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HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

FELHÍVÁS
Jánoshalma Város Önkormányzata a Startmunka mintaprogramok
keretében, a novemberi hónapban dűlőutak mentén fásítást hajt végre. A fák telepítését minden esetben földmérés előzi meg annak érdekében, hogy a fásítás a dűlőút területére essen. Kérjük a földhasználókat valamint a dűlőutak használóit, hogy a földmérési jeleket ne távolítsák el és vigyázzanak a facsemetékre !
Köszönjük !

XXVII. év fo lyam 11. szám

2012. november

Főhajtás a hősök emléke előtt

Polgár mesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda

Tájékoztatás szombati
ügyfélfogadásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Jánoshalma
Város Polgármesteri Hivatala irodáiban
2012. november 10-én (szombaton ) de. 8,30 – 12-ig
ügyfélfogadás lesz.
Dr. Benda Dénes sk.
Címzetes főjegyző

MEGHÍVÓ
Jánoshalma Város Képviselő-testülete

2012. november 22-én
(csütörtök) 16 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
Napirend:

tart, amelyre tisztelettel hívja a város lakosságát.
Helye: Imre Zoltán Művelődési Központ

1. Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzat munkájáról
Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Közérdekű kérdések, hozzászólások

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Változott a forgalmi
rend a belvárosban!
Az elmúlt napok tapasztalatai alapján
ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Petőfi utcának a Rákóczi utca és Bernáth Zoltán utca közötti szakasza (Egészségügyi Központtól a
parkban lévő Virágboltig) 2012. október
24-től egyirányú lett.
Az utcába a Rákóczi utca felől lehet
majd behajtani. A Mezőgazdasági Iskola sarkánál, a Piac irányából csak balra
lehet kanyarodni, a Templom felől egyenesen lehet haladni vagy balra lehet
kanyarodni, az új Buszpályaudvar felől
érkezve csak jobbra lehet kanyarodni.
A forgalmi rend változását közlekedési táblák jelezik.
A környező utcák forgalmi rendje nem
változott.
Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a
kerékpárosok sem hajthatnak a Petőfi utca egyirányú szakaszán a gépjármű
forgalommal szemben!
Kérjük, hogy a biztonságos közlekedés érdekében mindenki körültekintően,
egymásra odafigyelve közlekedjen.
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda
ISSN

2062-4069

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

Városi
Egészséghét
programja
► 3. oldalon

Városunkban ünnepi szentmisével kezdődött 1956-os megemlékezések sorozata.
Elsőként a Polgármesteri Hivatal falánál megkoszorúzták az 1958. szeptember 29-én kivégzett jánoshalmi ügyvéd dr. Szobonya Zoltán
emléktábláját. Itt Czeller Zoltán polgármester emlékezett meg a mártírhalált községi vezető életútjáról és forradalmi szerepéről. Ezt követően a főtéri 56-os kopjafánál helyeztél el virágaikat a megemlékezők. A plébániánál Mindszenty József hercegprímás emléktáblájánál folytatódott a főhajtás. Itt a főpap rokonságába tartozó Fukszberger Imre csehimindszenti polgármester méltatta főpap életútját.
Az október 23-i ünnepségek az Imre Zoltán Művelődési Központban fejeződtek be, ahol Heine Sveistrup Jensen, Magyarország dániai
tiszteletbeli konzulja mondott beszédet, majd a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium- és Szakközépiskola diákjai adtak rendkívül színvonalas műsort. Felkészítő tanáraik voltak: Varga Margaréta és Bátyai Gáborné. Az eseményekről további képek a 2. oldalon találhatók.

Sajtóközlemény
MEGNYÍLT AZ IPARTERÜLET A
VOLT LAKTANYA HELYÉN
Befejeződött Jánoshalma Város Önkormányzatának „Ipari területek
fejlesztése
Jánoshalmán”című,
DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015
azonosítószámú projektje.

Czeller Zoltán polgármester, Komáromi Lajos és Malustyik Béla
alpolgármesterek vágták át a magyaros népviseletbe öltözött lányok
által, az iparterület főútja fölött tartott nemzeti színű szalagot.
Czeller Zoltán polgármester rövid beszédében ismertette az
önkormányzat által az elmúlt 6 évben végzett munka fázisait.
Elismeréssel nyilatkozott a jánoshalmi vállalkozók, kis-és közép-,
valamint családi vállalkozások által elért pályázati eredményekről,
fejlesztésekről, és örömét fejezte ki, hogy a város Képviselő-testületének
sikerült a gazdasági élet újabb színterét megteremteni, ezzel a gazdaság
élénkítése terén is eredményt elérni.
Pályázati adatok:
Kedvezményezett: Jánoshalma Város Önkormányzata, 6440
Jánoshalma, Béke tér 1.
Közreműködő szervezet: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonproﬁt Kft. 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
A támogatás intenzitása: 70%
A projekt összköltsége: bruttó 173.249.142 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósult meg.
A projekt keretében az alapinfrastruktúra körében megvalósult
fejlesztések kivitelezését, a SOLTÚT Kft végezte, az áramellátáshoz
Jánoshalma Város Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel: 06-77/501-001
www.janoshalma.hu

szükséges hálózatot, az EDF DÉMÁSZ Zrt. építette ki.
A projekt alapvető célja volt, az ipartelepítéshez szükséges
infrastruktúra kiépítése és a terület működtetéséhez nélkülözhetetlen
szolgáltatások megszervezése illetve elindítása.
A projekt előkészítésekor elkészültek a tervek, majd a kivitelezés során,
valamennyi területen biztosított az alapvető infrastruktúrához való
csatlakozás.
A kialakítandó iparterületen található a 4565/25 hrsz-ú út, mely
vonalában kiépítésre került a víz és szennyvízhálózat, valamint a
közvilágítás. Az út 6 méter széles szilárd burkolatot kapott, mely
alkalmas a várható teherforgalom lebonyolítására. A kiépült út mentén
lefektetésre került a gázvezeték is, a hátsó ingatlanokhoz, ezt követően
kerül sor a vezeték kiépítésére.
Az ipari területen egy 6 kamerából álló vagyonvédelmi rendszer
került felszerelésre a betelepült vállalkozások nagyobb biztonsága
érdekében, melynek megﬁgyelő egysége, a már korábban kialakított
városi hálózatra csatlakozik.
Az iparterületen már megnyitotta kapuit a HARIS Tüzép, egyes
területeket bérleményként hasznosít az önkormányzat. Egy másik
területet az UNIVER cégcsoport, valamint egy gyümölcsfelvásárló
és pálinkafőző üzem céljára területet vásárolt két budapesti
vállalkozó, Pekk Antal és társa Tamás Gábor. Közülük Pekk Antal
jánoshalmi kötődésű.
Jánoshalma településrendezési tervében a terület gazdasági-ipari
övezet, illetve gazdasági- kereskedelmi- szolgáltató övezet
besorolást kapott, amely alkalmas nem jelentősen zavaró hatású,
gazdasági tevékenységi célú, nagyobb védőtávolságot nem igénylő
kereskedelmi és szolgáltató, illetve ipari tevékenység folytatására
A komplexumon belül különböző műszaki állapotban lévő, részben
újjáépíthető egykori raktár- és tárolóépületek, valamikori javító műhelyek,
betegellátásra szolgáló épület, oktatási, parancsnoki és szállásépület,
egyéb infrastrukturális, illetve kiszolgáló épületek találhatók
A Jánoshalmi Iparterület rendkívüli előnye a környező nagyobb
városokhoz képest a kedvező pályázati feltételekben rejlik,
ami azt jelenti, hogy egy vállalkozó a területen való fejlesztési
elképzelésének megvalósításához 70%-os EU támogatást vehet
igénybe.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Büszke vagyok, hogy
magyarnak születtem

2012. november

Főhajtás a hősök előtt
(képekben)

2012. október 2-án a Vajdaságból Topolyáról, Temerinből és Szenttamásról nyolcan, november 8-án
Óbecséről ketten érkeztek hivatalunkba, hogy Czeller Zoltán polgármester
úr előtt állampolgársági esküt tegyenek, ezzel a hivatalos aktussal megszerezzék a magyar állampolgárságot.
Az ünnepség megindító volt, elérzékenyülve énekeltük együtt Magyarország Himnuszát.
Megemlítésre került a trianoni
békediktátum, amelynek következtében Magyarország hatalmas részeit veszítette el. A leszakított részeken
élő magyarok és azok leszármazottai
szerezhetik vissza a magyar állampolgárságot az egyA hivatalos részt követő kötetlen beszélgetés során az
szerűsített honosítás keretében.
egyik vendégünk elmondta, hogy a szerb emberek általában nem tudnak a trianoni döntésről, nem
tudják, hogy előtte Magyarország határai hol húzódtak. Vannak, akik úgy tudják,
hogy a magyarok ’56-ban özönlöttek Szerbiába. Míg mások szerint 1941. és 1945.
között a magyarok elfoglalták Szerbiát.
Két kérelmező önéletrajzából idézek:
„A kettős állampolgárságot azért
kérem, hogy megkönnyítsem magamnak
a Magyarországba és esetleg más európai országokba való utazást és ideiglenes
ott tartózkodást, baráti és munka jellegű
látogatásokat, stb.”
„Büszke vagyok, hogy magyarnak születtem, és, hogy minden körülmény közepette magyar vagyok.”

Félévszázad múltán

Vajon törvényszerű lenne, hogy az iskolai találkozók szeptemberben-októberben megsűrűsödnek? Úgy
tűnik, az iskolakezdési reflexek még évtizedek múlva is
dogoznak a régen volt iskolatársak lelkében, s ilyenkor
nagyobb szeretettel és kíváncsisággal gondolunk egymásra. Bizonyára ez a vágy fogta el egykori 8.b osztályom lányait is, amikor október 6-ra összehívták osztálytársaikat. Az immáron harmadik, most 50 éves jeles
találkozóra. És örömmel írom: még engem is életben
találtak.
Az összejövetel a jánoshalmi Gála étteremben, délelőttől késő délutánig zajlott. Főszervezői Molnár Joli
és Dobránovics Klári, autós futárjuk pedig Joli férje:
Kasziba Imre voltak. Ezúton is köszönet nekik.
A találkozó kiegészítéseként két társuk már előző
napon hálakoszorút helyezett el az iskola bejárati falán
helyet foglaló, egykori tanítók-tanárok keramit névtábláival körülrakott „Tudás-forrásának” csapjára. Így fejezték
ki elhunyt és még élő nevelőik iránti hálájukat.
A „lányok” összejövetele ezúttal is sok közös és egyéni élményt idézett fel, amelyek az egész találkozót aláfestették. A megemlékezést egykori osztályfőjük: dr.
Karsai Ferenc által vezetett „szabályos” osztályfőnöki
óra adta. A hetes vezényszavaitól (Osztály vigyázz! Létszám) kezdve a karácsonyi csengővel történt kicsengetésig. Ezen az órán osztályunk fele jelent meg. A másik
fele már nagyon messze sodródott vagy elidegenedett,
többet meg valamelyik temető fogat magába. Emlékükre gyertyát gyújtottunk, a legutóbb elhunyt Völgyesiné
Mészáros Marika sírjára pedig két társunk egy kis koszorút is kivitt.
Az óra anyaga részben az aradi vértanúk fájdalmas
emlékét, részben a szülőket, nagyszülőket is érintő
1956-os forradalmunk öröm- és reményteljes, majd tragikus napjait, valamint a kommunista megtorlás kegyetlenségét idézte fel.
Sok lelkes szó esett az osztály tanulóinak, szüleinek, nevelőinek hatalmas közös munkájáról is: Fehér-

tó jánoshalmi (1959), majd halasi partján egy-egy iskolai
üdülő megépítéséről, berendezéséről (1960 és 61 nyarán). Osztályunk lányainak, mint nagyobbaknak, inkább
a megfeszített , de örömmel végzett munka jutott. Az
utánuk következő fiatalabb évfolyamok leánykáinak fürdés, sok játék, táborozás. (Addig, míg az akkori járási hatóságok a 20-30 személy befogadására alkalmas,
konyhával, bútorokkal berendezett üdülőket néhány év
múlva ki nem sajátították.)
A rendkívüli osztályfőnöki órát a jelenlévő „nagymama-lányok” élethű beszámolójának sora követte. Többnyire fényképcsomagokkal, ámuló felkiáltásokkal fűszerezve. Érdemes kiemelni: unokáik büszke emlegetése
közben mennyire csillogott a szemük, meg hogy nem
egy beszámolóból ez is kihallatszott: „amikor szegény
férjem meghalt”. Egyéb bajokról, küszködésekről kevesebb szó esett.
Egyszer-csak jöttek a vidáman sürgő-forgó felszolgáló lányok, látványnak is megkapó, étvágycsigázó „Gálatálakkal”, kristályvizes flakonokkal (Persze, lányosztály!) De jutott mindenkinek egy-egy fél pohár gyöngyöző pezsgő is. A szokásos, felemelt pohárral hallgatott felköszöntőt Vörösmarty sorai fejezték be:
„Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned-halnod kell!”
És ezután? A szemnek-szájnak izgalmas ételféleségek kínálgatása, fogyasztása, meg a törököktől itt felejtett „fekete-leves” elszürcsölése következett. Beszélgetéssel, lánykorból idézett vidámkodással, pogácsacsipegetéssel, házi sütemények kóstolgatásával, fényképezésekkel telt el a további délután. De hiába halogattuk, jött a szívszorító búcsúzó ígéret: Viszontlátásra
néhány év múlva!
És most ezt a beszámolót befejezve – osztályfőnökként – én is köszönöm a meghívást és a vendéglátást.
De nemcsak ezt. Hanem azt a négy évet is, mit együtt
tanultunk, együtt töltöttünk. Miáltal Ti többek, Én pedig
teljesebb lettem.
(dr. K.F.)

TÉRÍTÉSMENTES NYELVI
KÉPZÉSEK UNIÓS FORRÁSBÓL
Kedves Érdeklődők!
TÁMOP 2.1.2. - uniós források felhasználásával
a 2012/2013-as tanévben 90 ÓRÁS, INGYENES NYELVTANFOLYAMOKAT indít a Dover
Nyelviskola Budapesten és az ország bármelyik
településén, 8-12 fős csoportok részére.
Részvételi feltételek:
1) Ha Ön magyar állampolgár, elmúlt 18 éves
(felső korhatár nincs!!!) és jelenleg nem vesz
részt államilag vagy uniós forrásból biztosított
képzésben, akkor Ön is jelentkezhet. Tehát olyan
középiskolások, egyetemisták, főiskolások
nem vehetnek részt, akik nem önﬁnanszírozással folytatják tanulmányaikat.
2) A részvételhez 4.500 forint (45 felettieknek és
hátrányos helyzetű településen lakóknak 1.800
forint) önrészt kell beﬁzetni, melyet a tanfolyam
sikeres elvégzése után visszatérítünk Önnek.
3) A tanfolyami hiányzása nem haladhatja meg
a 10%-ot.

Milyen nyelveket, milyen szinten, milyen intenzitással, mikor és mekkora létszámú csoportokban tanulhat?
- Angol, német, olasz és orosz,
- kezdőtől B2 (középfokú) szintig,
- heti 2x2, 1x4, 2x3, 2x4, 3x4 vagy 5x5 órában,
- hétköznap reggel 7.00 és este 9.00, hétvégén
reggel 9.00 és délután 6.00 között.
- csoportok létszáma: 8 és 12 fő között.
Ha megfelel a fenti feltételeknek, akkor kérjük,
hogy töltse ki a regisztrációs lapot, mely http://
www.dover.hu oldalról elérhető
Vidéki tanfolyamok szervezése
Amennyiben 10 fő azonos szinten lévő tanuló
összejön, már indulhat is a tanfolyam. Ha ezt
saját környezetükben meg tudják szervezni és
tantermet is biztosítanak az oktatáshoz, akkor az
Önöknek kényelmes időpontban és helyen lesznek a képzések. A tanterem költségeit átvállaljuk
Dover Nyelvi Centrum
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Dicséret a tervezőknek és a kivitelezőknek
Szépen illeszkedik a környezetébe az új Buszpályaudvar

Október 24-én, 10 órakor került átadásra
Jánoshalma legújabb beruházása, a Buszpályaudvar. Czeller Zoltán polgármester
köszöntötte a megnyitó ünnepségen megjelent önkormányzati képviselőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a városi intézmények vezetőit, és az érdeklődőket, akik
között a VM Szakképző Intézmény diákjai
voltak jelen a legnagyobb létszámban. A polgármester megnyitó beszédében kiemelte a
beruházás fontos adatait.
2010. áprilisában Jánoshalma Város
Önkormányzata „Buszpályaudvar Jánoshalmán” címmel pályázatot nyújtott be a
kistérség közösségi közlekedés körülményeinek javítása érdekében. Az elképzelésekben szerepet kapott több infrastrukturális jellegű építés és felújítás, de a közösségi közlekedési szolgáltatások színvonalá-

nak modernizációja is tervezésre került ezzel
párhuzamosan.
A DAOP-3.2.1/B-09-2010-0002 azonosító számon regisztrált pályázat pozitív elbírálásban részesült, melyről a Közreműködő
Szervezet a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
2010. június hónapban értesítette az önkormányzatot. Az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás összege
83.621.705 forint. A projekt megvalósításának kezdete 2011. november 10. volt.
A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás
eredményeképpen a munkálatokat fővállalkozóként a Duna Aszfalt Kft. végezte. A kivitelezésben részt vettek még a Horváth Építőmester Kft., az Emke Kft. a dinamikus utas tájékoztatási rendszer kiépítésében vállalt szerepet, valamint a Buszpálya-

Mécsesgyújtás a
nemzeti gyásznapon

udvar környékének rendezésében a jánoshalmi Városgazda Kft munkatársai közreműködtek.
Az épület tervezője: Molnárné Faddi Rita
jánoshalmi építész volt, a statikai terveket az
érsekcsanádi Arkett Kft. tervezői végezték,
az út terveit Raics István, az elektromos terveket Estók Mihály, a gépészeti terveket
Molnárné Kurgyis Rita készítette. A műszaki ellenőrök Gálai András, és Koletár András voltak.
A projekt célja a tömegközlekedés feltételrendszerének és kapcsolódó infrastruktúrájának fejlesztése. A helyközi és városi
közösségi közlekedés gyorsabbá és biztonságosabbá tétele, valamint a teljes és komplex akadálymentesítésének kialakítása.
A projekt keretén belül valósult meg a
váróterem és a kapcsolódó kiszolgáló egységek kialakítása, ezek között szerepelnek
a mosdók, a dinamikus utas-tájékoztatási rendszer, a sofőrpihenő, kerékpár tároló,
dupla buszöböl, peron, gyalogos átkelőhely,
és a P+R parkoló. Továbbá kb. 180 m hoszszú „D“ terhelhetőségi kategóriába sorolható
útszakasz is elkészült, ami a megnövekedett
buszforgalmat elbírja, és egy rövid járdaszakasz, mely elvezet a kiépítendő P + R parkolókhoz. Összegzésképpen elmondható;
amellett, hogy megvalósult az Önkormányzat újabb célkitűzése, gondozottabb
lett a város központi része, megszűnt a
hivatal előtti télen különösen veszélyessé vált csúszós kockaköves útszakasz,
a parkolóban is megmaradtak a gyönyörű platánfák.
Czeller Zoltán polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pályaudvar
üzemeltetésére vonatkozóan az önkormányzat egyeztetést folytatott a BácsVolán Zrt-vel, a tárgyalások eredménye-

sen zárultak. A buszváróba székek kerültek
elhelyezésre, az épület nappal nyitva, éjszakára zárva lesz. Az objektum védelmére belső és külső kamera rendszer kerül felszerelésre. A dinamikus utas-tájékoztató rendszer
információit a Volán Szegedi Központjából
frissítik naprakészen, a kültéri részen elhelyezett elektronikus kijelzőn az aktuális érkezési-indulási időpontok olvashatók.
A létesítmény környékén október 24-től
megváltozott a forgalmi rend. Lényegében egy rövid útszakaszt érint a változás, az Egészségügyi Központtól egyirányúvá vált az út az általános-és szakiskola sarkáig. Az Önkormányzat és a
Bács-Volán döntése alapján a buszforgalom november 1-től indult meg az új szakaszon. Annak érdekében, hogy a lakosság hozzászokjon a változáshoz, előjelző- és jelzőtáblák mutatják az új közlekedési rendet, valamint a kezdeti időszak-

Olvasóink írják

Megoldást keresnek és
lehetséges a megoldás!

