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11 órakor a Béke téren tartandó

Szent István király 
szoboravató  
ünnepségre.

A vendégeket köszönti
Czeller Zoltán, Jánoshalma Város polgármestere

Kligl Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását
Bányai Gábor országgyűlési képviselő méltatja

JHN: Túl vagyunk a választási ciklus felén. Hogyan értékeli az 
elmúlt időszakot?

Czeller Zoltán polgármester: 
Csendes, nyugodt, alkotómunká-
val, megfontolt tervezéssel teli éve-
ken vagyunk túl. Nem mondható 
még látványosnak sem, az újsá-
golvasók is megjegyezték, bará-
ti beszélgetésekben is megfogal-
mazódott, hogy alig lehetett halla-
ni önkormányzati hírekről ebben 
az időszakban. Óvoda, iskola, járá-
si hírek minden mennyiségben, de 
önkormányzatról alig. De hát mégis 
miről írtam volna, amikor egy terve-
zési folyamatban alig vannak állan-
dó elemek, minden változik, alakul, 
ahogy közeledünk a céljaink eléré-
séhez. Könnyen előfordulhatott vol-

na, hogy amit leírok egy adott pillanatban, néhány hónap múlva már nem 
teljesen úgy van. Én pedig eddig csak azokat a terveimet írtam le, amit 
tudtam, hogy meg is fogok valósítani, ami adott esetben számon kérhető. 

Ebben a ciklusban a legfontosabb terveink közé tartozik az Agrár Logisz-
tikai Központ megépítése. Gyümölcs-zöldség tároló, hűtőház, válogató, 
csomagoló, feldolgozó létesítményt tervezünk megvalósítani a volt lakta-
nyában, mai nevén, Ipari Területen. Ide be lehet hozni majd a terményeket 
csak tárolni, de lesz, aki a tároláson túl, az értékesítést is ránk bízza. Félel-
metes belegondolni, hogy hány évtizedes hátrány ledolgozására vállalkoz-
tunk! A gazdák hozzáállásán lehetett a legjobban lemérni, mit jelent ez a 
mezőgazdaságban élőknek. A gyümölcstermelők túl vannak néhány keserű 
tapasztalaton, az ELMA, és a Mórakert Szövetkezet csődjén, ahol nagyon 
sok pénzük ott maradt. Ilyen kedvezőtlen háttérrel elkezdeni nagyon nem 
volt egyszerű, de mégis nekivágtunk. Láttuk, hogy a térségnek szüksége 
van erre, meg kell csinálni! Akkor oldódtak fel a gazdák, amikor bejelentet-
tük, hogy nem kell hozzá önrészt tenni, az önkormányzat 100 százalékos 
támogatást szerzett a megvalósításhoz. Bányai Gábor országgyűlési képvi-
selő is gazda, a Képviselő-testületben is sokan vagyunk gazdálkodók, nem 
volt szükség sok magyarázkodásra, ezt ki kellett járni! 

►►►folytatás a 3. oldalon 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Elvégzett munkáról, 
tervekről kérdeztük 

a polgármestert

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szeptember 29-ét - a tavalyi 
évhez hasonlóan - az idén is az emlékezés és főhajtás napjának szentel-
te. A Megyeházán megrendezett dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap 
az 1945-1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak állít méltó emlé-
ket, a rendszert megszenvedő tanuk és családjuk előtti tisztelgés, együtt-
érzés emléknapjaként.

folytatás a 3. oldalon ►►►FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet előírásai szerint elkészült Jánoshalma Város településképi 
arculati kézikönyvének és településképi rendeletének tervezete.

2017. július 18-án került sor a kézikönyv és a településképi rende-
let kidolgozását indító lakossági fórumra, melyen rövid vetítéses előa-
dás keretében ismertetésre kerültek az új településképi jogszabályokkal 
kapcsolatos tudnivalók.

