Hiába támadtuk 
végig az egész mérkőzést, nem tudtunk 
nyerni. Rengeteg helyzet maradt ki.

10.10.
U – 16

Hajós – Jánoshalmi FC  
5 – 4 (2:2)

JFC gólszerzői: Tusori Lajos 2, Rátvai 
Dániel, Horváth Norbert.
Fenyvesi Ferenc edző: Bár a bajnokság 
legjobb csapatánál játszottunk, még is a 
döntetlen igazságosabb lett volna.

U – 14 mérkőzés.
Jánoshalmi FC – Faddikorr 
Kiskunhalasi FC 3:2 (0.1)

JFC gólszerzője: Busa Vajk 3

Bravúr hazai pályán
10.11: felnőtt:

Jánoshalmi FC – Kecskeméti LC 
KTE 

 2:1 (1:0)
Jánoshalma, 100 néző
Gólszerzők:Kisa Péter 38›, Jeszenszky 
Roland 73›, ill. Szabó Péter 94›
Jók a JFC csapatából: Nagy Dániel,Deján 
Suknovics, Kisa Péter, Lódri Ferenc
Gieszinger Ferenc edző: Jó védekezésünk-
nek köszönhetően ellenfelünknek nem volt 
igazi helyzete. mi viszont kétszer is a 
kapujukba találtunk.

U – 19:
Jánoshalmi FC – Kecskeméti LC 

KTE  
2:1 (1:0)

Gólszerzők: Zentay Viktor 8, Lakatos Ger-

gely 68’ illetve Szántó 71’
Jók a JFC csapatából: Zentay Tamás, Laka-
tos Gergely, Lengyel Endre, Burai Gábor
Gieszinger Ferenc edző: A mai napon bát-
ran és jobban játszottak a fiúk, így megér-
demelték a győzelmet.

10.17. 
U – 14

Kalocsa – Jánoshalmi FC 6:2 (1:1)
JFC gólszerzői. Pippan István, Busa Vajk

Gólokban gazdag 
mérkőzésen győzelem

10. 18: felnőtt
Soltvadkert – Jánoshalmi FC  

2:3 (1:1)
Soltvadkert, 100 néző
Gólszerzők: Tasnádi 43’,Kővári 85’, ill. 
Kovács Máté 64’ Kisa Péter 68’, Gieszin-
ger Péter 69’
Jók a JFC csapatából: Kisa Péter, Kovács 
Máté, Nagy Dániel, Gieszinger Péter, Deján 
Suknovics.
Gieszinger Péter: Csodálatos este volt. A 
csapat kitett magáért és remek szurkolóiért. 
Gratulálok mindkét tábornak.

U – 19
Soltvadkert – Jánoshalmi FC  

4:3 (2:0)
Gólszerzők: Soltvadkert részéről:8’,48’,72’, 
87’ ill. Zentay Viktor 57’,Kolompár Zoltán 
64’’,Sánta Robin 78’
Jók a JFC csapatából: Zentay Viktor, Ene-
sei Dániel
Gieszinger Ferenc edző: – Ezúttal is mi ját-
szottuk a footballt, még is vesztettünk, mert 
hiányzott a minden áron való győzni akarás. 
2:2 után nyernünk kellett volna!

U – 16 mérkőzés
Jánoshalmi FC – Gara 5:1 (1:1)

JFC gólszerzői: Rátvai Dániel, Kincses Nor-
bert, Kovács Gábor, Nagy Zoltán, Kolom-
pár Róbert
Fenyvesi Ferenc edző: Az első félidőben 
gyengén játszottunk, és ez meg is látszott 
az eredményen . A második játékrészben 
viszont feljavult a csapat, s megérdemel-
ten győztek.

10.24: U – 16 mérkőzés
Tompa – Jánoshalmi FC 3:0 (1.0)

Fenyvesi Ferenc edző: Formán kívül ját-
szottunk és ehhez párosult egy nagyon 
gyenge játékvezetés.