Tisztelettel küldöm az Újságunk szerkesztőségéhez ezt a fotót..
Sajnos a szelektív szemétgyűjtő körül ilyen kupacba kiöntött szemét
van hétről hétre...

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Jánoshalmi Csoportja és a város Önkormányzata által megrendezett mécsesgyújtással emlékezetek településünk lakói az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira. A megemlékezésen Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke előbb azt idézte fel, hogy miként fojtották vérbe 56 évvel ezelőtt november 4-től a forradalmat, majd a forradalom jelentőségét is méltatta. A megemlékezés végén a résztvevők elhelyezték égő mécseseiket a forradalom áldozatai emlékére állított kopjafa tövéhez. .

A

vállalja, vállalkozások
pályázatainak előkészítését,
megírását és menedzselését.

Városfejlesztési Társaság
6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3. tel.: 06-77-401-168

ban a Jánoshalmi Polgárőr Egyesület
szolgálatban lévő tagjai segítik a forgalomirányítást.
A beruházás eredményeképpen javul a
közösségi közlekedés szolgáltatásainak
színvonala: az utasok és sofőrök várakozási idejüket modern és komfortos váróteremben tehetik meg.
Az épület elhelyezésénél fő szempont
volt, hogy a kistérség településein élők
és Jánoshalmára utazók, ügyeiket intézni járó idősek, betegek, diákok számára
könnyebben elérhető minden olyan létesítmény, ami jelenleg kistérségi, később
járási funkciókat tölt be, az iskolák, a
Járási Hivatal, az Egészségügyi Központ,
a Munkaügyi Kirendeltség.
Jánoshalma Város Önkormányzata és
Képviselő-testülete nevében az utazóközönségnek továbbra is balesetmentes és
kényelmes utazást kívánunk!

Ahogyan mások is mondják sajnos nemcsak itt a Béke Tér és Kölcsey u sarkán álló szemétgyűjtőnél van így, hanem másutt is..
A tisztelt lakosságot megkérnénk az itt lakók nevében szíveskedjenek a szemetet a tárolóba tenni ha pedig nem fér bele hagyják a
zsákba bekötve legalább, ne így szétszórva-kiöntve hagyni!!!!
Nem éppen felemelő érzés a centrumban és a lakásunk előtt...a
környékén látni ezt a szemét halmokat.
Esetleg az illetékes hatóság a közmunkásokkal ellenőriztetné időközönként és eltakarítathatná a szemetet?? Vagy megfigyeltethetné
és büntetné azokat akik így helyezik el a hulladékot...
Akinek jobb ötlete van és megvalósítható, kérjük tegye közzé..
vagy a hatóság felé jelezze!
Köszönettel az itt lakók Kkk-e
Ide kívánkozik,
egy másik helyszín
is.
A baloldali felvétel arról tanúskodik, hogy a vandálok nem kímélik a
forgalom és parkolás rendjét fenntartani hivatott közlekedési táblákat sem!
Egy-egy tábla több
ezer forintba kerül .A
pótlásuk miatt, mely
kötelező, nem jut
annyi pénz a fejlesztésekre, a közterületek csinosítására.

Tisztelt Béke téri és Kölcsey utcában lakók Kkk-e!
(Elnézést a megszólításért, a rendelkezésemre álló adatokat használtam fel)

Egy nappal a Jánoshalmi Hunyadi Népe újság nyomdába kerülése előtt szereztem tudomást a fenti cikk megjelentetésének szándékáról. A cikk elolvasásakor határozott szándékom volt, hogy ne jelenjen meg pusztán önmagában, hanem a városvezetés, és az ügyben
érintett hatóság véleményével együtt. Az újság Szerkesztő Bizottságának ugyanis 2006. óta egyik legfontosabb állásfoglalása, hogy ne
forduljon elő az újság hasábjain olyan módon való levélváltás, problémafelvetés, stb., hogy ugyanakkor a másik félnek nincs lehetősége válaszadásra, csak majd a következő számban. Egész egyszerűen azért, mert megtörténik ugyan az „írnak-válaszolunk” ténye, de a
közben eltelt egy hónap alatt már aktualitását veszítheti az ügy, vagy
már sokan nem is emlékeznek, hogy honnan indult ki a dolog, de az
is előfordulhat, hogy nem vették meg az előző újságot, és nem jelent
számukra semmit a válasz tartalma.
De van egy másik nyomós indok is, ami miatt sürgettem a választ,
mégpedig az, hogy levelében a lakóközösség úgy fogalmaz, a negatív jelenség hétről-hétre előfordul.
Engedje meg a tisztelt Lakóközösség, hogy mindenek előtt csatlakozzam hozzájuk, és a legmesszebb menőkig egyetértsek velük.
Önök azt KÉRTÉK a szemetet elhelyezőktől, hogy tegyék azt annak
rendje és módja szerint, a közösségi élet alapvető, mindenkire érvényes szabályai szerint.
Én azt mondom, a település köztisztasági szabályainak betartása, közöttük a szemét szabályszerű elhelyezése MINDENKINEK – kérés nélkül is – KÖTELESSÉGE. Szögezzük le azt is, a
szabály nagyon egyszerű, senki nem állhat elő olyan kifogással,
hogy nem érti, miről van szó. Tudomásul kell venni, kötelességek és jogok egyaránt vannak!
Az Önkormányzatnál az utcák rendjének és tisztaságának ellenőrzése a közterület-felügyelő, Csima János feladata, aki közreműködik a köztisztasági jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében is.
Kérem a tisztelt Lakosságot, aki szabályszegést észlel, hívja fel a
közterület-felügyelőt a +36 30 565 3758 telefonszámon.
Tájékoztatásul közlöm továbbá, hogy a köztisztasági jogszabályok megszegése följelentést von maga után. Ezután a Szabálysértési Hatóság pénzbírságot állapíthat meg, ami 150.000 Ft-ig terjedhet.
Amennyiben 6 hónapon belül 3 alkalommal történik feljelentés egy
ugyanazon személy ellen, az elkövető elzárással büntethető.
Kérem a tisztelt Lakosságot, fokozottan ügyeljünk, és vigyázzunk
értékeinkre, a település tisztaságára, rendjére, mert az önkormányzat az utóbbi években kiemelt figyelmet fordított erre, sok munkát és
pénzt áldozott erre a feladatra.
Köszönettel:
Czeller zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

4. oldal

JÁNOSHALMI EGÉSZSÉGHÉT
PROGRAMJA
Imre Zoltán Művelődési Központ (Jánoshalma, Kossuth u. 3.)

2012. november 12. (hétfő)

2012. november 15. (csütörtök)

Emésztőrendszeri betegségek
diagnosztikája és
gyógyítása
15.30 16.45 Ingyenes vércukor-, és vérnyomás-, és testzsír mérés és visszérszűrés
17.00 A Jánoshalmi Egészzéghét ünnepélyes megnyitója
Megnyitja Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere
17.15 Nyílt nap a gasztroenterológiában – leggyakrabban előforduló gasztroenterológiai (emésztőszervi)
betegségek
Előadó: Prof. Dr. Pap Ákos
Az Országos Onkológiai Intézet Gasztroenterológia
Onkológia osztályvezető
Gasztroenterologia/Endoszkópia ambulancia főorvosa

Neurológiai-ideggyógyászati betegségek
17.00 Agyi katasztrófa (stroke) felismerése, a korai felismerés jelentősége, kezelése
Előadó: Dr. Jakab Katalin
a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinika Neuro-Rehabilitációs
Osztály osztályvezető főorvosa.
17.30 Fejfájás
Előadó: Dr. Jerémiás Attila
A bajai Szent Rókus Kórház Neurológiai Osztály adjunktusa

18.00 Emésztőszervi betegségek diagnosztizálása és
endoszkópos kezelése
Előadó: Burai Mária
emesztőszervi szakasszisztens Országos Onkológiai Intézct Invazív Gasztroenterologia Onkológia –
Endoszkópiaambulancia

18.00 Epilepszia, szklerózis multiplex
Előadó: Dr. Rajda Cecília
a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györrgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinika egyetemi adjunktusa

2012. november 16. (péntek)

2012. november

Országos Könyvtári Napok
2012. a jánoshalmi könyvtárban
Könyvtárunk ebben az évben
is csatlakozott az országos
programsorozathoz, mely az
Európai Unió által meghirdetett
„Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás
európai éve 2012” eseményeihez kapcsolódott.
Ennek jegyében október
2-től 7-ig óvodai és iskolai csoportokkal kézműves foglalkozás
keretében a könyvtárt népszerűsítő könyvjelzőt készítettünk a
családnak.
Szerda délután Ádám Anita főtörzsőrmester Biztonságos időskor címmel tanulságos előadást tartott a bűnmegelőzésről.
Nem csak a húszéveseké a
Kedves kicsik és nagyok, fiatalok és idősek! Sok szeretettel
várunk minden régi és új érdeklődőt a könyvtárban az Imre Zoltán Művelődési Központban, a
mesekönyvek, kötelező olvasmányok, szakkönyvek, szépirodalmi és szórakoztató regények birodalmában! A sok érdekes könyv
lapozgatása, kölcsönzése mellett
lehetőség van napilapok, folyóiratok olvasására, e-tanácsadás
kérésére, számítógép használatára, fénymásolásra, nyomtatásra,
szkennelésre, fax küldésére, spirálozásra, laminálásra is. Bővebb
info www.lajthakft.hu.: Aki olvas
rendületlen, nem lesz soha
műveletlen!
Sz. A.

15.00 Korunk népbetegsége a cukorbetegség-Mit tehetünk, hogy megelőzzük?
Előadó: Dr. Király Ibolya
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit
Az előadások során lehetőség nyílik anonim módon kérKft. orvos szakmai vezetője, belgyógyász szakorvos
déseket feltenni, amelyet az előadók az előadás végén
megválaszolnak
15.40 Táplálkozzunk finoman és egészségesen – a megelőzés eszközei
Az előadó terem előtt termékbemutató várja az érdekElőadó: Faragóné Hován Éva
lődőket: gyógyászati segédeszközök – Raplant Cardo
dietetikus
Kft.; egészséges élelmiszerek – Gyógynövény, Reform16.30 testre szabott mozgás a betegség tükrében
élelmiszer, Drogéria Szaküzlet Jánoshalma; alternaElőadó: Bátyai Gáborné
tív gyógymódok (szappan, hang- és kristályterápia) –
gyógytestnevelő, aerobic oktató
Kovácsné Farkas Annamária

Vadasparkban
Október 4-én, az Állatok Világnapját ünnepeljük.
Idén ellátogattunk a Szegedi
Vadasparkba a gyerekek nagy örömére. Sokan közülük nem jártak
még ott, s idén először nézhették
meg élőben a különleges, hazánkban nem élő állatokat is.
A legnagyobb sikert a pingvinek,
a zsiráfok, a szurikáták, oroszlánok, tigrisek és a majmok aratták.
A természet tiszteletére, szeretetére neveljük a gyerekeket, s
felhívjuk a figyelmüket arra, hogy
milyen fontos ezen élőlények szokásait, életmódjukat, természetüket, stb. megismerni, s úgy gondoskodni róluk, ahogy az nekik jó.
Molnár Istvánné
óvodapedagógus

világHÁLÓ! elnevezéssel segítséget nyújtottunk szépkorúaknak az Internet használatához.
Önkéntes segítőnk a Pelikán
Idősek Otthona olvasni szerető, de mozgásukban korlátozott
lakóinak „házhoz szállította“,
(és teszi ezt ezután is) a könyveket.
Szombaton Játsszunk most
együtt! programunkon a könyvek birodalmában többféle
könyvjelzőt készítettek, könyvtári
játékokat (meserejtvény, puzzle,
fejtörők) és társas játékokat játszottak kicsik és nagyok. Vasárnap a megyei könyvtár honlapján „betűbulizhattak” az
érdeklődők.

Szüreti mulatság
a Radnóti utcai óvodában

Iskolába hívó

Óvodás csoportjainkkal mi is minden ősszel részt veszünk az
őszi betakarítási munkákban. Ha lehet lovas kocsival, ha nem,
autókkal megyünk ki egy közeli szőlőbe, gyümölcsösbe, ahol a
gyerekek megpakolhatják kis vödreiket, kosaraikat saját szedésű terméssel.
Október elején, egy délelőtt szüreti mulatságot szerveztünk.
Erre a napra meghívtuk a Batthyány és Petőfi utcai nagycsoportos
óvodásokat. Őszi termésekkel, terményekkel szépen feldíszítettük
az egész óvodát. A szőlőből, almából, körtéből, dióból jutott a teraszon megterített asztalra is.
A szüreti mulatságot a vendégek megérkezése után a
Pöndölösök citerazenekar vidám szüreti műsora nyitotta meg. A
közös ének és tánc után kezdődhetett a különböző népi dalos sza-

Hunyadi János
Általános Iskola
Gimnázium
Szakközépiskola
JÁNOSHALMA

2013/2014
NEM

TAGOZATOS (A KÉSŐBBIEKBEN ANGOL NYELVET TANULÓ)

OSZTÁLY

Osztályfőnök: Nagy Sándorné
A nem tagozatos osztályunkba várjuk azokat a gyermekeket, akiknek
szülei a hagyományos, általános képzést igénylik.

bály- és versenyjáték. Volt „diólopás” zeneszóra, zsákba futás, töktalicskázás, célba dobás és még sok érdekes feladat.
Egy-egy feladat sikeres elvégzését piros almával
jutalmaztuk, amit mindenki felragaszthatott a közös
nagy almafára.
A mulatságot a teraszon előkészített zöldségek, gyümölcsök jóízű elfogyasztása zárta.
Somogyi Beáta
óvodapedagógus
Radnóti utcai óvoda

NÉMET

NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ PROGRAM
Osztályfőnök: Halászné Geiger Mária
A programban tanuló diákok heti öt órában tanulják a német nyelvet
német nemzetiségi tanítóktól.

CIGÁNY NEMZETISÉGI

OSZTÁLY
Osztályfőnök: Köves Ágnes
A cigány nemzetiségi oktatás biztosítja a cigány tanulók számára a
cigányság kulturális értékeinek megismerését, a történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását.

2012. november

A H u n y aHUNYADI
d i I sNÉPE
kola hírei

„Légy egészséges,
hogy sokáig élj!”

Beiskolázási szülői
értekezletek a
Hunyadi Iskolában
Az október minden évben a
középfokú beiskolázási időszak kezdete. Ebben a tanévben is megszólítottuk a szülőket, és szülői értekezlet keretében iskolánk igazgatónője,
Somogyiné Sági Piroska tájékoztatást adott a jövő évi elképzeléseinkről. Szeretnénk a jól működő 8 évfo-

5. oldal

Erdei iskolában Vajtán

lyamos gimnáziumi 5. osztályunkat,
illetve a négy évfolyamos 9. osztályunkat a következő tanévben is elindítani. Az igazgatónő felhívta a fontos beiskolázási dátumokra a szülők figyelmét, és kitért arra is, hogy
a közös döntés a gyermekek további
életét meghatározóan befolyásolja.

23 órás ünnepi tekergés
A pályázat keretében intézményünk „az egészségtudatos életmód kialakításának és az egészségre nevelés” jegyében, 2012 szeptemberétől kezdve havonta szervez
különböző előadásokat.
Így került sor elsőként szeptember 27-én „ELLENŐRIZD TESTED!”
című előadásra.
A szűrések rövid történetének megismerése után az alapvető szűrési módokról tájékozódhattak a résztvevők. A tüdőszűrést végző gép bemutatása, röntgen képek
megismerése után a vérvétel fortélyaival, a fogápolás jelentőségével,
az önvizsgálat elvégzéséhez szükséges tudáshoz jutottak tanulóink
(közel százan).
A sorozat második előadása október 19-én volt „Merj tanulni és életet
menteni” címmel, Malustyik László
mentőtiszt (Kiskunhalas) és Kovács
Tibor vezető ápoló (Sürgősségi osztály Kiskunhalas) vezetésével.

A hallgatóság megismerhette a
hirtelen bekövetkező egészségkárosodás, eszméletlenség, a heveny
életveszély tüneteit, a vészhelyzeteket, a leggyakrabban előforduló
sérüléseket, betegségeket. Gyakorolhatták és képessé váltak, a gyors
és korszerű elsősegély-nyújtási feladatok ellátására. Lehetőség nyílt az
alapszíntű újraélesztés kipróbálására és gyakorlására.
Így következik 2012. november
10-én:
„A stressz korunk népbetegsége”
című előadás.
Helyszíne: Imre Zoltán Művelődési Központ, Kezdés: 13.00 óra
A Wellness - Életérzés programunk kiemelt témájaként, a
stresszorok -, a stressz fogalmát,
stressz kezelési technikákat ismerhetünk meg.
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

...„szerető családot,
örömöt, szépséget“..!

Ferenczi Jánosné, Hajnika néni, a Hunyadi Iskola kiváló pedagógusa nyugdíjba vonult. Kollégái és tanítványai a következő idézettel búcsúznak tőle:
„Minden napjaidba erőt, egészséget,
szerető családot, örömöt, szépséget,
Válts valóra eztán minden olyan álmod,
mire nem volt időd, s mit csak szíved vágyott.
Sok tartalmas évet maradj itt e földön!”