A kéziköny és a helyi településképi rendelet (továbbiakban: telepü-
lésképi dokumentumok) készítése során kiemelten fontos a helyi lako-
sok/szervezetek minél szélesebb körű tájékoztatása. Ennek érdekében 
Jánoshalma Városi Önkormányzat lakossági fórumot tart, melyre ezúton 
hívjuk a T. Lakosságot. A lakossági fórum helye és időpontja:

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
2017. október 17. (kedd) 16:00 óra.

Kérjük, mondja el vagy írja meg véleményét, javaslatait. 
Erre lehetőség van személyesen a Jánoshalmi Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási Osztályán, postai úton vagy elekt-
ronikus levélben a hivatal@janoshalma.hu címre küldve, vagy 
akár szóban az októberi lakossági fórumon. 

A településképi dokumentumok tervezete elérhető Jánoshalma Város 
honlapján: a www.janoshalma.hu oldalon.

Jánoshalma 2017. október 2.

Tisztelettel:

 Czeller Zoltán polgármester

Október 4-e szentje: Assisi Szent 
Ferenc. Minden idők egyik legnépszerűbb 
szentje.

Ferenc az 1180-as évek elején született. 
Posztókereskedő édesapja az észak-itáliai 
város leggazdagabb embere volt.

A húszéves Ferenc egy hadjárat során 
megsebesült, s foglyul ejtették. Szabadu-
lása után visszatért Assisibe, és fokozato-
san felhagyott a nagyvilági élettel. Megté-
rése meghatározó mozzanata volt találko-
zása egy leprással, valamint a San Dami-
ano-templomban átélt misztikus élménye, 

amikor Krisztus háromszor így szólt hozzá a keresztről: „Ferenc, menj, és 
javítsd meg omladozó házamat!”

1208-ig remeteként élt, majd egyre többen csatlakoztak hozzá. Ő azon-
ban nem mert a saját elgondolása szerint életszabályt adni társainak, ezért 
valamennyien a Szent Miklós-templomba mentek, ahol az oltáron ki volt 
téve az evangéliumos könyv. Ferenc találomra felütötte a könyvet, és erre 
a helyre talált: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, és oszd 
szét a szegények között!” (Mt 19,12). Ekkor felkiáltott: „Testvérek! Ez a mi 
életünk! Ez a mi regulánk! Menjetek hát, és tegyétek meg, amit hallottatok!” 
Mindez 1209. április 15-én történt. Ez a nap a ferences rend születésnapja.

Ferenc Rómába ment, és III. Ince pápa jóváhagyását kérte életformá-
jukra.

A halált „Isten hozott, Halál testvér!” felkiáltással fogadta, és énekelve 
adta vissza lelkét az Úrnak 1226. október 3-án a Porciunkulában.

Ferenc tekintélyét mindenki elismerte, ezért békét tudott közvetíteni a 
sokféle háborútól gyötört világban. Ma is vele együtt így imádkozzunk!

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol árnyék, oda fényt,
ahol szomorúság, oda örömet. Amen 

Sándor atya plébános

 „Ha tökéletes akarsz lenni....”

Megyei emléknap, 
jánoshalmiak kitüntetése 

Szüreti EXPO 2017

Az évek során egyre izmosodó háromnapos rendezvény idei eseménye-
iről több írásunkban is tudósítunk főeseményről és a különböző kísérő ren-
dezvényekről a 6. oldaltól kezdődően. 

A Szent István szobor felállítását a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatta

mailto:hivatal@janoshalma.hu
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Trillsam Márton 1913. augusztus 1-én szüle-
tett a délvidéki Apatinban. Édesapja, édesany-
ja, valamint Márta nevű nővére szintén peda-
gógusok voltak, őt is annak taníttatták. Zombor-
ban járt gimnáziumban, majd rajztanári diplo-
máját Zágrábban, a Művészeti Akadémián sze-
rezte. Crna Górában kezdett tanítani, de 1944-
ben Jánoshalmára menekült nővéréhez, majd itt 
maradt. Előbb a községházán dolgozott, majd 
1951-től az általános leányiskolában rajzta-
nárként működött. Az iskolában nagy türelem-
mel, szeretettel és hozzáértéssel tanította diák-
jait. Szabadidejében fotószakkört, modellező 
szakkört és régészeti szakkört vezetett. Kivá-
ló fotós volt, gyönyörűen festett, főleg akvarel-
leket. Tanította a gyerekeket is meglátni a szép 
és lényeges dolgokat, jól bánni a fényképe-
zőgéppel, előhívni és nagyítani is. Járta a köz-
ség utcáit és fedezte fel a szép és néprajzilag is 
értékes régi házakat. Közben embereket, ese-
ményeket és természeti szépségeket is fotózott. 
Nagy tudással és alapossággal kutatta János-
halma és környékének régészeti és néprajzi emlékeit. Iskolás, szakkörös 
lányokkal 1958-ban kezdte a régi tárgyak gyűjtését és a régészeti munkát, 
szombat délutánonként Szentkatára, Antallaposra, Terézhalmára, Kéles-
halmára vagy a község szélén lévő területekre járt ásni, keresni és találni. 
Tanítványaival minden helyszínre gyalog mentek, útközben felhívta figyel-
müket a természet szépségeire és az emberi élet értékeire. Télen a szak-
körösökkel a gyűjtött régészeti vagy néprajzi anyagot tisztították, javítot-

ták, rendszerezték.  Gyűjteménye lett a jános-
halmi múzeum alapja. Bár a közvetlen múze-
umi munkát 1965-ben dr. Karsai Ferencnek 
adta át, a régészkedést Kunfehértón is foly-
tatta, s az általa ott feltárt gazdag bronzko-
ri és középkori anyagot a jánoshalmi múze-
umnak adta kiállításra, illetve raktározásra.  
Időnként régészeti szakembereket hívott, min-
den anyag tudományosan ellenőrzött. A talált 
anyagot precíz, tudományos munkával feldol-
gozta és csoportosította. Tanítványaival min-
den helyszínre gyalog mentek, útközben fel-
hívta figyelmüket a természet szépségeire és 
az emberi élet értékeire. Rengeteg saját készí-
tésű képpel gazdagította Jánoshalma népraj-
zi fotógyűjteményét. A jánoshalmi viseletbe 
öltöztetett lányokról fotósorozatot is készített. 
1965-ben Kunfehértóra költözött, s egy évti-
zeden át ott is tanított. Nagy tudáWs, alapos-
ság, pontosság, műveltség és emberszeretet 
jellemezte. Tele volt szeretettel, emberséggel 
és tisztelettel mások iránt. Még utolsó éveiben 

is családjának történetét kutatta és írta. Nagy nehézséget jelentett életé-
ben, hogy már fiatal korában megkezdődő hallásromlása idős korára még 
súlyosbodott. Rajztanári működését, művészi szintű festészetét és nagy-
szerű fényképeit mindvégig elismerés illette. Néhány kiállítása is ezt iga-
zolja. 1993-ban pedagógiai munkásságáért és a Jánoshalmi Helytörténeti 
Gyűjtemény megalapozásáért díszpolgári címmel tüntették ki. 2009. tava-
szán, 96 évesen tért örök nyugalomra.

Előtérben a helyi értékek
Trillsam Márton életútja

►►► folytatás az 1. oldalról
Az ünnepségen előadást tartott dr. Bank 

Barbara, aki a törtész szemüvegén keresz-
tül és a ránk maradt iratokból idézve mutat-
ta be a diktatúra megyei történéseit. Rész-
vételükkel megtisztelték a rendezvényt a já-
noshalmi mártír lányai, és családjaik, közü-
lük Szobonya Csilla köszönetet mondott 
Rideg László elnök úrnak az Emléknap lét-
rehozásáért.