U – 14 mérkőzés
Jánoshalmi FC – Hajós 2:0 

Gólszerzők: Busa Vajk, Király Kevin

Öt mérkőzés óta 
veretlen a csapat

10.25: felnőtt
Jánoshalmi FC – Faddikorr 

Kiskunhalasi FC  

1:1 (1:1)
Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők: Nagy Torma Ricsárd 12’, illetve 
Sorin Amuriutei 14’
Jók a JFC csapatából: Csupán Grácz Ger-
gő teljesítménye volt kiemelkedő
Gieszinger Ferenc edző: küzdelmes mérkő-
zésen igazságos döntetlen.

U-19:
Jánoshalmi FC – Faddikorr 
Kiskunhalasi FC 1:0 (1:0)

Gólszerző: Zentay Tamás 8’
Jók a JFC csapatából: Zentay Tamás, Burai 
Gábor
Gieszinger Ferenc edző: Ma gyengébb játé-
kot produkálva is nyert a csapat.

10.27.
U – 14 mérkőzés

Kiskőrös – Jánoshalmi 
FC 10:0 (7:0)

10. 29.
Izsák – Jánoshalmi FC 6:1 (3:0)
JFC gólszerzője: Szabó Alex

Vereség az éllovastól
10.31. 
Felnőtt

Jánoshalmi FC – Kiskunfélegyházi 
Honvéd TK 0:2 (0:1)

Jánoshalma, 100 néző
Gólszerzők: Tóth István 26’, 55’
Jók a JFC csapatából: Grácz Gergő, Nagy 
Dániel
Gieszinger Ferenc edző: Nagy iramú mér-
kőzésen a sokkal labdabiztosabb vendégek 
esélyt sem adtak a pontszerzésre.

U – 19:
Jánoshalmi FC – Kiskunfélegyházi 

Honvéd TK 1:1 (0:0)
Gólszerzők. Enesei Dániel 88’ illetve Patyi 
62’
Jók a JFC csapatából: Enesei Márton, Burai 
Gábor
Gieszinger Ferenc edző: Gyenge támadójá-
tékunk miatt 2 pontot vesztettünk

Felhívom a tisztelt szurkolók figyel-
mét, hogy a JFC következő felnőtt mér-
kőzésére november 8-án 13.30-kor kerül 
sor.  Jánoshalmi FC – Kalocsa

November  22-én 13.30-kor János-
halmi FC – Baja mérkőzéssel zárjuk az 
őszi szezont.

Horváth Mihály elnök

K É R É S !

A Jánoshalmi Női Kézilabda és Szabadidő SE tisztelettel kéri Önöket, hogy 
szíveskedjenek a Társasági adójuk felajánlásával segíteni a szakosztályun-
kat! A Bács-Kiskun Megye által kiírt felnőtt bajnokságban szerepel a juni-
or csapatunk és a TAO-s pályázaton nyert pénz a versenyzés alapja len-
ne, Sajnos még nem tudtuk összegyűjteni a megnyert pénz és ezért fordu-
lok Önökhöz és kérem a segítségüket! Remélem, kérésem megértésre talál!
Az adójuk 1 % -át szíveskedjenek felajánlani: Jánoshalma Női Kézilabda 
és Szabadidő SZSE
6440 Jánoshalma Dr. Szobonya Zoltán u.2.
Adószám:19972082-1-03

Tisztelettel Rátai Róbertné

Faddi Szabolcs 
közterület-felügyelő 

telefonszáma:  
 06-30/565-37-58 

Ápolást vállalok Jánoshalmán és környékén. 
Gyakorlattal rendelkezem

Tel: 0630-319-0499 vagy  0670-324-1652

Elhagyott, magányos, független, vékony, szerény hölgyet keresek. Ki, 
talán, egyszerű otthonomba jönne. (Feltétel: közös szimpátia, függőség 
mentesség) A múlt nem számít. 59 éves Baja környéki faluban élő füg-
getlen férfi vagyok. Tel.: 06-30-294-4315

A MINDENNAPOKRA!