(Aranyosi Ervin)

Diákközgyűlés tartottunk
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon diákközgyűlést tartottunk az
általános iskola felső tagozatosainak
részvételével, ahol osztályonként 4
fő képviselte osztálytársait.
Szabó Beatrix 8. osztályos DÖKtitkár köszöntője után felidéztük az
eddigi programokat, illetve a munkaterv alapján megismerkedhettünk a
tanév további feladataival, rendezvé-

nyeivel. Elmondtuk véleményünket,
tapasztalatainkat, majd igazgató néni
válaszolt kérdéseinkre.
A 8. b osztályosok képes beszámolót tartottak balatoni kirándulásukról, melyet az Erzsébet program
pályázatán nyertek.
Kívánságlistát is írtunk, milyen
programokat szeretnénk még iskolánkban.

A Terézhalmi Ökoturisták Egyesülete több mint 10 éve ünnepi tekergéssel emlékezik meg az 1956. október 23-i eseményekről. A verseny
célja a megemlékezésen kívül nemcsak a közlekedési ismeretek gyakorlati alkalmazása, de a résztvevő
diákok, felnőttek fáradással szembeni ellenálló képességének mérsékelt
intenzitású, hosszantartó terheléssel
történő fejlesztése is.

hettek a szép érmeknek. A nevezési sorszámok kihúzásakor a fődíjat, a kerékpárt, a Verseczki testvérpár vehette át Somogyiné Sági
Piroskától, az egyesület elnökétől. A
versenyzők apróbb nyereményeknek
is örülhettek, köszönet érte Horváth
Ferencnek (Műszaki bolt), Petróczki
Ferencnek (CBA), Lakatos Lászlónak (Stílus) és a 100Ft-os boltnak.
Taskovicsné Marika és csapata ismét

elmúlt két hónap eseményeit. Diákjaink fényképes beszámolót tartottak
a 11-12.n osztály, Erzsébet-program
keretében elnyert, balatonberényi
kirándulásáról, a Kutatók Éjszakájáról és a gólyaavatóról.

után nagy részét. Este táncoltunk,
énekeltünk, majd éjszakai túrán vettünk részt, ahol meglestük a csillagokat, és utána „rókára vadásztunk”.
A második nap délelőtt pólót festettünk, majd délután megint mindenki a
medencében játszott. Estefelé elsétáltunk a Zichy kastélyhoz. Este táncházban voltunk, majd a „bátrak útja”
várt ránk. A harmadik napon megnéztük a helyi iskolát, kézműveskedtünk,
délután pedig sportversenyen mértük
össze ügyességünket. Este tréfás
vetélkedőkkel búcsúztattuk a kirándulás napjait. Sok élménnyel tértünk
haza. Úgy gondoljuk, hogy az együtt
töltött programok, versenyek, játékok, túrák nem csak a pihenést szolgálják, hanem nagyban segítik az
osztályközösségek összekovácsolódását is.

Gólyaavató
Ebben az évben október19-20án, Jánoshalmán került megrendezésre a verseny, melyre 55 fő nevezett be. 7 csapat összesen 3042,4
km-t tekert bizonyítva a lelkesedést
és kitartást.
A verseny eredménye: Aranyérmes csapat a DREAM-TEAM, ezüstérmes a NON STOP, bronzérmes a
REPEDÉS ÉS KINÖVÉS fantázia
nevű csapat. A tanulók méltán örül-

finom vacsorával, teával és ebéddel
látott el bennünket.
A gyönyörű időnek, a lelkes versenyzőknek, szülőknek és a pedagógusoknak köszönhetően az idei
tekergés is sikeresnek mondható.
A mosolygó, kipirult gyerekarcokra
gondolva megérte, megéri a fáradozást!
Terézhalmi Ökoturisták Egyesülete

Izgalommal vártuk a csütörtök délutánt. Osztálytánccal készültünk az
avatóra, a Thomas a gőzmozdony
nyitó dalára mutattuk be a produkciónkat. Ezt követték a különböző,
humoros, ötletes és vidám feladatok. Nagyon tetszettek, különösen a

Témahét
Október15-20-ig terjedő időszakban iskolánk alsó tagozatosai
témahét keretében a ”FA” témakörben tevékenykedtek. A hét minden napján szóba kerültek a fával,
fákkal kapcsolatos ismeretek.
Évfolyamonként még egy-egy
speciális feladat is jutott a diákoknak.
Az elsősök az immár hagyományos elsősök fájának ültetése alkalmával teljesítettétek feladatukat.

Másodikosaink „négyévszakos”
fát rajzoltak.
A harmadikosok tematikus játék
alkalmával bizonyosodtak meg a
fák fontosságától. A játék neve:
Fától kapott levegő.
A negyedikesek az internet segítségével őshonos fákat, Magyarország erdeit keresték.
Bőséges elfoglaltságot, szórakoztató időtöltést biztosított a
témahét. Sok új ismerettel is gyarapodtak diákjaink.

„vak” békatalpas futás, a lufitaposás
párokban. Élveztük a délutánt és
várjuk a jövő évi ifjú gólyákat, hogy
mi is megtréfálhassuk és felavathassuk őket.
A vidám 5. G-sek

MÚLT A JELENBEN

Elsősök fája

Diákközgyűlés a gimnáziumban

Október 26-án, pénteken diákközgyűlést tartottunk az Imre Zoltán
Művelődési Központban. A diákönkormányzat elnöke, Nagy Laura és alelnöke, Lódri Fanni, ismertették a DÖK
ez évi munkatervét, és értékelték az

Az alsó tagozatosok október elején utaztak „Erdei iskolába”, Vajtára. Az Erzsébet programnak köszönhetően 4 napi teljes ellátást nyertünk
a pályázaton. A szülőknek csak az
útiköltséget kellett kifizetni. Az első
napon már a vonattal utazás élményével gazdagodhattak a gyerekek.
Persze a kicsiknek nehéz lenne a
nagy bőröndökkel utazni, így egy
szülő segítségét kértük, aki terepjáróval elszállította a nagy csomagokat Vajtára. Az állomástól 2 kilométeres séta vezetett a táborhelyig. A beköltözés után máris felfedező sétára indultunk. Igaz, nem volt
éppen nyárinak mondható az idő, de
a szomszédos meleg vizes strand, a
40 fokos, mélyből feltörő, buborékos
víz nagyon csalogató volt számunkra, így a medencében töltöttük a dél-

Az idén harmadik alkalommal ültettek emlékfát az iskolánkba beiratkozott eső osztályosok.
A fát körbeállva a kicsik megígérték, hogy óvni, vigyázni és gondozni fogják, hogy ha majd évek múlva visszatérnek iskolájukba, körülöt-

te összegyűlve emlékezhessenek az
iskolában eltöltött évekre. Az elültetett fát erre az alkalomra tanult versekkel, dalokkal köszöntötték.
A faültetés már hagyománnyá vált,
és egyre több fa állít majd emléket a
nálunk tanuló diákoknak.

Október 23-án a Hunyadi János
Általános Iskola Gimnázium és
Szakközépiskola diákjai az Imre Zoltán Művelődési Központban látványos műsorral tisztelegtek az 1956os forradalom áldozatai előtt. A „Múlt
a jelenben” címet viselő előadás
azt a gondolatot közvetítette, hogy
az 56 évvel ezelőtti szabadságharc
hősei „királyi örökséget” hagytak
az utókorra. Ehhez az örökséghez
csak úgy lehetünk méltóak, ha soha,
semmilyen körülmények között nem
áruljuk el azokat a szent eszméket, melyekért annak idején életüket
áldozták „pesti srácok”, a diktatúra
ellen lázadó Corvin – köziek.
Ennek az üzenetnek a közvetítésében vállalt szerepet Bennarik Petra, Lódri Fanni, Nagy Gábor, Kriván

Zsóka, Kriván Péter, Szőke Janka,
Jacsó Ibolya, Szabó Dóra, Maráczi
Nóra és Buzder Renáta.
Az összeállítás mondanivalóját hangsúlyozta a Bátyai Gáborné
által megálmodott és színpadra állított „Magyarország” című koreográfia, amit Mikó Dorottya, Juhász Lujza, Benke Anita, Németh Gina, Kiss
Dominika, Takács Kitti, Sendula Flóra, Horváth Dóra, Lencse Petra,
Rasztik Rebeka előadásában csodálhatott meg az ünneplő közönség.
A szöveg hatását felerősítő zenei
aláfestést, a fények játékát Lábodi
Róbert és Farkas István hozzáértő
munkájának, illetve két diák – Ballai
Roland és Szemlics Bertram – közreműködésének köszönhettük.

A K a t o l i HUNYADI
k u s INÉPE
skola hírei
J Á N O S H A L M I

6. oldal

Temerini gyermekhét

Október 5-én a Szent Anna Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon 8. osztályos tanulóinak megemlékezése idézte fel a 163 évvel ezelőtti eseményeket. A műsor összeállítása és megvalósítása Horváthné Sörös
Anitának, Komárominé Vikor Ágnesnek, Buzder Mónikának és énekkarának,
Mészáros Gábornak és Szente Mariannak köszönhető.
Salac Éva

Közlekedésbiztonsági Nap

2012. október 5-én 15 jánoshalmi kisdiákkal utaztunk a szerbiai Temerinbe.
A testvériskolánkban zajló gyermekhét zárónapján vettünk részt a Kókai Imre
Általános Iskola igazgatója, Sziveri Béla és Urbán Izabella, a község oktatási tanácsosának jóvoltából.
Péntek délelőtt kissé késve (a másik meghívott várossal, Szegeddel szinte egy időben) érkeztünk meg vendéglátóinkhoz, akik már nagyon vártak
bennünket.
A tízórai elfogyasztása után azonnal egy karneváli forgatagba cseppentünk, ahol jelmezbe öltözött gyermekek és felnőttek vettek körül bennünket.
Az utcai felvonulással egy térre érkeztünk.
A színpadon zajló műsorok közben sor került fehér galambok röptetésére és színes lufik eregetésére is, melyben a testvériskolák képviselői vettek részt.
A zenés, vidám mulatság után kísérőink jóvoltából látogatást tettünk két
tájházban, ahol betekintést nyerhettünk a szerbek és a vajdasági magyarok
életébe, megismerhettük házaikat, bútoraikat, munkaeszközeiket.
A temerini Lukijan Mušicki Művelődési és Tájékoztatási Központba is elkísér-

Óvodások látogatása

Hagyományainkhoz híven idén is vendégül láttuk iskolánkban városunk
nagycsoportos korú kisgyermekeit, hogy betekintést nyerjenek volt óvodástársaik életébe és a jövőre rájuk váró mindennapi tevékenységekbe. Ezeken
az októberi nyílt napokon megnézhették a kicsik az osztálytermeket, eszközöket, tankönyveket, a tanító nénik segítségével feladatokat oldhattak meg.
Természetesen a játék sem maradt el!

2012. október 12-én péntek délelőtt a VM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Közlekedésbiztonsági Napot szervezett, melyen
a katolikus iskola 21 diákja is részt vett.
E nap célja: a tanulók biztonságos közlekedésre való nevelése volt, érdekes vetélkedők formájában 16 év alatti és feletti tanulókból álló csapatok
számára.
A vetélkedő feladatai a következők voltak: KRESZ-teszt, kerékpár ügyességi versenyek, ügyességi gokartverseny, „részeg szemüveggel” feladat
végrehajtása, biztonsági öv használat teszt, ambubabán újraélesztési feladat
végrehajtása, kerékpár hibáinak felismerése, traktorkerék görgetés.
A KRESZ-ben jártasabb szakis tanulókkal szemben ügyesen helytálltak
diákjaink, így különdíjban részesültünk. Gratulálunk nekik!

Komáromi Róbert

Egészségnap
Búcsúzóul szerény ajándékkal kedveskedtünk a leendő kisdiákoknak.
Reméljük, örömteli szívvel emlékeznek majd ezekre a vidám hangulatú látogatásokra!
CSNÉ.B.ZS.

Október 23.

Október 19-én rendeztük meg iskolánkban az egészségnapot. Az évfolyamok párokat alkotva egymást vendégelték meg valamilyen egészséges étellel. A finom kóstolással egyidőben iskolánk védőnője, Dr. Ádámné
Brecska Mária, állapotfelmérő vizsgálatot és egészségügyi tanácsadást tartott az egészséges életvitellel kapcsolatban az érdeklődő gyermekeknek és
felnőtteknek. A 6. órában 7. és 8. osztályosaink a helyes párkapcsolatról
beszélgettek és kérdezhettek Sere Csilla nénitől.

Október 23-a, az ’56-os forradalom és szabadságharc emléknapja, mely a
terror és az elnyomás elleni küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet. Az 1956-os forradalom Magyarország életének egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Iskolánk diákjai is emlékeztek a múlt történéseire, a hősökre, akik életüket adták a szabadságért. Csofcsics Erika tanítónő felkészítésével 4. osztályos
tanulóink az éter hullámain visszarepítettek minket az időben és felidézték azt az
eseménysorozatot, mely október 23-án kezdődött.
SZM

Októberi
rózsafüzér ájtatosságok
Szűz Mária iránti tisztelet és szeretet mindannyiunk számára kötelesség. Ebben a tanévben célul tűztük ki, hogy az októberi és a májusi imádságos alkalmakon minél több pedagógus és gyermek is részt vegyen. A napközis munkaközösség kezdeményezésére októberben minden nap rózsafüzér ájtatosságokon vettünk részt a napközis gyerekekkel. A jelenlét nem volt
kötelező. Az alsós diákok jöttek legszívesebben ezekre az alkalmakra. Szabó Fanni és Király Erika 3. osztályos tanulók a hónapban minden napján
jelen voltak, de Simity Flóra, Lalák Dorka és Lalák Zsófia és több alkalommal részt vettek az imádságokon.
Mindannyian jutalomban részesülnek, melyet a novemberi iskolamisén
vehetnek át.

ték csoportunkat, ahol Az ősz színeiben című képzőművészeti pályázat gyermekmunkáit csodálhattuk meg. Az alkotásokon (melyek kizárólag természetes

anyagokból készülhettek: magvakból, levelekből, kukoricacsuhéból, kötélből
stb.) az Őszköszöntő című verssel kapcsolatos üzeneteiket jeleníthették meg a
kisdiákok. Nagyon ötletes, kreatív munkákat láttunk.
Kora délután még sor került egy közös lakomára, ahol a hagyományos
szerb ételt a pljeskavicát kóstoltuk meg.
Kissé fáradtan, de színes élményekkel gazdagon tértünk haza barátainktól.

Czellerné Ádám Mária

Horváthné Kocsis Tünde

Komplex tanulmányi verseny
2012.október 6-án a kiskunhalasi Fazekas Gábor utcai Általános Iskolában került sor a komplex tehetséggondozó verseny döntőjére, ahová iskolánkból 4 – 4 alsós és felsős diák is bejutott Az érdekes és izgalmas megmérettetés igazi kihívást jelentett a versenyzőknek. A színvonalas, tényleg
komplex tudást igénylő feladatok megoldása után az alsós csapat nagyon
szoros versenyben a harmadik helyet szerezte meg.

2012. november

Terményáldás a
katolikus óvodában
Idei egészségnapunk kiváló hangulatban telt, és várjuk a novemberi városi egészségnap programjait, ahol minél több tanulónkkal szeretnénk
részt venni!
Hefner Istvánné

Október elején tartottuk meg óvodánk udvarán, hagyományaink közül az
egyik legszebb ünnepünket, a terményáldást.
A termések sokaságából gyönyörűen megkomponált terményoltár látványa Isten gondosságáról tanúskodott.

Énekverseny

„Az éneklés szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is.”
Ezt a Kodály-idézetet választottuk énekversenyünk mottójául, melyet
2012. október 25-én tartottunk iskolánkban.
Az elmúlt hetekben 42 kisdiák készült lelkesen, hogy dalaival szebbé
varázsolja a délutánt.
A szakmai zsűri tagjai: Dr. Halász Lászlóné, Friebertné Radvánszki Rita
valamint Fonyódi Tivadar.

Tagok: Berta Jázmin, Dobos Zsófia, Málik Rebeka, Simity Flóra.
A felsős verseny a víz témakör köré épült, és magabiztos szerepléssel,
kevéssel lemaradva, a csapat a második helyen végzett.
Tagok: Bányai Gábor, Horváth Marcell, Kiss-Pető Apor, Mohai Tamás.
A dobogósok az oklevél mellett értékes könyvjutalomban részesültek.
Gratulálunk nekik!
Felkészítő tanáraik: Kuklis Andrea, Völgyesiné Marancsik Tünde, Jacsóné
Szabó Erika, Enesei Péter.
EP és KA

Október 6.

Azt mondják, a túlélés a legfőbb parancs. Néha tényleg nem marad
más, mint összeszorított foggal ismételgetni magunknak: kibírom. Ilyenkor
kapaszkodhatunk a múltba vagy akár a jövőbe is. Abba, hogy vannak, voltak és lesznek olyan emberek, akik úgy érzik, van a túlélésnél is erősebb
parancs, melynek engedelmeskedniük kell.
1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar hadsereg 13 tábornokát,
Pesten pedig Gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Ők erre a belső parancsra hallgatva, életüket áldozták egy olyan
ügyért, amelyben rendületlenül hittek: a magyar szabadságért.

Ezúton is köszönjük a zsűritagok értékelő szavait, tanácsait!
Az ítészek nehéz választást követően az alábbi döntést hozták:
1-2. osztályos korcsoportban: I. helyezett: Szili Réka 2.a, II. helyezett:
Kovács Krisztina 2.a, III. helyezett: Kovács Georgona 1.a
3-5. osztályos korcsoportban: I. helyezett: Kovács Eszter 3.b, II. helyezett: Szabó Gréta 3.b, III. helyezett: Berta Virág 5. o.
Az éneklő csoportok közül kiemelkedően szerepelt az 5. osztály csapata:
Zámbó Loretta, Dági Orsolya, Varga Virág.
A helyezéseken kívül a zsűri dicséretben részesítette a következő tanulókat: Kerékgyártó Martin 2.a, Kovács Ildikó 2.a, Dobos Zsófia 4.a, Simity Flóra 4.b, Bánfi Anna Éva 5. o., Málik Rebeka 5. o.
Buzder Mónika

Mindennapi életünkben is, ha kapunk valamit, azt megköszönjük. Ezt tette óvodánk közössége ünnepélyes keretek között ezen a napon. Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános úr termény áldását követően hálát adtunk imával, énekkel, versekkel mindazokért a javakért, melyekkel megajándékozott
bennünket a Mindenható.
Az óvónénik előadásában a jelenlévők megtekintettek egy nagyon tanulságos erdei történetet, ami a szeretetről, szolidaritásról és egymás megsegítéséről szólt.
Ezúton is köszönjük a szülőknek azt a sokféle gyümölcsöt, zöldségfélét, amiket elhoztak az óvodába erre az alkalomra, és felajánlották az ünnep
után elfogyasztásra.
Katolikus Óvoda közössége

Kedves Nagycsoportosok!