A Megyeháza után a megemlékezés a 
kecskeméti börtönnél, az egykori jános-
halmi ügyvéd kivégzésének helyszínén 
folytatódott, ahol az ünnepélyes műsort 
követően a jelenlévők megkoszorúzták dr. 
Szobonya Zoltán emléktábláját. 

Idén két jánoshalmi honfitársunk, Pető 
Zoltánné, és Dági József kaptak dr. Szobo-
nya Zoltán Emléklapot. 

Pető Zoltánné Kovács Borbála, János-
halmán született. Az 1956-os események-
re így emlékezik: 

„A szüleim és a nagyszüleim is itt szület-
tek és éltek. Nagyon szorgalmas, gazdál-
kodó emberek voltak. Ezért 1950-ben kulá-
kok lettek és 1952-ben mindent elvettek 
tőlük. Házat, tanyát, földet, minden ingó-
ságot. Édesapám Nagytétényben, a hizlal-
dában kanász volt. Nagyapám Nyergesúj-
falun építkezésen dolgozott. Édesanyám 
Hergevicán egy tyúkólban lakott öcsémmel 
és velem. A tanya üres volt, de a tulajdonos 
nem engedett be, mert akkor ő is kulákpár-
toló, és meghurcolják. Erről a tanyáról, ill. 
tyúkólból jártam minden nap Jánoshalmá-
ra kenyérért. Édesanyám 4 órakor keltett fel 
és indultam. A dűlőn már a felnőttek vigyáz-
tak rám. Amikor visszaértem a kenyérrel, 
mentem az iskolába. Gergely Józsi bácsi 
tanító soha nem szólt a késésemért. Ked-
ves felesége, Magdika még meg is etetett, 
mert sovány vézna gyerek voltam. A Jóisten 
áldja meg érte!

Az egyik reggel, amikor sorban álltunk a 
kenyérért egy rendező meglátta a kezem-
ben a beadási könyvet, - rajta a nagy „K”, 
ami kulákot jelentett - nyakamnál fogva az 
árokba lökött azzal, hogy nekem nem jár 
kenyér. Nagyon megijedtem és sírva indul-

tam hazafelé, amikor egy egész kenyeret 
a kezembe adott a Dudás kántor úr és azt 
mondta: „Szaladj Kislány!” - én futottam, 
mintha kincset kaptam volna.

Még ma is fáj ez az emlék. Nem tudom 
mi volt a bűnünk, öcsém 4 éves, én 11 vol-
tam. Éheztünk, fáztunk és csak azt láttuk, 
hogy drága jó Édesanyánk sokat sír.

Megköszönöm azoknak, akik tudták a 
sorsomat a diktatúra alatt elszenvedett 
üldöztetésemet és a Dr. Szobonya Zoltán 
emléklapot adták.”

Dági József visszaemlékezése az 1950-
es évek végéről:

„Gyermekkoromban a kuláküldözéssel 
akkor találkozott a családunk, amikor mind-
két nagyszülőm „megkapta” a kulák címet a 
Rákosi-rendszerben. Az 1956. forradalom 
és szabadságharcot 19 évesen éltem végig 
Jánoshalmán.

A forradalom leverése után 1957. őszén 
be kellett vonulnom a hadseregbe, 1959. 
őszén szereltem le. Családi gazdálkodást 
folytattam. Bíztam abban, hogy a forrada-
lomban azt a követelést, hogy nem lesz erő-
szakos „Kolhozosítás”, meg fogják tartani. 
Tévedtem, tévedtünk.

Az erőszakos Kolhozosítást meg kel-
lett saját magamon tapasztalnom. Ugyan-
is 8 Kh. szántó és 1 Kh. szőlővel kezdtem 
a gazdálkodást. Ez azt jelentette, hogy a 
szüleim földterületeitől függetlenül magam 
is agitálási személy lettem, de a szüleim-
nél is én vállaltam át az agitátorok fogadá-
sát. Két hétig álltam a vitát velük. Akkor a 
családalapítás napirenden volt nálam. Egy 
csütörtök este feleségjelöltemnél voltam. 
12 fős budapesti agitátorok ott a nagyka-
put betörve szabályosan elfogtak, kinevez-
tek ellenagitátornak. Körbefogtak, a leen-
dő nejem és anyósom előtt durván be akar-
tak vinni a tanácsházára. Az ő könyörgé-
sükre aláírtam.”