BOR 
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OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

KRISTÁLYCUKOR 1 KG-OS 208.-
UHT TEJ 139.-
TCHIBO FAMILY 250 GR 399.-
IMPORT TRAPPISTA SAJT 899.-
HAZAI TEJFÖL 800 GR 399.-
DOBOZOS SÖR                              125 FT-TÓL

Anya köny vi hí rek
született:

2015. október hónapban

Házasságot kötött
Fülöp Ildikó és Hudi Gábor István
Dózsai Szilvia és Kovács Dávid
Zámbó Anita és Andris Árpád

Oláh Petra Ráhel és 
Csámpai József Szabolcs

GRATULÁLUNK!

Já nos hal ma Vá ros 
Ön kor mány za tá nak lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító:  
Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 
Kiadja: Zsikor Bt.  

Ügyvezető Blázsik Sándor 
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel:  
a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:  

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, 

Ügyvezető: Lihtenberger Csilla  
Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. 
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.  

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

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

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

2015. November: 6. Dr. Gregó Sándor, 7. Dr. Gregó Sándor, 8. Dr. Gregó Sándor, 9. Dr. Kis-
honti Attila, 10. Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. Szűcs Kornél László, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Csoboth Johan-
na, 14. Dr. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Dr. Mikó Attila, 16. Dr. Kishonti Attila, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr. 
Csoboth Johanna, 19. Dr. Gregó Sándor, 20. Dr. Mikó Attila, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Kishonti Atti-
la, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Csoboth Johanna, 
27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Csoboth Johanna, 29. Dr. Csoboth Johanna, 30. Dr. Kishonti Attila

December: 1. Dr. Gregó Sándor , 2. Dr. Szűcs Kornél László, 3. Dr. Gregó Sándor, 4. Dr. Gregó Sándor, 

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.  
Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart. Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill.  

az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

A rendőrőrs indokolt esetben éjjel – nappal a  
06-20/539-64-99 telefonszámon hívható

Radics Milán (Anyja neve: Csámpai 
Katalin), Lengyel Mia Lea (a.n.: Patocs-
kai Renáta), Fejes Tamás Ármin (a.n.: 
Oláh Mónika), Földes Hanna (a.n.: Kiss 
Csilla), Horváth Izabella (a.n.: Győri 
Szilvia).

Jánoshalmi 
tűzoltók hívószáma: 

06-77/401-070

V. L.  bejelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015.07.20 
00:00 és 2015.08.10 07:00 közötti időben 8 alkalommal 6440 
Jánoshalma, belterületen elhelyezkedő gyümölcsösébe kerí-
tés szétfűzés módszerével behatolt és onnan különböző fajtájú 
őszibarackot tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár: 
40000 Ft, rongálással: 10000 Ft. A nyomozás során az elkö-
vetők kiléte megállapításra került J.M. és K.A. személyében, 
ügyüket vádemelési javaslattal a Kiskunhalasi Járási Ügyész-
ségnek átadtuk.

További óriási akciók!

Rendőrségi hírek

A parkolókban hagyott gépjárművekben látható 
helyen ne hagyjanak értéktárgyat (telefont, táskát, 
kabátot, híradástechnikai berendezést), ha mégis az 
autóban kell hagyni, inkább tegyék értékeiket a cso-
magtartóba.

Arra is figyeljenek oda, hogy ne a parkolóban pakolják érté-
keiket a csomagtartóba, mivel ott lehetnek az elkövetők vagy 
az ő tippadóik, így az ő „munkájukat” segítik azzal, hogy melyik 
autót érdemes feltörni.