Szeretettel meghívunk Titeket és Szüleiteket Csibeavató ünnepségünkre, ahol mi - elsősök - megmutatjuk nektek, mi mindent tanultunk az első osztályban.
Ünnepségünk november 15-én 17 órakor kezdődik a Szent Anna
Katolikus Iskolában.

Első osztályosok

2012. november

A Mezőgazdasági
HUNYADI NÉPE Iskola hírei
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Ötödik tanévben is egy nap, a biztonságos közlekedés érdekében
Iskolánkban már hagyománynak számít, hogy minden tanév októberében a gyakorlati oktatók szervezésében megrendezésre kerül a Közlekedésbiztonsági Nap. Az idei tanéven, október 12.-én pénteken ötödik alkalommal rendezték meg az egész délelőtti programot, ahol az iskola mellett a
több évtizedes jármű vezetésoktatási hagyományokkal rendelkező KISKUN
Autósiskola volt főszervező és egyben a fő támogató is. A vetélkedőre az idei
tanévben is meghívást kapott a helyi Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola és a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola
és Diákotthon ők egy-egy csapattal vettek részt a vetélkedőben.
A Közlekedés Biztonsági nappal az intézmény főigazgatójának és tanárainak a célja, iskola tanulóit a vetélkedő során a gyakorlati feladatok megoldásával a biztonságos közlekedésre neveljék és felhívják a figyelmüket a közlekedésben rejlő veszélyekre.
A délelőtti programok során a tanulóknak 16 év alatti és 16 év feletti korosztályokban osztálykeretek között, csapatban különböző feladatokat kellett
megoldani, az ASzk oktatójárműveivel, kerékpárjaival és a KISKUN Autósiskola bemutatóeszközeinek használatával, amelyek a biztonságos közlekedésre hívták fel a gyerekek figyelmét.
Az osztályoknak a következő feladatokat kellett végre hajtani.
Kerékpáros Kresz-teszt kitöltése
Kresz-teszt kitöltése a 2010 változásokról
Újraélesztés ambubabán,

Vezetés részegszemüveggel,
Motorozás városi forgalomban szimulátorral,
Kerékpár hibafelismerés közlekedésbiztonsági szempontból,
Megfordulás bekötött szemmel, oktató traktorral,
Traktorhúzás,

ral és a jogosítvánnyal rendelkezők kipróbálhatták a KISUN Autósiskola csúszós utat szimuláló autótréningjét.
A pontszámok összesítése után a következő végeredmény alakult ki:
16 év alatti korosztály:
16 év feletti korosztály:
Csapatverseny:
Csapatverseny:
I. helyezett: 9/B osztály
I. helyezett: 13/T osztály
II. helyezett: 10/K osztály
II. helyezett: 11/K osztály
III. helyezett: 9/A osztály
III. helyezett: 11/A osztály
A csapatverseny helyezettjei korcsoportonként egy-egy tortát nyertek.
A csapatverseny mellett a KISKUN Autósiskola az egyéni feladatok elvégzését is pontozta. Az egyéni verseny helyezettjeinek ajándékát korcsoportonként is az autósiskola ajánlotta fel.
I. helyezett: 20-20 ezer forintos utalvány, tanfolyam díjba váltható be.
II. helyezett: 15-15 ezer forintos utalvány, tanfolyam díjba váltható be.
III. helyezett: 10-10 ezer forintos utalvány, tanfolyam díjba váltható be.
Az iskola pedagógus dolgozói megköszönik a KISKUN Autósiskola vezetőségének hogy a bemutatóeszközeik a használatával, kipróbálásával, és a
kiskunhalasi kirendeltség dolgozóinak segítségével és a verseny díjainak a
felajánlásával nagymértékben hozzájárultak vetélkedő színvonalas lebonyolításához.

Gokartozás ügyességi pályán,
Kerékpározás ügyességi pályán,
Ellentétes kormányzású kerékpárral kerékpározás,

A vetélkedő után az iskola tanulóinak véleménye alapján a Közlekedésbiztonsági Napot a következő tanévben is megszervezi az iskola.

Biztonsági öv szimulátorral az öv életmentő hatásának érzékeltetése,

Traktor munkagép összekapcsolása közlekedésbiztonsági szempontból,
Traktorkerék görgetés.
A vetélkedő befejezése után a tanulók minden végrehajtandó feladatot
kipróbálhattak versenyen kívül. A gyerekek a nap folyamán örömmel végezték el az egyes feladatokat, jól érezték magukat. Az iskola tanulói megmutathatták egymásnak hogyan tudnak forgózsámolyos pótkocsit tolni traktor-

Különdíj a Szüreti
napokon

Szakmai látogatás a gödöllői Szent
István Egyetem gépészmérnöki karán
kép) A jutalom kirándulásra 2012. szeptember 28.-án került
sor. A szakmai nap keretén belül a diákok megismerhették a
Gépészmérnöki Kar oktatási kínálatát, a kollégiumot, a gödöllői Mezőgazdasági Gépmúzeumból a TÁMOP-4.2.1.B/11/2/
KMR-2011-0003 projekt-nek köszönhetően kialakított, felújított oktatási infrastruktúráját, a Mérnök Transzfer Tudás Központot. Betekintést nyerhettek, hogy a projekt hogyan támogatja az oktatás és kutatás színvonalának emelését a Szent
István Egyetem Gépészmérnöki Karán. A Mérnök Informatikus Központ (2. kép) bemutatása során megtudhatták, hogy a
Magyarországon is működő világhírű alkatrészgyárak, mezőgazdasági gépgyártók, hogyan segítik a Gépészmérnöki Kar
oktatás színvonalának emelését. A délután folyamán a tanulók részt vehettek a Kutatók Éjszakája rendezvény sorozaton.
A résztvevő tizennegyedikes diákok egyértelműen véleménye volt, hogy megérte elutazni Gödöllőre. A résztvevők közül
többen kedvet kaptak ahhoz, hogy tanulmányaikat az egyetemen folytatják.
A gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki karával közösen a Magyar Agrárkamara
megbízásából az elmúlt tanévben szintén iskolánk megrendezte a Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Vetélkedőt.
A XXIII. Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Vetélkedő megrendezésére 2012.
május 18-19.-én került sor, ahol a hazánkban
Mezőgazdasági és Erdőgazdasági gépésztechnikus tizenharmadik évfolyamos tanulói mérték össze tudásukat gyakorlatban és elméletben. Tavasszal a vetélkedőt Dr. Szabó István
a gépészmérnöki kar dékánja nyitotta meg. Az
ünnepség után a dékán úr a résztvevő nyolc
szakközépiskola versenyzőit és felkészítő tanárait szakmai látogatásra hívta, Gödöllőre. Mivel
a vetélkedőn a diákok háromfős csapatokban
versenyeztek, így Gödöllőn iskolánkból három
fő vehetett rész az egyetemi látogatáson. (1.

Iskolánk a helyi Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesületével, vagyis a
Gazdakörrel jó kapcsolatot ápol a kilencvenes évek eleje óta. A kapcsolatnak köszönhetően és a hagyományoknak megfelelően a Gazda és Panziósfalusi vendéglátó szakmát tanuló diákjai már a tanév első napjaiban tanáraik segítségével elkezdtek készülni a jánoshalmi Szüreti napok rendezvény
sorozatra, 2012. szeptember 21-22.-re.
A gazda tanulók a zöldség, gyümölcs termény kiállításon vettek részt az
általuk a tangazdaságban termelt zöldség növényekkel.
A Panziós-falusi vendéglátó szakmát tanulók szemes terményekből
meserészleteket ábrázoló képeket készítettek a kiállításra. A szakközépiskolás tanulóink virág kompozíciót állítottak össze. A kiállítás díj átadó ünnepségén különdíjban részesültek diákjaink.
A diákoknak a művek elkészítésében és összeállításában Nagy Béláné
tanárnő, Varga Judit tanárnő és Zámbó Imre szakoktató volt a segítségükre.
Gratulálunk a diákoknak és a segítő tanároknak.

BOR
A MINDENNAPOKRA!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
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Menetrendi értesítő
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy
2012. november 01-jétől (csütörtök)
Jánoshalmán új autóbusz-állomás került
átadásra. Jánoshalma, aut.vt. megállóhely
átnevezésre kerül Jánoshalma, Dózsa Gy.
út néven. Az autóbusz-állomás érintése
Jánoshalma területén az alábbi autóbuszvonalakon közlekedő járatok útvonal és menetrend változását eredményezi:
1538
Baja-Jánoshalma/Mélykút-SzegedBékéscsaba autóbuszvonalon
571 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Baja, aut.áll. ind.:
04:40 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
05:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
05:42 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
05:44 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
05:45 óra
Szeged, aut.áll. érk.:
07:25 óra
586 sz. naponta közlekedő járat
Szeged, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, vá. ind.:
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, gazdabolt ind.:
Jánoshalma, laktanya ind.:
Baja, aut.áll. érk.:

15:45 óra
17:05 óra
17:07 óra
17:09 óra
17:10 óra
17:12 óra
17:13 óra
18:15 óra

587 sz. a hetek utolsó előtti és utolsó iskolai
előadási napján, valamint a hetek első iskolai
előadási napját megelőző napon közlekedő
járat
Baja, aut.áll. ind.:
15:40 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
16:48 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
16:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
16:52 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
16:54 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
16:55 óra
Szeged, aut.áll. érk.:
18:10 óra
5216 Bácsalmás-Kiskunhalas-Kecskemét
autóbuszvonalon
320 sz. naponta közlekedő járat
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
Kecskemét, aut.áll. érk.:

05:45 óra
06:24 óra
06:25 óra
08:50 óra

317 sz. naponta közlekedő járat
Kecskemét, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Bácsalmás, aut.áll. érk.:

16:00 óra
18:10 óra
18:11 óra
18:50 óra

5221 Kecskemét-Kiskunhalas-Kelebia/Bácsalmás autóbuszvonalon
611 sz. iskolai előadási napokon közlekedő
járat
Kiskunhalas, aut.áll. ind.:
08:30 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
08:55 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
08:56 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
08:57 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
09:25 óra
617 sz. a hetek utolsó iskolai előadási napján
közlekedő járat
Kecskemét, aut.áll. ind.:
16:00 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
18:00 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
18:01 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
18:02 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
18:30 óra
612 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
13:30 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
13:58 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
13:59 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
14:00 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:
14:25 óra
5286 Kiskunhalas-Jánoshalma autóbuszvonalon
761 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel később érkezik
Jánoshalma, vá. megállóhelyre.
Kiskunhalas, aut.áll. ind.:
05:10 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
05:38 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
05:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
05:42 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
05:45 óra
5 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 3 perccel később
érkezik Jánoshalma, vá. megállóhelyre.
Kiskunhalas, aut.áll. ind.:
14:00 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
14:28 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
14:30 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
14:32 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
14:35 óra
797 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 3 perccel
később érkezik Jánoshalma, vá. megállóhe-

lyre.
Kiskunhalas, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Jánoshalma, vá. érk.:

17:50 óra
18:20 óra
18:22 óra
18:25 óra

750 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
04:30 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:
05:00 óra
4 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Kiskunhalasra.
Jánoshalma, vá. ind.:
07:20 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
07:22 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
07:24 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
07:25 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:
07:55 óra

Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Jánoshalma, vá. érk.:

15:47 óra
15:50 óra

187 sz. a hetek utolsó iskolai előadási napja
kivételével munkanapokon és szabadnapokon
közlekedő járat menetideje módosításra kerül,
a járat 5 perccel később érkezik Jánoshalma,
vá. megállóhelyre.
Hajósi pincék ind.:
15:10 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
15:43 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
15:45 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
15:47 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
15:50 óra
177 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat Jánoshalma, aut.áll.
megállóhelyig közlekedik.
Hajós, aut.vt. ind.:
17:25 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
18:08 óra

794 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 3 perccel
később érkezik Kiskunhalasra.
Jánoshalma, vá. ind.:
17:05 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
17:07 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
17:09 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
17:10 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:
17:40 óra

199 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat
menetideje módosításra kerül, a járat 2 perccel
később érkezik Jánoshalma, vá. megállóhelyre.
Kéleshalom, sz.ib. ind.:
18:15 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
18:30 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
18:32 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
18:35 óra

5306
Kalocsa-Hajós-Jánoshalma-Bácsalmás autóbuszvonalon

178 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Jánoshalma, vá. ind.:
05:30 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
05:32 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
05:33 óra
Hajósi pincék érk.:
06:05 óra

171 sz. munkanapokon közlekedő járaton a
menetidő módosításra kerül, a járat 5 perccel
később indul Jánoshalma, vá. megállóhelyről.
Hajósi pincék ind.:
06:10 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
06:48 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
06:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
06:52 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
06:55 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
07:30 óra
183 sz. szabadnapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Jánoshalma, vá. megállóhelyre.
Hajósi pincék ind.:
06:10 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
06:48 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
06:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
06:52 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
06:55 óra
201 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Jánoshalma, vá. megállóhelyre.
Hajós, aut.vt. ind.:
08:05 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
08:48 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
08:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
08:52 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
08:55 óra
383 sz. szabadnapokon közlekedő járat
Kéleshalom, sz.ib. ind.:
10:35 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
10:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
10:52 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
10:53 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
11:25 óra
203 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 2 perccel
később érkezik Jánoshalma, vá. megállóhelyre.
Hajós, aut.vt. ind.:
10:10 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
10:53 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
10:55 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
10:56 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
10:57 óra
387 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Bácsalmásra.
Hajós, aut.vt. ind.:
11:00 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
11:43 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
11:45 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
11:47 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
11:48 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
12:20 óra
193 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat
menetideje módosításra kerül, a járat 2 perccel
később érkezik Jánoshalma, vá. megállóhelyre.
Kéleshalom, sz.ib. ind.:
12:00 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
12:15 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
12:17 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
12:20 óra
135 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Kalocsa, aut.áll. ind.:
12:30 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
13:43 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
13:45 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
13:47 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
13:48 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
14:20 óra
175 sz. a hetek utolsó iskolai előadási napján
közlekedő járat menetideje módosításra kerül,
a járat 5 perccel később érkezik Jánoshalma,
vá. megállóhelyre.
Hajós, aut.vt. ind.:
15:00 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
15:43 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
15:45 óra

138 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
07:15 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
07:42 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
07:43 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
07:45 óra
Kalocsa, aut.áll. érk..
08:55 óra
202 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Hajósra.
Jánoshalma, vá. ind.:
09:05 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
09:07 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
09:09 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
09:10 óra
Hajós, aut.vt. érk.:
09:55 óra
362 sz. munkanapokon közlekedő járat
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
07:45 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
08:13 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
08:14 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
08:15 óra
384 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 2 perccel
később érkezik Hajósra.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
09:45 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
10:15 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
10:17 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
10:19 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
10:20 óra
Hajós, aut.vt. érk.:
11:00 óra
388 sz. szabadnapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 2 perccel
később érkezik Kéleshalomra.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
09:45 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
10:15 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
10:17 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
10:19 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
10:20 óra
Kéleshalom, sz.ib. érk.:
10:35 óra
198 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat
menetideje módosításra kerül, a járat 2 perccel
később érkezik Kéleshalomra.
Jánoshalma, vá. ind.:
11:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
11:42 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
11:43 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
11:45 óra
Kéleshalom, sz.ib. érk.:
12:00 óra
204 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Hajósra.
Jánoshalma, vá. ind.:
12:00 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
12:02 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
12:04 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
12:05 óra
Hajós, aut.vt. érk.:
12:50 óra
176 sz. a hetek utolsó iskolai előadási napján
közlekedő járat menetideje módosításra kerül,
a járat 5 perccel később érkezik Hajósra.
Jánoshalma, vá. ind.:
14:10 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
14:12 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
14:14 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
14:15 óra
Hajós, aut.vt. érk.:
15:00 óra
184 sz. a hetek utolsó iskolai előadási napja
kivételével munkanapokon és szabadnapokon
közlekedő járat
Jánoshalma, vá. ind.:
14:30 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
14:32 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
14:34 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
14:35 óra
Hajósi pincék érk.:
15:10 óra

174 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel később érkezik
Hajósra.
Jánoshalma, vá. ind.:
16:35 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
16:37 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
16:39 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
16:40 óra
Hajós, aut.vt. érk.:
17:25 óra
194 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat
Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyről indul, a
járat menetideje módosításra kerül, 2 perccel
később érkezik Kéleshalomra.
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
18:00 óra
Kéleshalom, sz.ib. érk.:
18:15 óra
5313 Pécs-Baja-Kiskunfélegyháza-Csongrád-Szentes autóbuszvonalon
531 sz. naponta közlekedő járat
Baja, aut.áll. ind.:
05:15 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
05:55 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
05:57 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
05:57 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
05:59 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
06:00 óra
Szentes, aut.áll. ind.:
08:25 óra
536 sz. a hetek első tanítási napját megelőző
nap kivételével naponta közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Bajára.
Szentes, aut.áll. ind.:
12:45 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
15:15 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
15:17 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
15:19 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
15:20 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
15:22 óra
Baja, aut.áll. érk.:
16:05 óra
538 sz. a hetek első tanítási napját megelőző
napon közlekedő járat
Szentes, aut.áll. ind.:
14:00 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
16:30 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
16:32 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
16:34 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
16:35 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
16:37 óra
Baja, aut.áll. érk.:
17:20 óra
Baja, aut.áll. ind.:
17:35 óra
Pécs, aut.áll. érk.:
18:55 óra
5321
Baja-Felsőszentiván-JánoshalmaKiskunhalas autóbuszvonalon
739 sz. július hónap második vasárnapján
közlekedő járat menetideje módosításra kerül,
a járat 5 perccel később érkezik Jánoshalmára.
Baja, aut.áll. ind.:
00:55 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
01:54 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
01:55 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
01:57 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
02:00 óra
741 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Baja, aut.áll. ind.:
05:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
06:53 óra
Jánoshalma, vá. érk.:
06:55 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
07:00 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
07:02 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
07:05 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:
07:35 óra
743 sz. munkaszüneti napokon
járat
Baja, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Jánoshalma, vá. ind.:
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:

közlekedő
07:40 óra
08:48 óra
08:50 óra
08:52 óra
08:55 óra
09:25 óra

747 sz. munkanapokon közlekedő járat
Baja, aut.áll. ind.:
09:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
10:48 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
10:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
10:52 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
10:55 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:
11:20 óra
853 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat
menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Jánoshalmára.
Baja, aut.áll. ind.:
09:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
10:48 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
10:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
10:52 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
10:55 óra
843 sz. szabadnapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Jánoshalmára.
Baja, aut.áll. ind.:
10:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
11:48 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
11:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
11:52 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
11:55 óra
3 sz. munkanapokon közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Kiskunhalasra.
Baja, aut.áll. ind.:
11:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
12:40 óra