Pető Zoltánnét, és Dági Józsefet 
Jánoshalma Város Képviselő-testüle-
tének felterjesztése alapján tüntette ki 
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat elnöke.

Megyei emléknap, 
jánoshalmiak kitüntetése 

„A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, 
az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt.  Az 
igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a 
bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érde-
mel.”  Ezékiel 18, 20.

1956-ban 19 éves voltam.  A forradalom-
hoz vezető utat diákként és kezdő családi 
gazdálkodóként éltem meg.  Az addig tör-
tént események nagyon érzékenyen érin-
tettek engem és a velem egykorú barátai-
mat és a jánoshalmiakat. 

1945 után Jánoshalmán két laktanyát 
hoztak létre.  A Bajai úti tüzérlaktanya épí-
téséhez több mint 50 hektár földet vettek el 
a tulajdonosaiktól.  A Kettőshegy dűlőben 
pedig egy lokátoros laktanya épült, ahol 
ma a mezőgazdasági szakképző tanüze-
me van. 

1948-ban elkezdődött az egyházak üldö-
zése. Mindszenty hercegprímást bebörtö-
nözték.  Az egyházi iskolákat megszüntet-
ték. Jánoshalmán ezt Szita János pártit-
kár 1948. augusztus végén, a tanévnyitón 
jelentette be.  Szüleink ez ellen tiltakoztak. 
Aláírásokat gyűjtöttek, hogy ez ne történjen 
meg.   Csertő Sándorné, Ragadics Ferenc, 
Sándor Benedek, Tóbiás Andrásné, Csiz-
madia Mihály küldöttek adták át a Tanács-
házán a tiltakozó íveket. A küldöttséget 
letartóztatták. A Szegedi Népbíróság a hely-
színen tartott tárgyaláson súlyos börtönnel 
és teljes vagyonelkobzással sújtotta őket.

 Ezek a történések engem, de a diáktár-
saimat is, és szüleinket is felháborították.

Közben már beindították az osztályhar-
cot, melynek alapja 1950-től a kuláküldö-
zés volt.

A támadás középpontjában a családi 
gazdaságok álltak. Jánoshalmán a kom-
munisták nem tudták megbocsájtani, hogy 
az 1945-ös és az 1947-es választásokon 
a Független Kisgazdapárt, majd a Függet-
lenségi Párt nagyarányú győzelmet aratott. 
Ezt követte a kuláküldözés. Egyik eleme 
a kötelező beszolgáltatás volt, népiesen a 
padlás-söprés, ami annyit jelentett, hogy a 
beadásra kirótt mennyiség mindig megha-
ladta a termés nagyságát.  Természetszerű-
leg ez hatalmas terheket rótt az emberekre. 

Akkor megéltem, hogy Ádám Ferenc 
végrehajtó a fogdmegjeivel a padlásról azt 
a kevés ocsút is elvitette, ami takarmány-
nak való volt.

A nagyszüleimet 1952 októberében ren-
dőri segédlettel bevitték a tanácsházára.  
Még emlékszem a rendőr nevére, Salátá-
nak hívták.  Ahogyan a nagyszülők elmond-
ták, egész éjjel benntartották őket a tanács-
házán, megalázták őket. Követelték, hogy 
vessenek gabonát, pedig még vetőmag 
sem volt, mert hisz korábban mindent be 
kellett szolgáltatni. 

Több mint 400 családot minősítettek 
kulákká, és ez a létszám fokozatosan nőtt. 