Figyeljenek arra, hogy ne felejtsék az autó tetejére tett tás-
kát, pénztárcát, bármilyen használati eszközt!

Autóikkal lehetőség szerint kivilágított jól látható helyen par-
koljanak. Autóbuszon, vonaton és tömegközlekedési eszkö-
zön közlekedőknek számítani lehet arra, hogy zsebtolvajok 
vegyüljenek a tömegesen utazó emberek közé, akik kihasz-
nálva a zsúfoltságot megfosztják Önöket kézitáskájuktól, pénz-
tárcájuktól.  

Ui: Információink szerint a minap az egyik ház előtt 
hagyott gépkocsit törték fel fényes nappal, amelyben gazdá-
ja látható helyen hagyhatta a pénztárcáját (Szerk)

A jó idő elmúltával a hirtelen bekö-
szöntő hideg, a 0 Celsius fok alat-
ti hőmérséklet kemény próba elé állít-
ja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, 
lakásukban egyedül élő idős embere-
ket. A téli hideg idő beálltával veszély-
be kerülnek a hajléktalanok és a fűtet-
len lakásban élők. Figyeljünk oda 
rájuk, működjünk együtt a rendőrség-
gel, az önkormányzatokkal!

A hajléktalanok mellett kiemelt 
figyelmet kell fordítani a lakásuk-
ban, házukban fűteni nem tudó, főleg 
egyedül élő, idős emberekre is. Kér-
jük, hogy mennyiben tudnak olyan 
emberről, akit akármilyen okból kihű-
lés veszélyeztethet, tegyenek beje-
lentést az ingyenesen hívható 107-es, 
vagy a 112-es telefonszámokon, illet-
ve jelezze az önkormányzatnak!

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya 
nyomozást indított rablás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt O. Gábor, R. Zoltánné 47 éves jános-
halmi lakos és 17 éves fia ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 37 éves hódmezővá-
sárhelyi férfi és társai október 25-én a sértett jánoshalmi laká-
sában szóváltásba keveredtek az ott lakóval, akit mindhárman 
bántalmazni kezdtek és pénzt követeltek tőle. Mivel a 45 éves 
férfi nem tett eleget a felszólításnak, ezért O. Gábor ismét 
megütötte, majd a falhoz szorította őt, fiatalkorú társa pedig 
kivette a sértett nadrágjából a pénztárcát és az abban lévő 
készpénzzel együtt távoztak. 

A jánoshalmi rendőrök 50 perccel később elfogták a feltéte-
lezett elkövetőket, akiket a nyomozók gyanúsítottként hallgat-
tak ki. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai kezde-
ményezték az őrizetbe vett csoport előzetes letartóztatását.

Kihűlés veszély! November elején fiatalok téglával betörték a jánoshalmi sértett házának ablakát, 
berúgták az ajtót, majd pénzt, bort és dohányárut követeltek.

A 63 éves férfi semmit sem adott nekik, az egyik gyanúsított – miután berúgta 
az ajtót – az ingatlanba bejutva követelőzött tovább, társa pedig a betört ablakon 
keresztül ellopott 16 szál cigarettát. Miután a sértett magához vett egy fejszét és 
távozásra utasította a fiatalokat, a gyanúsítottak elmenekültek.

Rövid időn belül fahusánggal felfegyverkezve visszatértek a helyszínre a felté-
telezett elkövetők, azonban a sértett és a segítségére siető szomszéd határozott 
fellépésének köszönhetően értékek nélkül ismét elmenekültek.

A rendőrök gyorsan elkapták a fiúkat, ekkor kiderült, hogy a 16 évessel szem-
ben eltűnés miatt körözés van érvényben. Mindkettejüket előállították, kihallgat-
ták, az idősebbiket őrizetbe vették, 13 éves társa szabadlábon védekezhet. Rab-
lás megalapozott gyanúja miatt indítottak ellenük eljárást. 

Téglával és husánggal próbálkoztak
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