Jánoshalma, vá. ind.:
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:

12:42 óra
12:44 óra
12:45 óra
13:15 óra

855 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel később érkezik
Jánoshalmára.
Baja, aut.áll. ind.:
14:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
15:48 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
15:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
15:52 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
15:55 óra

Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Jánoshalma, vá. ind.:
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Baja, aut.áll. érk.:

15:02 óra
15:05 óra
15:07 óra
16:15 óra

748 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Kiskunhalas, aut.áll. ind.:
15:30 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
16:00 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
16:02 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
16:05 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
16:07 óra
Baja, aut.áll. érk.:
17:15 óra

857 sz. naponta közlekedő járat menetideje
módosításra kerül, a járat 5 perccel később
érkezik Jánoshalmára.
Baja, aut.áll. ind.:
16:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
17:48 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
17:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
17:52 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
17:55 óra

836 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat Jánoshalma, aut.áll.
megállóhelyről indul, a járat Jánoshalma, vá,
megállóhelytől 5 perccel később közlekedik .
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
18:15 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
18:17 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
18:20 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
18:22 óra
Borota, felső érk.:
18:33 óra

861 sz. munkaszüneti napok kivételével
naponta közlekedő járat meghosszabbított
útvonalon Jánoshalma autóbusz-állomásig
közlekedik.
Borota, felső ind.:
18:35 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
18:45 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
18:48 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
18:49 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
18:50 óra

832 sz. naponta közlekedő járat 5 perccel korábban és Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyről
indul, a járat Jánoshalma, vá, megállóhelytől
változatlan menetrend szerint közlekedik .
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
19:00 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
19:02 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
19:05 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
19:07 óra
Baja, aut.áll. érk.:
20:15 óra

859 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat
menetideje módosításra kerül, a járat 5 perccel
később érkezik Jánoshalmára.
Baja, aut.áll. ind.:
18:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
19:48 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
19:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
19:52 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
19:55 óra
840 sz. naponta közlekedő járat 5 perccel korábban és Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyről
indul, a járat Jánoshalma, vá, megállóhelytől
változatlan menetrend szerint közlekedik .
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
05:45 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
05:47 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
05:50 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
05:52 óra
Baja, aut.áll. érk.:
07:05 óra

5322 Baja-Kiskunhalas-Kelebia autóbuszvonalon

842 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban és
Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyről indul, a
járat Jánoshalma, laktanya megállóhelytől változatlan menetrend szerint közlekedik.
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
08:35 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
08:37 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
08:40 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
08:42 óra
Baja, aut.áll. érk.:
09:55 óra
6 sz. munkanapokon közlekedő járat
Kiskunhalas, aut.áll. ind.:
09:00 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
09:30 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
09:32 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
09:35 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
09:37 óra
Baja, aut.áll. érk.:
10:50 óra
848 sz. szabadnapokon közlekedő járat 5
perccel korábban és Jánoshalma, aut.áll.
megállóhelyről indul, a járat Jánoshalma, vá,
megállóhelytől változatlan menetrend szerint
közlekedik .
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
12:00 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
12:02 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
12:05 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
12:07 óra
Baja, aut.áll. érk.:
13:15 óra
766 sz. munkanapokon közlekedő járat
Kiskunhalas, aut.áll. ind.:
13:00 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
13:25 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
13:27 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
13:28 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
13:30 óra
Baja, aut.áll. érk.:
14:15 óra
756 sz. munkaszüneti napokon
járat
Kiskunhalas, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Jánoshalma, vá. ind.:
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
Baja, aut.áll. érk.:

730 sz. munkanapokon közlekedő járat
Kelebia, vá. ind.:
04:35 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
06:20 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
06:22 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
06:25 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
06:27 óra
Baja, aut.áll. érk.:
07:40 óra
725 sz. munkanapokon közlekedő járat
Baja, aut.áll. ind.:
13:05 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
14:18 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
14:20 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
14:22 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
14:25 óra
Kelebia, vá. érk.:
16:05 óra
5323 Baja-Jánoshalma-Mélykút autóbuszvonalon
543 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Baja, aut.áll. ind.:
06:10 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
07:25 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.: 07:27 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
07:28 óra
Mélykút, aut.vt. érk.:
07:40 óra
545 sz. munkanapokon közlekedő járat
Baja, aut.áll. ind.:
14:10 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
15:25 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.: 15:27 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
15:28 óra
Mélykút, aut.vt. érk.:
15:40 óra
549 sz. munkanapokon közlekedő járat
Baja, aut.áll. ind.:
22:20 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
23:35 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.: 23:37 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
23:38 óra
Mélykút, aut.vt. érk.:
23:50 óra
540 sz. munkanapokon közlekedő járat
Mélykút, aut.vt. ind.:
04:10 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
04:21 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.: 04:23 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
04:25 óra
Baja, aut.áll. érk.:
05:25 óra

közlekedő

546 sz. munkanapokon közlekedő járat
Mélykút, aut.vt. ind.:
12:00 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
12:13 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.: 12:14 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
12:15 óra
Baja, aut.áll. érk.:
13:30 óra

13:00 óra
13:30 óra
13:32 óra
13:35 óra
13:37 óra
14:50 óra

542 sz. munkanapokon közlekedő járat
Mélykút, aut.vt. ind.:
20:00 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
20:13 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.: 20:14 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
20:15 óra
Baja, aut.áll. érk.:
21:30 óra

746 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Kiskunhalas, aut.áll. ind.:
13:30 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
14:00 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
14:02 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
14:05 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
14:07 óra
Baja, aut.áll. érk.:
15:15 óra

5324
Baja-Felsőszentiván-MélykútJánoshalma autóbuszvonalon

834 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat
5 perccel korábban és Jánoshalma, aut.áll.
megállóhelyről indul, a járat Jánoshalma, vá,
megállóhelytől változatlan menetrend szerint
közlekedik .
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
15:00 óra

Baja, 2012. október 17.

545 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
Baja, aut.áll. ind.:
12:30 óra
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:
13:34 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
13:35 óra

További információ:
�Baja79/321791 � Bácsalmás 79/341-346 (14 óráig)
www.bacsvolan.hu
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2012. november

Méhészekről méhészeknek
Nagyon szép ősi foglalkozás a
méhészkedés. A méhészkedéshez
hozzá tartozik a természet szeretete, a faültetés is. Tagore Indiai Nobel
békedíjas költőnek volt egy nagyon
híres mondása „Ha egy fát ültettél,
érdemes volt élned“.
Nagy odafigyelést kívánnak a
méhek és okos emberek kellenek
hozzájuk. Míg az egyik ember a kocsmában tölti el a szabadidejét, a másik
a méhei között. A családnak nem
mindegy. Kell egy megértő társ is, a
feleség, aki segít a társának. Aki allergiás a méhszúrásra, annak egyáltalán nem szabad belefogni. Barátommal beszélgettünk valamelyik télen,
hogy alig várja a tavaszt, hogy kapjon egy-két méhszúrást, de nem ezért
ragadtam tollat, hanem egy méhésztársunknak így akartam emléket állí-

tani. Annyira szerette a méheit, hogy
amikor az egyik nap eladta őket, rá
következő nap elhalálozott.
Nincsenek méhek, akkor nem is
kell a méhész, Sóti Sándorról van
szó.
Sok évvel ezelőtt Nógrádban éltem,
ott hallottam egy esetet, egy kis faluban történt. A szeretett méheit kezelte, még az állarc is rajta volt, összeesett és elhalálozott egy méhésztársunk. Sóti nem volt nagy méhész, de
mindig vándorolt a méhekkel. Egyik
alapfeltétele a méhészkedésnek a
vándorlás. Sótit a vándortanyájára
menet igazoltatták a rendőrök, Miután a papírjai rendben voltak, megkérdezték: hány családja van. 60 és
még két leányom van otthon, így hát
összesen 62 –hangzott a válasz. A
rendőrök elmosolyogták magukat és

jó pergetést kívántak neki. Tehát egyformán szerette méheit és leányait. Család-család. Sok évet töltöttem
Nógrádban. Tavasszal amikor virágzott az akác, a vándortanyán megkerestem a méhészeket egy kis beszélgetésre. Egyik alkalommal Lengyel
Tibor bácsival találkoztam. Az éjjel
2 centis hó esett, szerencsére elolvadt, ettől függetlenül jó pergetés
volt. Más jánoshalmi - méhészekkel is
találkoztam. A sok beszélgetésből az
lett. hogy én is vettem méheket. Már
korábban Szécsényben egyik barátom ajánlotta, hogy megtanít méhészkedni. Akkor még féltem a méhektől, nem mertem belevágni. Nagyon
megbántam, hogy akkor nem hallgattam rá. Nagyon helyes dolognak tartottam, hogy az ügyes idősebb méhészek tanfolyamot szerveztek a fiatal,
hirdetés

Új tevékenység Jánoshalmán

A Bácsgépker Kft már több mint
15 éve áll a járműtulajdonosok szolgálatában. Az elmúlt években elsősorban a benzin/gáz kettős üzemre történő átalakítás volt a vállalkozás fő profilja, de 2012. szeptember 11-től már a 3.5 t össztömeget
meg nem haladó járművek és motorkerékpárok időszakos műszaki felülvizsgálatával is a lakosság szolgálatában állunk. Vállaljuk továbbá
személygépkocsik és kisteherautók
szervizelését pl olaj, olajszűrő, levegőszűrő és pollenszűrő cseréjét, illetve a műszaki vizsgára történő felkészítést.
Autószervizünkben egy technikailag modern felszereléssel rendelkező és jól felkészült szakmai csapat várja
leendő és korábbi ügyfeleinket, illetve azokat a járműtulajdonosokat, akik a műszaki vizsgáztatást a lehető legrövidebb idő alatt szeretnék elvégeztetni.
Van-e lehetőség előzetes átvizsgálásra?
Igen, javasoljuk, hogy a járművet a műszakit megelőzően vizsgáltassák át az ügyfelek, melyet szervizünkben is megtehetnek. Az átvizsgálás során egy állapotfelmérő adatlapot készítenek a vizsgabiztosok, mely alapján el lehet végeztetni a javítását, ezt követően ha a tisztelt ügyfelek a vizsgabázisunkon jelentkeznek járműve-

ikkel a tényleges műszaki vizsgára
az állapotfelmérés díját elengedjük a
vizsga díjából.
Milyen gépjárművekre terjed ki
a vizsgáztatás?
Vizsgabázisunk a motorkerékpárok, benzin/gáz kettős üzemeltetésű és/vagy négy kerék meghajtású
személygépkocsik, 3.5 t össztömegű
tehergépkocsik, lassújárművek, pótkocsik, illetve utánfutók tekintetében
rendelkezik működési engedéllyel.
Bejelentkezés:
Ügyfeleink a bejelentkezést megtehetik személyesen,
telefonon, valamint online a honlapunkon a szolgáltatás
menüben a műszaki vizsgára kattintva. Az online bejelentkezést követően a megadott elérhetőségen keresztül
veszem fel a kapcsolatot a jelentkezőkkel a lehető legrövidebb időn belül.
Nyitva tartás:
A Bácsgépker Kft csapata hétköznapokon 07.00 órától 16.00 óráig várják kedves ügyfeleiket Jánoshalmán a
Kisszállási út 11. szám alatt található szervizműhelyben.
Hogyan érhető el a szervizműhely?
Cégünk az alábbi módón érhető el: 77/401-395 vagy
a 30/758-3445 telefonszámokon, illetve a www.autogazszerviz.hu internetes oldalon
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A Mithrasz-kórus Borotán
Hogyan kerül oda? - Október 25-én este felé sor került
Koch Jánosné (Erzsike), Samu Gáborné (Marika) és lelkes gyűjtőtársaik által rendezett, Borota egykori és mai
életét bemutató fényképkiállítás megnyitására. A megnyitó műsorát az iskolások adták, de emlékezetessé tenni
meghívták a jánoshalmi „Mithrasz” női kórust is. A hoszszú nyári szünet után szívesen és hivatásszerűen vállalták a kultúrév kezdését. A megjelent szépszámú közönség nem is csalódott, mert kellemes népdal feldolgozásokban és Brahms zongorára írt három négykezes keringőjében gyönyörködhetett. Utóbbiakat Juhászné Zelei
Judit és Kovács Andrea zenetanárnő mutatták be. Nem
csoda, hogy mindkét produkciósort nagy taps fogadta. A
sikeres műsor után az énekkar egyik állandó patronálója: Koch Csaba és borpincészete vendégelte meg őket
(Köszönet érte.)
A sikeres évindítás után tovább folyik az énekkar rendszeres munkája, tanulása. Készülnek a helyi karácso-

nyi bemutatóra, a tavaszi sárbogárdi fellépésre, valamint
a nyárra tervezett és a magyar parlament híres énekkarával egyszerre történő országos szereplésre. Ezek
a műsorok még nagyobb munkát,: több új szám betanulását igénylik. S nemcsak klasszikusokat, a legjobb
magyar zeneszerzők népdalfeldolgozásait is sorra fogják venni. Ígérik.
Több százan vagyunk, akik jól emlékezünk még
a többségében pedagógus lányoknak-asszonyoknak a
múlt év „Jánoshalmi Napokon” óriási tapssal kísért feledhetetlen bemutatkozására. Ismerve szorgalmukat, tehetségüket, szép hangjukat, joggal bízhatunk abban, hogy
újabb sikerek elé néznek , itthon pedig mi is lehetünk
kórusunknak, zongoristáinknak örömmel eltelő nézői és
hallgatói. Sőt arra is büszkék lehetünk, hogy -- megfelelő támogatást nyerve – énekkarunk és vezető karnagyunk: Karsai Péter városunk jó hírét a kultúra terén is
tovább emelik.

Mit tegyünk a víz szolgáltató
váltás kapcsán?
Tisztelt Fogyasztó!
Az Országgyűlés 2011. december 30-án fogadta el a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt, ami
számos változást eredményezett a víz- és szennyvíz-szolgáltatás területén. A változások nyomán fogyasztók és szolgáltatók részére egyaránt új viszonyok teremtődnek.
A törvény egyik fontos rendelkezése kapcsán a kisebb szolgáltató cégek legfeljebb 2013. május 31-ig működhetnek.
Emiatt a Jánoshalma Város területén eddig szolgáltató Városgazda Kft. sem folytathat a továbbiakban víziközmű szolgáltatási tevékenységet. A meglévő műszaki létesítmények
üzemeltetését, a fogyasztók kiszolgálását 2013. január 1-jétől
a törvény előírásainak megfelelni tudó BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. veszi át. A változás a meglévő
munkahelyeket nem veszélyezteti.
A BAJAVÍZ Kft. a szolgáltatás átvételét követően minden fogyasztóval új szolgáltatási szerződést fog kötni.
A BAJAVÍZ Kft. szolgáltatási területén a lakossági fogyasztók
kéthavonta kapnak számlát, melyek közül a január-február,
május-június és szeptember-október havi az előző fogyasztásokból becsült átlagszámla, míg március-április, július-augusztus és november-december hónapokról a vízórák leolvasásán alapuló számla készül. A fogyasztóknak lehetősége
nyílik a vízóra-állások bejelentésére is, amit minden páros
hónap 1-je és 20-a között tehetnek meg az alábbi elérhető-

ségeken:
Telefonon: 79 / 426-991
E-mail-ben: ugyfel@bajaviz.hu
Honlapon keresztül: www.bajaviz.hu
A mérőállás bejelentéshez a fogyasztás helyének, a fogyasztó nevének és telefonszámának bediktálása is szükséges.
A közületi és csatornás fogyasztók havonta kapnak számlát,
ők a mérőállásokat minden hónapban a hó vége előtt jelenthetik be.
Műszaki hibabejelentésre az eddig megszokott módon a jánoshalmi Vízmű telepen (a telefonszám később kerül meghatározásra), vagy a BAJAVÍZ Kft. 79 / 426-991-es központi
telefonszámán lesz lehetőség.
Társaságunk a jövőben is elkötelezett lesz abban, hogy Jánoshalma Város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú fejlődése és fenntarthatósága biztosított legyen. Bízunk benne,
hogy a BAJAVÍZ Kft. szakmai közössége a jövőben hozzájárulhat a település célkitűzéseinek eléréséhez!
Baja, 2012. szeptember 17.
Tisztelettel:

Székelyhidi András
ügyvezető igazgáto

hirdetés

Utolsó lehetőség a
pályázat benyújtására!

TOTR KOS HÉTVÉGE
A GÁLA ÉTTEREMBEN!

Sze n zá c i ós aján l att al vár j uk ve n dége inket!

2012. november 9 - 10 - 11-én!
ÍZ LE T E S

ÉT E LEKKE L

MÁRTON-

N A P I AJÁ NLA T T A L É S S Z O L I D
Á RA K KA L VÁ R J U K

Ö N Ö KET!

Legyenek vendégeink!
G Á LA

É T T E R E M V E Z E T É S É S D O LG O Z Ó I

mÓnika virÁgbolt

VÁROM RÉGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓIMAT!
A RÁKÓCZI UTCÁN A GOMBÁKKAL SZEMBEN

Hamarosan indul a karácsonyfa árusítás
fekete, luc, ezüst és normand fenyő konténeres változatban is.