Az úgynevezett Közellátási Hivatal, mely-
nek vezetője Kelle György volt, a beszolgál-
tatást tűzzel-vassal végrehajtotta. Itt tényke-
dett Óvári János, Pető Tibor, Figura János, 
akik sok nehéz napot okoztak a jánoshalmi-

aknak. Ki kell emelni Szili János, Nagy M. 
István tanácselnököket, akik Rákosi ember-
telenségét nálunk megvalósították. 

Az úgynevezett vágási engedély megsér-
tése (például a saját sertést is csak enge-
déllyel lehetett levágni és a zsírból, húsból 
megadott mennyiséget be kellett szolgáltat-
ni a vágást követő napokban), a beszolgál-
tatás nem teljesítése miatt több családi gaz-
dálkodót -  ugyanúgy, mint a megbélyegzett 
kulákot – börtönbe juttattak.

Ez idő alatt elindult a kolhozosítás is, 
melyet a kommunista párt irányított.  János-
halmán a kommunista vezérkart Welther 
Dániel, Lafkovics Imre, Mácsai Sándor, Far-
kas Imre, Holchauser Ferenc, Gavlik Elek, 
Földi János jelentették, akik teljhatalom-
mal rendelkeztek a központi feladatok vég-
rehajtásában.

 Az iparosok közül sokakat osztályideg-
ennek nyilvánítottak, ami külön üldöztetést 
jelentett. Így értük el 1956 januárját. 

Az 1956-os év a forradalom mellett is 
eseménydús év volt.  Február – március 
hónapban a Duna jeges árvize rendkívüli 
volt. A katonaság összegyűjtött bennünket 
és ZIL teherautókon vittek minket Kalocsá-
ra, hogy Dusnok és Fajsz községeket kiürít-
sük.  A Vajas patak visszafelé folyt, egész 
Hajósig víz alatt álltak a területek. Három 
napig vettünk részt a kiürítésben és a gát-
építésben. 

Közben az erőszakos kolhozosítást szor-
galmazták. 

1956 szeptemberében Rajk László és 
társai újratemetése felborzolta a kedélye-
ket. 

Az ősz a vetés és betakarítás időszaka.  
Ettől függetlenül mi fiatalok, de az egész 
lakosság is odafigyelt a pesti eseményekre.  
A szegedi egyetemisták október 16-án lét-
rehozták a MEFESZ-t (Magyar Egyetemis-
ták és Főiskolások Szövetségét). Forradal-
mi hangulatú röplapjaik nálunk is megjelen-
tek.   Követeléseik lényege, hogy a szovjet 
csapatokat vonják ki, az erőszakos kolhozo-
sítást szüntessék meg. Semleges Magyar-
ország létrehozását követelték. 

1956. október 26-án nagy tömeg gyűlt 
össze a szolgabírói épület előtt, köztük mi 
is. Itt választották meg a Forradalmi Bizott-
ságot, melynek elnöke Fekete Béla lett, tit-
kára pedig Dr. Szobonya Zoltán. Friss köve-
teléseik voltak: 1. a beszolgáltatás meg-
szüntetése, 2. az orosz emlékmű eltávolítá-
sa, és 3. a tanácselnök mondjon le. 

Nyomatékként téglával betörték a köz-
ségháza ablakát, majd a tanácselnök Petőfi 
utcai lakásához mentek. A követelésüket 
harsogta a tömeg: „Mézes Pista tanácsel-
nök mondjon le!” Azonban ő már nem volt 
otthon, elmenekült. 

A következő napokban a rend helyre állt. 
A Forradalmi Bizottság szervezetten és tör-
vényesen működött. 

A honvédség is már mellénk állt. A Nem-
zetőrséget megszervezte Schmidt András 
főhadnagy, majd Hajnóczi Lajos vette át a 
vezetését.

1956. november 1-én,  a szentmisén Kol-
lár István iskolaigazgató vezetésével részt 
vettek a diákok. 