Előrendelés esetén kedvezmény!
(koszorú, csokor és fenyőfa házhozszállítást is vállalunk).
Hétfőtől péntekig 08:00 – 17:00
Szombat, vasárnap 08:00 – 12:00

deÁkfalvi mÓnika
06-20/806-82-12

Magyarország Kormányának döntése
értelmében az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Mikrovállalkozások
fejlesztése” című pályázati kiírás a felhívás szerint 2012. december 31-vel
felfüggesztésre kerül.
Tóth Zsolt, a Mozzanat Kft. ügyvezetője arra hívja fel a helyi vállalkozások
ﬁgyelmét, hogy fejlesztéseiket pályázati források felhasználásával valósítsák
meg – lehetőleg még idén benyújtott
pályázat segítségével. Érdemes pályázni, hiszen aki megfelel a kiírásnak,
az feltétlen nyer.
- Idén több mint 20 pályázatot nyertünk. A Mozzanat Kft. saját elképzeléseit is nyertes pályázat forrásainak
felhasználásával valósítja meg. A bajai
és környékbeli vállalkozásoknak körülbelül 90 millió forint támogatás elérését segítettük. A „Mikrovállalkozások
fejlesztése” című pályázaton tíz főnél
kevesebb embert foglalkoztató cégek, egyéni vállalkozók pályázhatnak.
Egyenlő eséllyel pályázhatnak több
éve működő és újonnan alapult vállalkozások is. Adott a lehetőség ingatlan
vásárlásra, felújításra, telephelyfejlesztésre, gépek-, eszközök beszerzésére és számítástechnikai fejlesztések
végrehajtására pályázati források felhasználásával. A pályázat érdekessége, hogy telephely felújítás pályázható
bérelt ingatlanon is. A pályázók köre a
termelő, iparcikkeket gyártó cégekre,
kereskedelemmel, pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásokra
és különböző szolgáltatókra is kiterjed.
A kiírás lehetőséget nyújt a fejlesztésekre egyéni ügyvédek, egészségügyi
szolgáltatók, fodrászok, kozmetikusok,
éttermek, gyógyszertárak számára is.
- Nagy előnye a pályázatnak, hogy

mindössze 10 százalékos önerő kell,
így kisebb ﬁnanszírozási terhet ró a
vállalkozásra. A többi pénz egyrészt
vissza nem térítendő támogatás, másrészt forint alapú kedvező, 5-9 százalékos évi kamatozású hitel, tíz éves
futamidőre.
A rendelkezésre álló 105 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatásra országosan 7052 pályázatot nyújtottak
be. Arra bíztatom a jánoshalmi mikro
vállalkozásokat, egyéni vállalkozókat,
hogy mielőbb adják be pályázatukat,
hiszen ilyen kedvező lehetőség ritkán
adódik, és hamarosan a pályázati lehetőséget be is zárják. A pályázati
anyagokat december 10-ig fogadjuk.fogalmazott Tóth Zsolt, a Mozzanat
Kft. ügyvezetője.
Gyakran előfordul ugyanakkor, hogy a
vállalkozások annyira tőkeszegények,
hogy még a pályázati források igénybevételére sincs erejük. A jelenlegi pénzügyi- banki helyzetben nagyon nehéz
hitelhez jutni, amelyekből esetleg a
működéshez szükséges forgóeszkö-

zöket biztosíthatnák. Ezen vállalkozások vezetői sok esetben nem is tudják,
hogy átmeneti nagyon kedvező vállalkozási hitelekhez is hozzáférhetnek. A
Magyar Kormány az Új Széchényi Terv
keretében biztosít pénzt azon források
helyett, melyeket a banki szektor nem
ruház be a hazai gazdaságba. Ezen
forint alapú hitelek elérhetők, nagyon
kedvező kamatlábakon. A hitelek öszszege akár 10 Millió is lehet – a konstrukciók forint alapúak és ﬁx 4,5-7,5 %
kamatozásúak. A célkölcsönökből a
vállalkozások áru-, anyagbeszerzési
vagy akár bérköltségeiket is ﬁnanszírozhatják. A hitelkonstrukciókat olyan
beruházásokra, beszerzésére is javasoljuk ügyfeleinknek, melyeket pályázati forrásokból nem tudunk megoldani, mint például gépjárműbeszerzések
vagy használt eszközök
A Mozzanat Kft. nem pusztán
pályázatírással és lebonyolítással foglalkozik, hanem minden esetben igyekszünk a partnereink problémáit megoldani, terveik megvalósításához forrásokat találni. – fogalmazott Tóth Zsolt,
a vállalkozás ügyvezetője

06-70-215-1389
06-20-455-9410
titkarsag@mozzanat.hu
mozzanat.zsolt.toth@gmail.com,
www.mozzanat.hu
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Egészségünkről
fiziotherapeuta szemmel

A d i et et i ku s
t a n ác sa i
Mire nem jó a körte?

„Medicus curat, natura sanat.” „ Az or vos kezel, a természet gyógyít.”

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az egészség az
ember testi, lelki, szellemi és szociális jólétét jelenti. Manapság persze kire lehetne ráfogni, hogy mind a négy kritériumnak megfelel?
Hogyan tudnánk egészségünket mégis teljessé tenni ebben a mai
rohanó, felpörgetett, természetidegen világban?
Először is meg kell értenünk, pontosan mit is jelent az egészség szó! Az egész a teljességre utal, az egész-séges szó pedig egy
lényre, mely a teljesség birtokában van. Úgy gondolom, ha ismerjük
lényünk egészségi állapotára vonatkozó alapigazságokat, törvényszerűségeket, akkor sokkal könnyebben tudjuk fenntartani egészségünket, vagy ha elváltozások jelentkeznek, azokat megfelelőbben
kezelhetjük. Az egészséges életmód szempontjából kiemelkedően
fontos szerepet kell kapnia a megelőzésnek.
Az alábbi ábra segítségével felvázolom mit is jelent valójában az
egészség. Ha sikerül megértenünk az ábrát, és követnünk az általa küldött üzenetet, sokkal nagyobb eséllyel kerülhetjük el a betegségeket.
Az ábra egy emberi gerincet jelképez oldalirányból.
1. A fej és az alatta lévő nyaki szakasz – az egészségünk szellemi
összetevője. A szellem a gondolatokat, az eszmeiséget tükrözi. Kinek
milyen a gondolatvilága, gondolkodásmódja, milyen gondolatok érik
nap, mint nap. Milyen könyveket olvas, milyen filmeket, műsorokat
néz a Tv-ben, hallgat a rádióban, milyen gondolkodású, beállítottságú emberekkel veszi körül magát.
2. A második szakasz gerincünk háti szakasza, mely a tüdő és a
szív szegmensével együtt egészségünk lelki összetevőjét szimbolizálja. Kinek milyen a lelkivilága, milyen érzelmei vannak saját magával kapcsolatban, embertársai iránt, a világ iránt. Milyen érzelmek
érték eddig életében. Milyen érzelmekre vágyik. Mennyire „lelkes” (a magyar nyelv hihetetlenül találó.)
3. Az alsó ágyéki szakasz a nemi szervekkel együtt a tetterőt,
egészségünk testi összetevőjét jelképezi. (Mennyire vagyunk „derék”
emberek.) Milyen tetteket vittünk végbe életünk során, miket művelt
velünk az élet, ill. embertársaink.
Természetesen mindhárom résznek összhangban kell lennie. Így
tudnak kerek egészet alkotni.
Keresztben a karok, alul a lábak láthatók vázlatosan. A testünket körülvevő kör pedig az auránkat mutatja. Egy egészséges ember
aurája nagyjából karjainak fesztávolságával egyenlő, és egy ellipszis
formát ölt, akárcsak a föld ózonpajzsa, vagy egy tojás héja.
Tegyük fel magunknak a kérdést, ami a következő: egy növénynek
– pl. egy fának – mi a központja, mi a központi része, ami nélkül nem
tudna létezni? A helyes válasz: egy növény központja, a gyökere! A
növény minden tápanyagot a gyökereivel szív fel, és jelentős részét
abban is raktározza! Ha ez egyértelművé vált számunkra, akkor fordítsuk fejtetőre az újságot, és így nézzük meg az ábrát! Mit látunk?
Bizony! Egy növényt, melynek a föld alatti része a gyökér!
A következő lépés: ha egy fa beteg lesz, általában először a gyökere betegszik meg. Bár először a levelén láthatjuk, de a gyökerében
már régóta fennáll a betegség. Mikor lesz esélyünk arra, hogy megmentsük a fát? Ha a levelét permetezzük, vagy ha a gyökértől kezdjük el ápolni, esetleg új földbe ültetjük? A válasz egyértelmű. (A problémát mindig gyökerestül érdemes megragadni.)

Már csak egy dolgunk van! Keressük meg a rajzon saját testünk
gyökerét! Bármilyen problémáról is legyen szó az élet minden területén, ha nem a gyökeret kezeljük, hanem a leveleket permetezzük,
a probléma csak burjánzani fog, és előbb vagy utóbb mindent felemészt.
Visszatérve auránkra, testünk aurája körbevesz minket és ha valamilyen elváltozás történik testi, lelki vagy szellemi szinten, akkor azon
is meglátszik. Ismert tény, hogy a csecsemők tökéletesen látják az
aurát. Később ezt a képességüket legtöbben elveszítik, de újra megtanulható. Minden élő szervezetnek van aurája, Földünknek ilyen az
ózon rétege is – ami napjainkban vékonyodik, sőt lyukak is felfedezhetőek rajta – így tökéletesen mutatja bolygónk egészségi állapotát.
Ehhez hasonlíthatjuk akár egy élő sejt sejtfalát, vagy egy atom
elektronfelhőjét. Testünk milliárdnyi sejtből, és sejtjeink milliárdnyi atomból épülnek fel. Egy atom stabilitását az őt körülvevő elektronfelhő adja, azaz energiamezője. Ha egy atom oxidálódik, akkor
veszít az energiamezője erejéből, így károsodni fog az a sejt, ami
belőle építkezik.
Ha egészséges aurát szeretnénk magunk körül, biztosítanunk kell
sejtjeink számára az egészséges környezetet, és a természetes építőköveit (atomokat). Az egész részekből áll, a részek pedig egészet
alkotnak. De ha szétszedjük az egészet, akkor megszűnik a részek
közötti élő kapcsolat, ami egészségünk alapját képezi. Egészségünket visszaszerezni és megtartani csak egészséges testi, lelki és szellemi táplálékokkal vagyunk képesek.
A folytatásban azt próbáljuk kideríteni, miként tudjuk megőrizni
szervezetünk stabilitását, önregeneráló képességét.

A körte legismertebb fajtái a korai érésű Árpás, a késő nyári Vilmos körte, az őszi
Császárkörte, a Hardy-vajkörte, valamint a
téli Alexander. Az étkezési körték húsa fehér,
lédús, a főzni valók kemények, jellegtelen
ízűek; ez utóbbiak tovább tarthatók el.

A, B1, B2 és C-vitamin tartalma magas,
emellett foszfor, vas, jód, kálium, magnézium és kalcium is nagy mennyiségben található benne. Ennek is köszönheti, hogy igen
sok problémát lehet általa orvosolni.
A körte vízhajtó anyagai segítik a felhalmozódott
méreganyagok
kiürülését a szervezetünkből, és napi 4-5
pohár körtelé a hólyaghurutot is enyhíti.
Sok rost található benne, ezért a belek szempontjából rendkívül előnyös, hiszen serkenti
a bélműködést, csökkentve ezáltal a székrekedéssel járó panaszokat, továbbá szerepet

játszik a vastagbélrák kialakulásának megelőzésében is.

A körte gyümölcskúrához is ideális. Különösen az idült székrekedésben szenvedőknek jelent komoly segítséget. Emellett kitűnő
a salaktalanító és savközömbösítő hatása.
Az oldhatatlan rostok fele a körte héjában találhatók, ezért az érzékeny emésztőrendszerrel rendelkezők esetében puffadást
okozhatnak. Nekik javasolható, hogy hámozzák meg a gyümölcsöt, esetleg párolják,
vagy főzzék is meg. Magas pektintartalmánál
fogva csökkenti a különböző zsírok felszívódását, így a vér koleszterinszintjét is kedvezően befolyásolja.
Faragóné Hován Éva
dietetikus

Meghívó

2012. november 30.-án (pénteken)
du. 16 órakor előadást tart
Dr. Ángyán József
országgyűlési képviselő!
Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ Jánoshalma
Téma: A földtörvény, és a mezőgazdaság időszerű kérdései
A téma fontosságára tekintettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt a rendezvényünkre!
Tisztelettel:
Gazdakör
Gyümölcs-és Szőlőtermesztők
Egyesületének Választmánya

hirdetés

A jánoshalmi
rendőrőrs
indokolt esetben
a

06-20/539-64-99
telefonszámon
hívható

éjjel – nappal

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a

Nonstop ABC

A Hangya ABC-ben hétvégeken friss
cukrász süteményekkel várjuk vásárlóinkat!

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám,
szerelvény
- barkács árú,
- kerti gép, kisgép
autó-, traktor-,
kerékpár alkatrész

ADÁS-VÉTELKÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44
(volt Kistüzér)

+36703196808

STÍLUS ÜZLET
AJÁNLATA:

Készüljön velünk a karácsonyra!
Már most elkezdtük karácsonyváró akcióinkat!
Minden héten más-más termékek akciós áron!

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

Kakas
vásár!

Nagy kakasok, jércék
akciós
áron eladók
Érd.: 06-30/639-5491

Egy kellemes adventi
kirándulásra invitáljuk Bécsbe!
(Schönbruni palota és kert
meglátogatása; Rathausplatz)

2012. december 08-án

Kiskunmajsai indulással.
Részletek és érdeklődés: 06 - 30 – 535 - 0833
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H-6440 Jánoshalma, Bajai u. 66.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINK AT A Z ALÁBBIAKRÓL:
• Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges:
o Telefonon: 77/401-344 (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában)
o A fenti e-mail címre.
o Személyesen az ügyfélszolgálati irodában
• 2013.01.01-től új szolgáltató lesz a Városgazda Kft helyett. Ezzel eleget tesz a város a jogszabályi
előírásoknak. Az új szolgáltató bemutatkozó levele ebben az újságban olvasható. Az elkövetkező évi
változásokról a soron következő vízdíjszámlák melletti hírlevélben tájékoztatjuk fogyasztóinkat.
• Kérjük meglévő tartozásaikat egyenlítsék ki, mert az év végével az összes tartozást végrehajtásra
adjuk át.
• 2012 novemberében a jelenlegi szolgáltató az utolsó leolvasást végzi. Kérjük tegye lehetővé a leolvasást.
• Jön a téli hideg idő. Kérjük fagymentesítsen!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.
Érdeklődni: 06-30-535-50-14

S Z Á LL ÁS H E LY É S TE R E M B É R LE T !

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében rendezvényekre helységek –
igény szerint konyhahasználattal is - kiadók. Ugyanitt szálláslehetőséget is
biztosítunk előzetes időpont egyeztetéssel Érdeklődni: 06-30-904-49-41

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG
A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN
77/402- 493-as telefonon 06-16-ig

ADR biztonsági tanácsadó
Kötelező üzemanyag szállítási, telephely
ADR oktatások

06-20/36-25-735

Zöldért Gazdabolt

Akciós növényvédőszer ajánlata!
Vondozen Plusz 25 kg.
Vondozen DG 10 Kg-os
Euroken 25 kg-os
Microthiol Special 25 kg-os

Mildicut
Tebusha
Agria Difenokonazol (Score analog)
Glyfosat

Növényvédőszerek, műtrágyák, vetőmagok, lombtrágyák
széles választékban

Nyitva tartás: Kedd – Péntek 0700 – 1600, Szombat 0730 – 1100
Vasárnap és hétfő szünnap

Megszokott helyen várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Mennyiségtől függően további kedvezmények
Érdeklődni Jánoshalma Szeszfőzde u. 2.
Telefon: 06-20/278-06-86 vagy 06-20/556-43-56

Kiadó

üzlethelyiség
nagy parkolóval
minden
kereskedelmi
tevékenységre

Érd.: 06-30/639-5491

élt: 70 évet
élt: 87 évet
élt: 87 évet

Mikó Gyuláné
sz: Dudás Erzsébet

élt: 64 évet

Pásztor Józsefné
sz: Kancsár Erzsébet

élt: 81 évet

élt: 86 évet
élt: 68 évet
élt: 68 évet

Szalma Vince Sándor élt: 64 évet

élt: 90 évet

sz: Fekete Julianna

Horváth Sándor

élt: 63 évet

Szakál Lászlóné
élt: 89 évet

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

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.

Dr Csény i Attila cég vezető

AZ ÉV MINDEN NAPJÁN (HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON
IS), ÉTELHORDÓBAN, KEDVEZŐ ÁRON VÁLLALJUK
EBÉDJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT.
A SZOLGÁLTATÁS BÁRKI SZÁMÁRA MEGRENDELHETŐ
AZ
ALÁBBI
CÍMEN:
DIÁ K É LE LM E Z ÉSI
KO N Y H A ,
JÁNOSHALMA, BERNÁTH Z. U. 3. (PIAC MELLETT),

TELEFONSZÁM: 77/ 401-357

2012.
október 17-én lesz
Or szágos
Kirakodó Vásár

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda
nyitvatartási ideje:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

Kothencz Mária
Szarvas József
Farkas Mihályné
sz: Galgóczi Jolán
Lábodi Istvánné
sz: Dobos Franciska
Nagy István
Zakupszki László
Csányi Andrásné
sz: Mikó Mária

SZERETNE OTTHONÁBAN MINDEN NAP HÁZIAS,
VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES EBÉDET FOGYASZTANI?
ÖNNEK A DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA A MEGOLDÁS!

LEGYEN ÖN IS JÓLLAKOTT ÜGYFELÜNK!

nap

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szoló csa lá dok megbí zá sá ból 2012. október hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

NINCS IDEJE FŐZNI?

délelőtt

délután

8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
–––
8:30 - 13:00
8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
8:30 - 13:00
–––
8:30 - 12:00
–––

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Temetkezési vállalkozás
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

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2012. október hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Matus László (1949)

Jenovai János (1953)

Horváth János (1945)

Snyehola Ferenc (1947)

Bisztrovics József (1966)
Balla Jánosné sz Klément Judit (1962)
Pásztor Józsefné sz. Rác Erzsébet (1928)
Torma Ferencné sz. Molnár Ilona (1938)
Vedelek Sándorné sz. Hódos Rozália (1927)
Vörös László Károlyné sz. Iván Katalin (1948)
Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok,
akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak.”
(Helen Keller)

Nagy Zsolt ügyvezető

J Á N O S H A L M I
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Az erdők védelmében – Szezonális házalás
A fűtési szezon közeledtével megszaporodik az illegális fakitermelések, falopások száma, ilyenkor számtalan házaló kínál olcsó tüzelőt gyanútlan embereknek. Az
utcákon lassan haladó platós tehergépkocsiról szinte tálcán nyújtják a nagy üzlet lehetőségét. A legtöbb esetben
a fát engedély nélkül termelik ki az erdőből, ami önmagában jogsértő cselekmény. A vevők viszont csak akkor
szembesülnek a kedvezőnek tűnő üzlet következményeivel, amikor a rendőrség lefoglalja a bűncselekményből
származó árut.

Általános tapasztalat, hogy a hihetetlenül kedvező áron kínált „termékből” az értékesítés során sokkal
kevesebb mennyiséget adnak át az árusok, megkárosítva a vevőket.
További veszélyeket rejt magában, hogy a tűzifa
bepakolása során (amit 2-3 ember végez) lehetőség nyílik a lakóház szemrevételezésére, ahonnan egy alkalmas pillanatban különböző értéktárgyakat, kész-pénzt
tulajdoníthatnak el.
Fentiek okán javasoljuk, hogy lehetőség szerint a
régi megszokott, ill. ellenőrzött helyről pl. Tüzép telepről
vásároljuk meg a téli tüzelőnket!

Fa tolvajok, illegális fakitermelők
Az a tapasztalat, hogy előfordul a kis mennyiségben,
saját használatra, szabálysértési értékre történő fakivágás és eltulajdonítás, de egyre gyakoribbá válik az
eladásra szánt nagyobb mennyiségű fa kitermelése is,
amellyel esetenként több százezer forintos kárt okoz-

nak az erdő tulajdonosainak, kezelőjének
Kétféle esettel találkozhatunk.
Az egyik, amikor
élő fákat vágnak
ki, ezzel anyagi
és ökológi-ai kárt
okozva, másfelől
az erdészet által
szabályosan, tervszerűen kitermelt készletet „lovasítják meg", akár teherautóval is.
Az alkalmi fa tolvajok a településeket járva árulják a
lopott portékát. Aki tőlük vásárol tüzifát, maga is bűncselekmény elkövetőjévé, orgazdává válik, ugyan-akkor
könnyen lehet bűncselekmény sértettje, mivel több esetben el

fordul, hogy az árus a fa valódi értékénél sokkal több
pénzt kért, vagy a mérés alkalmával csal.
Tűzifa vásárlása előtt minden esetben győződjenek
meg annak eredetéről, kérjenek az áruról származási igazolást.
A 2009-ben módosított új erdőtörvény nyomán az
erdész megállíthatja, visszatarthatja a falo-páson rajtakapott tolvajt. Továbbá a kivágáshoz használt eszközt
is jogában áll elvenni. Emelkedtek a büntetési tételek
is. 1 köbméter lopott fa után 30 ezer forint erdővédelmi
bírságot kell fizetni. Ezen túl pedig, az erdész feljelentését követően szabálysértési eljárás indul az elkövetővel szemben. Továbbá, ha védett területen követték el a
lopást, akkor természetkárosítás címen akár börtönbüntetést is kaphat a tolvaj.
Elzárással is sújtható a szabálysértő
A 2012. évi II. törvény –a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről– alapján az elkövetők elrettentő erővel bíró,
szigorú bírósági ítéletekre számíthatnak.
11. § (1) A pénzbírság legalacsonyabb összege – e
törvény eltérő rendelkezése hiányában – ötezer forint,

A szerencsét hozó ember
Évtizedekkel ezelőtt egy nehéz egyetemi szigorlatra
készülődtem. Nagyon féltem ettől a szigorlattól, mert a
vizsgáztató professzor úr igen szigorú ember volt, hamar
beírta az elégtelent a leckekönyvbe, ha valami nem tetszett neki. Vizsgára készülődés közben történt meg
velem, a következő különös eset. Ebédért mentem és
láttam, hogy egy hátizsákos fiatalember, kezében mappával, sorra csenget be a házakhoz. Biztos valami kéregető, gondoltam, ezért még jónéhány kört tettem kerékpárommal a városban, arra számítva, hogy a fiatalember
addigra túljut a lakásomon és így nem kell elutasítanom.
Nem így sikerült. Nagy meglepetésemre, mire hazaértem, a fiatalember ott ült saját házam küszöbén, és
egy almát evegetett. Érkezésemre felállt és bemutatkozott: P. Ferenc krisnás tanuló. Megkérdezte: megengedem-e, hogy szerény ebédjét, egy almát, házam küszöbén ülve elfogyassza. Természetesen megengedtem
neki, nem gondolva arra, hogy tulajdonképpen maga
a szerencse telepedett le házam küszöbére. Beszélgetés közben megkérdezte; hogy tudnám-e támogatni egy
kis adománnyal a szegények ebédjét, mert ő most arra
gyűjt. Nálam összesen kétszáz forint volt, amit kedvenc
hetilapom, az Élet és Tudomány megvásárlására kívántam felhasználni. Odaadtam neki a pénzt, nem kérve

Az

róla nyugtát. Ő azonban ragaszkodott a nyugta átadásához. Az elismervény hátára felírt öt számot. Azt mondta,
hogy ezek az ő szerencseszámai, tegyem meg a lottón,
hátha nyerek vele. Hittem is meg, nem is, mindenesetre a szerencseszámú szigorlati tételeket igen megtanultam, szinte kívülről, a többi tételből nem jeleskedtem
annyira. Elérkezett a szigorlat napja. Szorongva mentem be tételt húzni. A professzor úr asztalán leborítva,
ott sorakozott, a nyolcvan szigorlati tétel. A tételek hátulja, mind egyformán fehér volt, mégis az egyik papír szinte vonzotta a balkezemet, mintha csak azt mondta volna:
engem válassz. Kihúztam ezt a tételt és nagy örömömre,
a tétel száma, a krisnás fiú által megadott öt lottószám
egyike volt. Sikerült a szigorlatom. Hazafelé megfogadtam, hogy ezentúl nem kerülök el senkit, aki az utamba
akad, mert kitudja, nem köztük van-e az, aki újra elhozza a szerencsémet. Nekünk minden körülmények között
embernek kell maradnunk és támogatni kell a szegényeket. Ez a P. Ferenc nekem, akkor a szerencsét hozta
el és ez mindösszesen csak kétszáz forintomba került.
A kapott szerencseszámokat megjátszottam a lottón is,
de nem nyertem vele, mégis szerencsésnek éreztem
magam azon a héten.
Fajszi Ferenc

OTThon -ban

elkezdődött a
karácsonyi vásár!

Mindenkit szeretette várunk!
6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 58. szám alatt,
a TÜZÉP-pel szemben

legmagasabb összege százötvenezer
forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint.
177. § (1) Aki
a) ötvenezer forintot meg nem haladó
értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot, követ el, úgyszintén,
aki e cselekmények elkövetését megkísérli, szabálysértést követ el.
(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabálysértés miatt az erdészeti szakszemélyzet tagja, a
halászati őr, valamint a mezőőr, a természeti és védett
természeti területeken a természetvédelmi őr, helyi
jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.
243. § (1) Aki
b) erdőből kitermelt faanyagot szállítójegy nélkül szállít, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az erdővédelmi szolgálat tagja, a természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr,
helyi jelentőségű védett ter-mészeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.
2012. április 15-től, akár 300 ezer forintos pénzbüntetéssel vagy elzárással is büntethetővé váltak azok, akik
ötvenezer forintot meg nem haladó értékű lopást követnek el. Az elzárás legrövidebb időtartama 1 nap, leghoszszabb pedig 60 nap, ha viszont az elkövetőt ugyanabban az eljárásban több elzárással sújtható szabálysértés miatt is felelősségre vonják, akkor az elzá-rás maximális időtartama 90 nap is lehet.
A szabálysértési törvény módosulása a fiatalkorúakkal
szemben is lehetőséget biztosít elzárás büntetés kiszabására, amelynek maximumát a felnőtt korúakra kiszabható mérték felében, 30 napban határozza meg, halmazat esetén 45 nap.

A szabálysértési törvény alkalmazásában fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévét
betöltötte, de a
tizennyolcadikat még nem.
Az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetőjét a rendőrség tettenéréskor a gyorsított
bírósági eljárás lefolytatása érdekében őrizetbe veheti, akkor is, ha
ugyan a helyszínről elmenekült, de a
rendőrség a
jogsértés elkövetésétől számított 48 órán
belül elfogja. A szabálysértési őrizet a
bíróság érdemi végzésének
meghozataláig, de – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – legfeljebb hetvenkét óráig tart.
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
hirdetés
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről
Felnőtt csapatunk október hónapban továbbra is rapszodikusan szerepelt a megyei II. osztályú bajnokságban

Eredmények:

VIII. forduló: 2012. 10. 07.
Kelebia KNSK – Jánoshalmi FC 2 : 0 (1 : 0)
Bada Pál edző értékelése: „Csatár nélkül nagyon nehéz
játszani ezt a játékot.”
Jók: Maráczi Ádám, Faragó Patrik
IX. forduló: 2012. 10. 14.
Jánoshalmi FC – Hajós FC 3 : 1 (1 : 0)
Gólszerzők: Lukács Zoltán, Kolompár Dávid, Jeszenszky Roland
Edző értékelése: „Régen vártunk erre a sikerre. Remélem
ez a győzelem ad egy kis lendületet a további folytatásra.”
Jók: Enesei Dániel, Faragó Patrik, Kolompár Dávid
X. forduló: 2012. 10. 20.
Felsőszentiván SK – Jánoshalmi FC 1 : 3 (0 : 2)
Gólszerzők: Irbouh Soufiane, Jeszenszky Roland
Edző értékelése: „Ilyen mérkőzések után érdemes edzőnek lenni. Le a kalappal a fiúk előtt. Remélem ez a teljesítmény nem lesz tiszavirág életű.”
Jók: Irbouh Soufiane a mezőny legjobbja, Faragó Patrik,
Kiss Tamás
XI. forduló: 2012. 10. 28.
Jánoshalmi FC – Érsekcsanád KSKE 3 : 4 (3 : 2)
Gólszerzők: Szem Róbert, Irbouh Soufiane, Jeszenszky Roland
Edző értékelése: „Háromszor vezettünk, - nagy egyéni
hibákból - még is kikaptunk. Olyan gólokat kaptunk amilyeneket ebben az osztályban is megengedhetetlen.”
Jók: Senki!
XII. forduló: 2012. 11. 04.
Vaskút Bácska SE – Jánoshalmi FC 1 : 5 (1 : 2)
Gólszerzők: Kolompár Dávid 2, Irbouh Soufiane, Ságodi
Imre, Lukács Zoltán
Edző értékelése: „A tabellán elfoglalt helyünk alapján rangadónak kellett volna lenni, de az eredmény nem ezt tükrözi.”
Jók: Kiss Tamás, Szem Róbert, Irbouh Soufiane, Lukács
Zoltán, Kolompár Dávid
A felnőtt bajnokság állása a XII. forduló után:
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Csapat
Miskei ALC
Nemesnádudvari KSE
Dusnok KSE
Érsekcsanád KSKE
Kelebia KNSK
Dunagyöngye Szeremle
Bácsborsód SK
Híd SC II
Mélykút SE
Sükösd SC
Bajaszentistván SK
Felsőszentiván SK
Jánoshalmi FC
Vaskút Bácska SE
Hajós FC
Bácsbokod SK

M Gy
12 10
12 8
12 8
12 7
12 6
12 6
12 6
12 5
12 5
12 5
12 5
12 5
12 4
12 3
12 0
12 0

D V
2 0
2 2
2 2
1 4
2 4
2 4
1 5
3 4
2 5
2 5
2 5
0 7
1 7
1 8
2 10
1 11

Lg
42
41
25
27
27
21
22
26
32
27
25
16
20
16
14
13

Kg
9
13
13
21
22
19
25
24
29
25
27
20
25
36
37
49

Gk
33
28
12
6
5
2
-3
2
3
2
-2
-4
-5
-20
-23
-36

P
32
26
26
22
20
20
19
18
17
17
17
15
13
10
2
1

Novemberi mérkőzések időpontjai:
XIII. forduló: 2012. 11. 11. (vasárnap) 13 : 30 óra
Jánoshalmi FC – Mélykút SE
XIV. forduló: 2012. 11. 18. (vasárnap) 13 : 00 óra
Bácsbokod SK – Jánoshalmi FC
XV. forduló: 2012. 11. 25. (vasárnap) 13 : 00 óra
Jánoshalmi FC – Miskei ALC
Ifjúsági (U-19) csapatunk sajnos elvesztette veretlenségét, de ennek ellenére – a rivális csapatok is botlottak vezeti a Déli csoport bajnokságát.

Eredmények:

VIII. forduló:
Kelebia KNSK – Jánoshalmi FC 0 : 4 (0 : 1)
Gólszerzők: Sztojka Szilárd, Enesei Dániel, Dobos Valentin, Harczi László
Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „Igazi rangadót játszottunk a Kelebiával, amit teljesen megérdemelten nyertünk
meg. Végig nagy iram és színvonalas játék jellemezte a
mérkőzést. Szakmai szemmel nézve sem lehetett belekötni a játékba, amihez gratulálok a fiúknak. Remélem a folytatás is hasonló lesz.”
Jók: Burai Gábor a mezőny legjobbja, Enesei Dániel, Papp
Dávid, Szemlics Bertram
IX. forduló:
Jánoshalmi FC – Hajós FC 4 : 1 (2 : 0)
Gólszerzők: Szemlics Bertram 2, Dobos Valentin, Nagy
Róbert
Edző értékelése: „Egy jól szervezett Hajóst, minden csapatrészben felülmúltuk. A mérkőzés nagy részében, szemre is
tetszetősen futballoztak a srácok a szép számú szurkolók
megelégedésére.”
Jók: Zámbó Ádám, Sztojka Szilárd, Szemlics Bertram, Lengyel Endre, Papp Dávid
X. forduló:
Felsőszentiván SK – Jánoshalmi FC 3 : 1 (2 : 1)
Gólszerző: Zámbó Ádám
Edző értékelése: „Beleszaladtunk egy váratlan vereségbe.
A játékosaim hibát-hibára halmoztak. Sajnos ezen a napon
csak egy csapat volt a pályán, és azok nem mi voltunk. De
megyünk tovább és készülünk a következő mérkőzésre.”
Jó: Burai Gábor
XI. forduló:
Jánoshalmi FC – Érsekcsanád KSKE 1 : 0 (0 : 0)
Gólszerző: Csámpai Tamás
Edző értékelése: „Felsőházi rangadót nyertünk 1:0-ra Csámpai Tomi bombagóljával. A mérkőzést az elejétől a végéig mi
tartottuk kézben. Nagy gratuláció jár érte a csapatnak.”
Jók: Csámpai Tamás, Papp Dávid, Lengyel Endre, Völgyesi
Armand
XII. forduló:
Vaskút Bácska SE – Jánoshalmi FC 2 : 10 (1 : 6)
Gólszerzők: Nagy Róbert 4, Kiss Benedek 3, Vágvölgyi
Dominik, Enesei Márton, Csámpai Tamás
Edző értékelése: „Egy kisebb játékerőt képviselő csapat
ellen az eredménnyel elégedett vagyok, viszont a 2 kapott
gól könnyen elkerülhető lett volna.”
Jók: Kiss Benedek, Csámpai Tamás, Nagy Róbert, Lengyel Endre
Az ifjúsági (U-19) bajnokság állása a XII. forduló után:
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Csapat
Jánoshalmi FC
Bácsbokod SK
Nemesnádudvar KSE
Érsekcsanád KSKE
Hajós FC
Felsőszentiván SK
Bajaszentistván SK
Kelebia KNSK
Mélykút SE
Sükösd SC
Dunagyöngye Szeremle
Dusnok KSE
Miskei ALC
Bácsborsód SK
Vaskút Bácska SE

M Gy D
11 9 1
11 9 0
12 8 0
11 7 1
12 7 1
12 5 3
11 5 3
11 5 2
11 5 1
11 5 1
11 4 5
11 2 1
11 2 0
11 1 1
11 0 0

V
1
2
4
3
4
4
3
4
5
5
2
8
9
9
11

Lg
51
42
43
45
35
42
19
31
26
30
23
20
15
10
13

Kg
10
13
19
8
19
23
16
24
20
35
15
42
65
59
77

Gk
41
29
24
37
16
19
3
7
6
-5
8
-22
-50
-49
-64

P
28
27
24
22
22
18
18
17
16
16
15
6
5
4
0

Serdülő (U-16) csapatunk veretlen sorozattal fejezte be az
őszi szezont.
Eredmények:
VI. forduló:
Tompai SE – Jánoshalmi FC 0 : 9 (0 : 4)
Gólszerzők: Hegedűs M. 3, Körmöczi D. 2, Madarász Á.,
Délceg D., Csámpai M., Kerekes D.

Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „Jól játszott a csapat,
végig uralták a meccset. Hétről-hétre érettebb a játékuk. A
becserélt játékosok is hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez.”
Jók: Zentay V., Körmöczi D., Hegedűs M., Sarok E.
VII. forduló:
Jánoshalmi FC – Bácsalmási PVSE 2 : 2 (1 : 0)
Gólszerzők: Besenyei Z., Zentay V.
Edző értékelése: „Izgalmas mérkőzésen igazságosnak
mondható az eredmény. Nagyon sok energiát fektettek a
játékosok a meccsbe. Nem volt igazán szép a játék, többnyire a párharcokról szólt, de ott keményen álltuk a sarat a rutinosabb Bácsalmás ellen.”
Jók: Besenyei Z., Zentay V., Radvánszki Á., Kerekes D.
VIII. forduló
Kunbajai SE – Jánoshalmi FC 2 : 8 (2 : 3)
Gólszerzők: Kerekes D. 3, Kotró P. 2, Sarok E., Hegedűs
M., Csámpai M.
Edző értékelése: „Az első félidő megilletődött, gyenge játéka után a második félidőben már felszabadult, szép játékkal
hozták a kötelező győzelmet, amihez nagyban hozzájárultak
a csere játékosok is.”
Jók: Kerekes D., Kotró P., Sarok E., Hegedűs M.
XI. forduló:
Jánoshalmi FC – Madarasi SE 4 : 0 (2 : 0)
Gólszerzők: Kotró P., Hegedűs M., Kerekes D., Zentay V.
Edző értékelése: „Az utolsó fordulóról előrehozott mérkőzésen, hazai pályán, újra győztek a fiúk. A meccsen végig
dominálva, sok helyzetet kidolgozva gyűjtötték be a három
pontot.”
Jók: Kerekes D., Körmöczi D., Vágvölgyi D., Kéfer Á.
IX. forduló:
Jánoshalmi FC – Sükösdi SC 3 : 0 (2 : 0)
Gólszerzők: Besenyei Z., Kerekes D., Vágvölgyi D.
Edző értékelése: „A játék sokszor akadozott, de így is nyerni tudtak a srácok.”
Jók: Vágvölgyi D., Zentay V., Radvánszki Á.
X. forduló:
Tataházai SK – Jánoshalmi FC 1 : 4 (0 : 1)
Gólszerzők: Hegedűs M. 2, Vágvölgyi D., Körmöczi D.
Edző értékelése: „Kiegyenlített első félidő után, a második
játékrész alapján megérdemelt a győzelem. Ezzel a mérkőzéssel befejeződött az őszi szezon, de még a pihenéssel
várunk, mert az edzések folytatódnak.”
Jók: Mészáros A., Zentay V., Vágvölgyi D., Körmöczi D.
A serdülő (U-16) bajnokság állása az X. forduló után:
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csapat
Nemesnádudvari KSE
Bácsbokodi SK
Kinderball SE
Jánoshalmi FC
Bácsalmási PVSE
Kelebiai KNSK
Madarasi SE
Tompai SE
Tataházai SK
Dunagyöngye Szeremle
Sükösdi SC
Kunbajai SE

M Gy D
10 9 0
10 8 1
10 8 0
11 7 1
9 6 2
10 5 0
10 4 0
10 3 0
10 2 1
8 2 0
10 1 1
10 1 0