Napfényes idő volt. Olyan felszabadult 
volt mindenki, mint a szabad madár. A Hősi 
emlékmű elé vonultunk. Véleményem sze-
rint kétezer fős tömeg gyűlt össze. Takács 
honvéd elszavalta a Nemzeti dalt, majd 
az ujjászerveződött pártok vezetői mond-
tak beszédet.

Agócs Ferenc a Kisgazdapárt Párt, Dosz-
tán Lajos a Szociáldemokrata Párt, Feny-
vesi Máté a Paraszt Párt nevében szólt az 
egybegyűltekhez. Azt az érzést nem lehet 
leírni, ami akkor úrrá lett rajtunk. 

Azt gondoltuk, hogy ezután újra szaba-
don élhetünk, a családi gazdaságokat a 
hatalom nem terrorizálja. Mi fiatalok sza-
badon élhetjük a jövőnket. A zászlóinkból a 
vörös csillagot kivágtuk, a tsz-irodákban az 
okleveleken a vörös csillagot leragasztottuk.

 Azonban pár nap elszaladt, és elérkezett 
november 4-e, vasárnap.  A szovjet tankok 
eltiporták a forradalmunkat!  Úgy éreztük, 
hogy összeomlott a világ!

Közben az ellenállás országosan zajlott.  
A sztrájkok abban nyilvánultak meg, hogy 
nem volt közlekedés, nem volt áramszolgál-
tatás.  Kíséreties volt, ahogy a község sötét-
ségbe borult.  November 7-én a Mecsekben 
még folytak a harcok. Jánoshalmán keresz-
tül rengeteg harckocsi vonult Baja felé. Nyílt 
titok volt, hogy a Mecsekbe mentek. Ezen a 
napon 52 harckocsit számoltam meg a Bajai 
úton, félelmetes morajjal vonultak Baján át 
Pécsre. 

1957. január- február hónapban lengyel, 
bolgár áruk jelentek meg az üzletekben, 
mert a boltok nem kaptak árut.

Az elkeseredés főleg bennünk, fiatalok-
ban volt nagy. A Rákosi rendszerben, majd 
a forradalom után sokunk előtt a középisko-
lák, majd az egyetemek kapui bezárultak. 
Több mint tíz osztálytársam ezért disszidált.  

A kádári megtorlás a jánoshalmi forra-
dalmárokat is elérte.  Dr. Szobonya Zol-
tánt, akit akkor Zoli bácsinak hívtunk, halál-
ra ítélték, a többi vezetőt súlyos börtönbün-
tetést kapott.  Hajnóczi Lajost, a nemzetőr-
ség parancsnokát életfogytiglanra, Dr. Zám-
bó Andrást, Fekete Bélát 5-5 évre, Török 
Pétert 8 évre ítélték.  Ismertem őket, mind-
annyian köztiszteletben álló személyek vol-
tak Jánoshalmán.

Schmidt András főhadnagy, Bauer János, 
Miskolczy Mihály aktívan részt vettek a já-
noshalmi megmozdulásokban, ők külföld-
re menekültek, így tudták elkerülni a kádá-
ri megtorlást.

A következő évekre rányomta bélyegét a 
megtorlás, a forradalomban részt vett sze-
mélyek üldözése. Majd Kádár meghirdette 
az „aki nincs elleWnünk, velünk van” politi-
káját és beköszöntött az ún. gulyáskommu-
nizmus időszaka. Ettől a rendszerváltozás-
kor szabadultunk meg.

Dági József

Az én 56-om Jánoshalmán
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Jánoshalma Városi Önkormányzat a saját költségvetésén 
túlmenően 2017-2022 időszakban, 5 éven keresztül pályázati 
forrásokat (EFOP 1.4.2-16-2016-00020) von be a városban élő 
hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére. A Képviselő-tes-
tület partnerének tekinti a város oktatási intézményeiben, az egész-
ségügyben és a szociális szférában dolgozó munkatársakat, ezért a 
közös munka az „Együtt könnyebb” elnevezést kapta.

Czeller Zoltán polgármester úr a JHN kérdéseire válaszolt.