Női csapatunk az előzetes aggodalmakkal ellentétben szép
eredményekkel fejezte be az őszi szezont.
Eredmények:
IV. forduló: 2012. 10. 07.
Jánoshalmi FC – Mórahalom TSE 1 : 1 (1 : 1)
Gólszerző: Fazekas Evelin
Gál László edző értékelése: „A többszörös bajnokot fogadtuk a rendkívül szép pályánkon. A mérkőzés kezdetétől nagy
iramra lehetett számítani. Az első félidő 11. percében egy
szép kontra támadás végén Fazekas Evelin nagy góljával
vezetést szereztünk. Az összecsapás hátralévő részében

JÁTESZ hírek
szeptember-október
Az év utolsó versenye november 24-én Budapesten kerül megrenAsztalitenisz
Csapatunk a fiatalítás után első győzelmét aratta a felnőtt mezőny- dezésre.
Eredmények:
ben.
Isaszeg
Serdülő és ifjúsági játékosaink fejlődését jelzi, hogy Zentay Viktor lejátVersenyző
hely.
Eredm.
Súlycsop.
szott 24 mérkőzésből 19 győzelmet aratott és csak ötször szenvedett
Kohl Ferenc
5.
155.0 kg
- 93 kg
vereséget.
Simon Péter
7.
137,5 kg
- 93 kg
Teljesítményére a nagyobb megyei klubok is felfigyeltek.
Szabó Balázs
3.
175,0 kg - 105 kg
Eredmények:
Baja:
Szeptember 14: Jánoshalma- Soltvadkert 19-1
Földvári Csaba 4.
117,5 kg
- 66 kg
Szeptember 28: Kiskunhalas A II. – Jánoshalma 12-8
Kohl Ferenc
5.
150.0 kg
- 93 kg
Október 26: Jánoshalma- Kiskunmajsa AC II 8-12
Simon Péter
7.
135,0 kg
- 93 kg
November 2:Kerekegyháza KSE II- Jánoshalma 9-11
Szabó Balázs
3.
170,0 kg - 105 kg

Fekvenyomás

A hagyományos Aranyalma Kupával kezdődött kezdődött az erőemelők őszi szezonja.
A teljesen megfiatalított új csapattal dicséretesen helytálltak újonc versenyzőink, hiszen öten új egyéni csúcsot értek el. A versenyt ezúttal az
„örökös” második, a budapesti Attila Fitness csapata nyerte.
A versenysorozat Baján folytatódott a fekvenyomó ruha nélküli /
RAW/ egyéni bajnokságon, ahol versenyzőink tovább javították egyéni csúcsaikat,Szabó Balázs beállította az országos rekordot 170 kg.-os
teljesítménnyel/- 95 kg.-os súlycsoport/. A verseny meglepetése, hogy
a JÁTESZ S.E.-ből eligazolt és új sportegyesületet alakító bajai csapat
a jó egyéni teljesítmények ellenére sem tudta megnyerni a nem hivatalos csapatversenyt.
A versenysorozat Isaszegen folytatódott a RAW Országos Csapatbajnoksággal, ahol versenyzőink ismét túlszárnyalták magukat. Közülük is
kiemelkedett Szabó Balázs, aki 175 kg.os teljesítménnyel új országos
csúcsot ért el a 40 év fölötti korosztály 95 kg-os súlycsoportjában. Külön
dicséretet érdemel Kohl Ferenc aki 150 kg-os teljesítménnyel a junior
ranglistán a második helyre lépett elő.

V Lg Kg Gk P
1 85 24 61 27
1 101 18 83 25
2 64 11 53 24
3 41 27 14 22
1 58 14 44 20
5 44 64 -20 15
6 33 42 -9 12
7 19 59 -40 9
7 15 41 -26 7
6 12 25 -13 6
8 8 82 -74 4
9 18 91 -73 3

Íjászat

Íjászaink hivatalos versenyen nem vettek részt, hanem a sportág
népszerűsítésében tevékenykedtek nagy sikerrel. Baján a Bács-Kiskun
Megyei Vadásznapon a Bajai Vadásztársaság felkérésére bemutatót tartottak, majd pedig az érdeklődőket oktatták az íjászat tudományára. Csapatunk tagjai Varga Csaba, Petróczky Péter, Horváth Dani valamint Farkas Zsanett külön dicséretet kaptak a megyei Vadászkamara elnökétől,
és már ott meghívták versenyzőinket a jövő évi vadásznapon való szereplésre.
Ezen kívül Bácsalmáson a német-magyar cserediákokat tanították.

Természetjárás

Természetjáróink a Gyalogló Világnap alkalmából rendezett nordic
walking túrán vettek részt, valamint az íjászokhoz hasonlóan Bácsalmáson a gimnáziumban megrendezett német-magyar cserediák találkozón
tanították a magyar és német középiskolásokat.
2012. október
Haász László elnök

felváltva dolgozták ki a csapatok helyzeteiket. Be kell valljam, a vendégek nagyobb erővel támadtak, de a JFC kapusa
parádézott. Végi Kata tudásához mérten is bravúrt-bravúrra
halmozva teljesített. A második félidőben is nagyiramú, változatos mérkőzést láthatott a közönség.”
Jók: Végi Kata, Molnár Erika, Fazekas Evelin, Zámbó Csilla, Kovács Kitti
Szeptember hónap játékosa: Fazekas Evelin
V. forduló: 2012. 10. 14.
Katymár SE – Jánoshalmi FC 1 : 3 (0 : 1)
Gólszerzők: Zámbó Csilla 2, Molnár Erika
Edző értékelése: „Rendkívül rossz talajú pályán, magabiztosan nyertük a mérkőzést, mert a kapunkat Végi Kata védte.
Személye és teljesítménye rendkívül jó hatással van a csapatra. A múlt heti bravúrjaiból még maradt erre a hétre is.
Zámbó Csilla emberfogó szerepköréből indulva a 11. percben átlövés góllal megszerezte a vezetést, amit a második félidő 55. percében megduplázott. A mérkőzés 70. percében Molnár Erika szép góljával 3-ra növeltük az előnyünket. A hazaiak Szinyi Andrea góljával szépítettek, az összecsapás 79. percében. Jó iramú, változatos mérkőzést nyertünk meg.”
Jók: Végi Kata, Fazekas Evelin, Zámbó Csilla, Molnár Erika
VI. forduló: 2012. 10. 21.
Jánoshalmi FC – Méhecskék SE Kalocsa 2 : 1 (0 : 0)
Gólszerző: Fazekas Evelin 2
Edző értékelése: „A mérkőzés első percétől kezdve, felváltva
estek a helyzetek mindkét kapu előtt. A csapatunk rendkívül
pontatlanul passzolt, emiatt a vendégek néha fölénybe kerültek. A második félidő 15. percében rosszul szabadítottunk fel
és a vendégcsapat megszerezte a vezetést. Fazekas Evelin
visszaívelte a kapus keze felé a labdát, amit ő elnézett, így
kiegyenlítettünk. A 72. percben egy gyönyörű egyéni akció
eredményeként Fazekas Evelin óriási góljával megszereztük a vezetést. Ma szerencsénk volt, nem hiszek benne, de
jól esett. Néha nekünk is lehet.”
Jók: Fazekas Evelin, Végi Kata, Zámbó Csilla, Molnár Erika
VII. forduló: 2012. 10. 28.
Szilády RFC Kiskunhalas – Jánoshalmi FC 0 : 1 (0 : 1)
Gólszerző: Ajzelt Aida
Edző értékelése: „Ezen a hétvégén az időjárás nem volt
kegyes hozzánk. A mérkőzés 6. percében egy tetszetős
támadás végén Ajzelt Aida szép góljával megszereztük a
vezetést. A mérkőzés hátralévő részében felváltva estek a
helyzetek, de gól nem született. Három pontért mentünk,
szépen majd legközelebb játszunk. Október hónapban veretlenek maradtunk!”
Jók: Ajzelt Aida, Zámbó Csilla, Szabó Kitti a mérkőzés legjobbja.
Női csoport állása a VII. forduló után:
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Csapat
M Gy D
Városföld SE
7 5 1
Mórahalom TSE
7 4 3
Méhecskék SE
7 4 0
Félegyházi TSI
7 3 2
Astra Bulls Kkfélegyháza 7 3 1
Jánoshalmi FC
7 3 1
Katymár SE
7 2 0
Szilády RFC
7 0 0

V
1
0
3
2
3
3
5
7

Lg
19
29
16
22
21
9
14
6

Kg
11
8
16
21
17
12
19
32

Gk
8
21
0
1
4
-3
-5
-26

P
16
15
12
11
10
10
6
0

Minden labdarúgást szerető nézőt, szeretettel várunk a
JFC hátralévő őszi bajnoki mérkőzéseire!

Hajrá JFC!

Ádám Gyula
JFC elnök

Kézilabda hiradó

A lányok a megyei első osztályú bajnokságban túl vannak az hetedik fordulón. A
teljesítményükkel nagyon elégedett vagyok.
Eddig csak a Kiskunhalas Fiat csapatától szenvedtek vereséget október elején,
sajnos hazai pályán.
Október 28-án, vasárnap Csávoly csapatát fogadtuk és lendületes ,jó játékkal
33:17 (19.10) legyőztük a régi riválisunkat.
Góldobók: Barna Brigitta 11, Ruskóné Taskovics Dóra 8, Rátai Roberta Réka
6, Hornyák Nikolett 3, Nemes Zsófia 2, Horvátné Kocsis Tünde és Vaskiné Nagy
Mária Anita 1- 1 találattal.
Vasárnap, november 4-én délelőtt Lajosmizse NB-II-es csapatával (kettős játékengedéllyel) vívtuk a 7. forduló béli bajnoki mérkőzésünket a jánoshalmi Sportcsarnokban, melyre legalább 50 néző volt kíváncsi Az eredmény: Jánoshalma NKSZSE
- Lajosmizse NKK 40 - 24 (16 - 8)
Góldobók: Barna Brigitta 13, Taskovics Dóra 11, Rátai Roberta Réka 9, Nemes
Zsófia 3, Horváthné Kocsis Tünde 2, Dabis Katalin és Kubicsek Erzsébet 1-1 gól
Tabella
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11

Csapat
KB AUTOTEAM
Kiskőrösi Női KSZSE
Jánoshalma NKSZSE
Lajosmizse NKK
Félegyházi KSC
Kalocsai KC
Kiskunmajsa SE
Nemesnádudvari NKSZE
CsÁTESZ SE
Tiszakécske VSE
PVSE Bácsalmás

J. Gy. D.
7 6 0
6 6 0
6 5 0
7 5 0
8 4 0
6 3 0
6 3 0
6 2 0
6 1 0
7 1 0
7 0 0

V.
1
0
1
2
4
3
3
4
5
6
7

Dob.
202
161
187
206
163
139
130
128
120
141
102

Kap.
133
104
120
169
162
122
152
149
160
205
203

P.
12
12
10
10
8
6
6
4
2
2
0

Most jönnek majd az egyre nehezebb mérkőzések. Bízom benne, hogy a szerencse mellettünk lesz. November 10-én Kalocsán játszunk, November 18-án délelőtt 10 órakor Nemesnádudvar csapatát fogadjuk a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban. November 24-én ismét vidéken játszunk, ezúttal Kiskőrösön. December
2-án hazai pályán fogadjuk Kiskunmajsa csapatát.
HAJRÁ CSAJOK! „csakazértis“!

R. M.

HUNYADI NÉPE

14. oldal

2012. november

Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások járművezetőknek
és gyalogosoknak a téli átállással kapcsolatban
A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak
és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjárműveket –főleg hosszabb autóút
előtt– ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Télen fentiek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő
ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt
érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott
gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenőrizni kell a pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig
nem használják az autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni.
A téli időszakban gyakran rosszak a látási
viszonyok. Korán sötétedik, hosszabb ideig kell
használni a gépjármű világítóberendezéseit ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően
működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát
ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb
követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének
kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a

hibák könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen általában

Csima János

hoszszabb, mint optimális fékezésnél. Amenynyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS),
úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat, és könnyen
kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor
fékezzünk, amikor az autó már újra a kívánt
irányban áll.
Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja ki a téli
tanpályás vezetés gyakorlását, amely sok új
ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezető éles
helyzetben is tudni fogja, mit kell tennie, ha a
jármű megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az
útról. A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gumikra van szükség.
Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak,
ha éppen nincs hó. A nyári gumi már +7 fok
alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással
rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A
téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki,
hogy alacsony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges
anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hőmérséklet
esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival
rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban
0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás
befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli
gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy
azok igen drágák, ezért egyes szakemberek
áthidaló megoldást javasolnak: a négy évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de
lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő kerékre rakni, így
kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartani a hóláncot
a tél beköszöntével, de azt tudni kell, amenynyiben a „Hólánc használata kötelező” táblát

közterület-felügyelő telefonszáma

A

hírei

kihelyezik, az adott úton - a „Hólánc használata kötelező vége” tábláig - csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve.
Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti
határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a járművek léphetnek be az adott állam területére,
amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez
szükséges hólánc. Hóláncot csak havas, jeges
úton szabad használni.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken
kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is: Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra (autó hóból való
kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő menynyiségű élelmiszerre és italra is.
Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az
Útinformnál (http://internet.kozut.hu/utinform;
telefon: (1) 336-2400; Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóság telefon: (76) 819-361 e-mail:
ugyelet@bacs.kozut.hu) az út - és időjárási
viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek
is, amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha tömegközlekedés igénybevételével indulunk útnak.
Az országos médiumokon kívül érdemes
figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken
keresztül is fontos és hasznos információkat
szerezhetünk a közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.
Felhívjuk a közúti forgalomban résztvevők
figyelmét, hogy mindig az időjárási-, látási és
útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esős, havas
időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni
a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos

06-30/565-37-58

Az ügyfélfogadás helye:
Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű)
Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda, péntek 0830 – 1200 óra között,
Kedd 1330 – 1700 óra között
Csütörtök szünnap

SZIGORÍTOTTA A KÜLDÖTTGYŰLÉS
A NEM FIZETŐKKEL SZEMBENI ELJÁR ÁSI SZABÁLYOK AT.

A nem fizetők saját érdekükben keressenek bennünket!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok az Érdekeltek, akik még nem, vagy csak nagyon keveset fizettek be
LTP szerződésükre a Fundamenta Lakáskassza folyamatosan felmondhatja a szerződést, mely az állami
támogatás teljes elvesztését jelenti. Ennek következménye, hogy a 199.000 Ft megfizetése helyett a 260.000
Ft (egyösszegű) megfizetésére lesz kötelezett, A FELMONDÁST KÖVETŐEN!!

Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre minden kérdésben.
JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

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

figyelmetlensége is váltotta ki. Ebben az időszakban fokozott figyelemmel kell lenni a „zebrák”, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra.
Mostanában sokat emlegetjük a „látni és
látszani” szókapcsolatot.
Baleseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb
halálos kerékpáros baleset abból adódik, hogy
a kerékpáron nem volt
világítás, a kerékpáros nem volt látható! A
gyalogos-elütéseknél is
hasonló a helyzet, a gyalogos „beleolvadt” környezetébe. A fényvisszaverős dzseki, fényviszszaverő karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott területen
kívül mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő ruházatot kell viselni. A fényvisszaverő anyagok és prizmák nem helyettesíthetik a világítást, de növelik a láthatóságot, és ezzel a biztonságot. Egy fényvisszaverő prizmát már 100

- 200 méterről észre lehet venni. A fényvisszaverő eszközök és megfelelő öltözék viselete,
valamint a jól működő világítás esetén a gyalogosok és a kerékpárosok sötétben is jól láthatóvá válnak.

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság!

telefonszámon hívható éjjel – nappal

Or vo si ügye let

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart.
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelőző
nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13
Telefon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás:
November, 9. Dr. Tompa László, 10. Dr. Kishonti Attila (munkanap), 11. Dr. Kishonti Attila, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Tompa László,
14. Dr. Gregó Sándor, 15. Dr. Vándor Ilona, 16. Dr. Csoboth Johanna,
17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr. Gregó Sándor, 19. Dr. Kishonti Attila,
20. Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Gregó Sándor, 22. Dr. Vándor Ilona,
23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Tompa László, 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. Kishonti Attila,
29. Dr. Mikó Attila, 30. Dr. Csoboth Johanna.
December: 1. Dr. Kishonti Attila (munkanap), 2. Dr. Kishonti Attila,
3. Dr. Mikó Attila, 4. Dr. Tompa László, 5. Dr. Gregó Sándor, 6. Dr. Vándor Ilona, 7. Dr. Csoboth Johanna.

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Lapunk legközelebb
2012. december 7-én
jelenik meg

Szépségpatika:

Miskolczi Nóra
Fodrász,
pedikűrös, talpmasszőr
Jánoshalma, Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alapján
Tel: 06-70/5038213

Japán masszázs!
Kezelés és
tanfolyamok,
Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

www.szcsk.hu

06-70/634-63-64

Anya köny vi hí rek
2012. október hónapban

Térjen be hozzánk!
499 Ft
999 Ft
399 Ft

Megszűnő termékekből végkiárusítási árak!

ISSN 2062-4069

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Kormányberendezés;
első és hátsó fék (megállás);
csengő (hangjelzés);
elöl fehér vagy kadmiumsárga lámpa, hátul
piros lámpa vagy villogó és piros fényvisszaverő prizma, az első keréken sárga küllőprizma,
láthatósági mellény (látni és látszani elv).
Ebben az időszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is, hiszen a kerékpár könnyen
felborul, ha egy nagy sebességű gépjármű
elhalad mellette. Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a művelet megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irányjelzésről sem.
Az alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csökkenthető a balesetek
kockázata még a kritikusabb téli időszakban is.
Jó utat és balesetmentes közlekedést
kíván a

A jánoshalmi rendőrőrs indokolt esetben a 06-20/539-64-99

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

100 g-os Tchibo Instant
200 g-os Tchibo Instant
200 g-os Tchibo Family

A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ
ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a
járművek megfelelő felszerelése, műszaki állapota is. Elindulás előtt ellenőrizni kell a kerékpár felszereléseit:

Petróczky Ferenc

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12., Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

születtek:
Bartha Sára Jázmin (Anyja neve:
Vojcsek Tünde), Kalderás Zoé (a.n.:
Kalderás Zsuzsanna), Szűcs József
Dániel (a.n.: Kolompár Anasztázia),
Farkas Emília (a.n.: Fodor Renáta),
Lipka Márta (a.n.: Szakál Katalin),
Tóth Barnabás (a.n.: Bálint Brigitta),
Sárközi Loretta Vanda (a.n.: Kolompár Beatrix), Kolompár Andor (a.n.:
Kolompár Tünde), Burdi Rajmond
(a.n.: Burdi Alexandra

Házasságot kötöttek
Zsebi László és Kiss Tímea
Ádám Ferenc és Édes Gabriella.