JHN: Ha jól tudom az októberben induló program nem az első, 
már évekre visszamenőleg van előzménye.

Czeller Zoltán polgármester: Másokért tenni, azok közé a fel-
adatok közé tartozik, amit nem lehet csupán programokhoz, pályá-
zatokhoz kötni. Mindig, minden körülmények között erőnkhöz mér-
ten igyekeztünk, és igyekszünk a hozzánk fordulókon segíteni. Ez 
kötelességünk. Mivel az önkormányzat pénzügyi forrásai végesek, 
célzottan pályáztunk is erre a nap, mint nap végzett feladatra, és 
örülünk, hogy már második alkalommal nyerünk el Uniós forrá-
sokat. Így huzamosabb ideig ki tudjuk egészíteni az önkormányzati 
kasszáját, ezáltal megsokszorozzuk az erőinket ezen a téren. Nagy 
jelentőségű a kezdeményezés azért is, mert a programok túlnyomó 
része a járás többi települését is érinti.

JHN: Hol lesznek a programok helyszínei?
Czeller Zoltán polgármester: A programokat az óvodákban, 

általános iskolákban, középiskolában, az egészségügyi központ-
ban dolgozó munkatársaink fogják megvalósítani, ezért a gyerekek, 
felnőttek azoktól fognak értesülni mindenről, akikkel naponta rend-
szeresen találkoznak, tehát az óvodapedagógusoktól, pedagógu-
soktól, orvosoktól, védőnőktől. A programok tervezése velük együtt 
történt, ők mondták el, hogy milyen területeken van szükség segít-
ségre, tehát minden intézkedés helyi igényeken alapul. 

A lakosoknak mindenképpen hasznos lesz figyelemmel kísérni 
a helyben szokásos kommunikációs vonalakat, nem csak a János-
halmi Hunyadi Népét, hanem Jánoshalma Honlapját, a város Face-
book oldalát, plakátokat, hirdetéseket, mert ezeken keresztül tudunk 
az aktualitásokról szélesebb körben tájékoztatást adni. 

JHN: Milyen lehetőségek nyílnak meg a lakosság számára? 
Czeller Zoltán polgármester: Csak röviden, egy-egy gondolat-

tal szólok ezekről. Tudomásom van arról, hogy a Család- és Gyer-
mekjóléti Központhoz rendszeresen fordulnak a településen élők, 
jogi illetve pszichológust igénylő problémákkal. Ezért az adott szak-
területen dolgozó szakemberek által meghatározott esetek-
ben lehetőség lesz az ingyenes jogi és ingyenes pszichológi-
ai tanácsadásra.

Arról is tudunk, hogy vannak olyan esetek, amikor a rászoruló 
gyermek és családja csak egy bizonyos szolgáltatást végző épületig 
jut el. Adott esetben lesz lehetőség igénybe venni a személyi segí-
tést, amikor a segítő személy bemegy velük, megkeresi az intéz-
ményben a szolgáltatás nyújtás helyét, végigkíséri annak folyama-
tát, segítve ezzel az adott probléma megoldását.

Az én gyermekkoromban a szüleinktől, nagyszüleinktől tanultuk 
meg a kerti munkát, velük együtt végeztük. Voltak saját növénye-
ink, feladataink ebben a kertben. Manapság a legtöbb családi ház-
ban még van kisebb-nagyobb kert, ezért óvónők segítségével dol-
goztunk ki egy olyan programot, amelyik már az óvodás kisgyerme-
keket megismerteti a háztáji jellegű növénytermesztéssel és állatte-
nyésztéssel. Ennek a munkára nevelő programnak a neve Far-
movi. Ebbe a tevékenységbe a gyermekek családjait és a mező-
gazdaság helyi képviselőit is bevonják az óvónők. A foglalkozá-
sok alatt kertész-családpedagógiai mentor segíti az óvodapedagó-
gusok munkáját. A programot a járás minden településén bevezet-
hetik az óvodák. 

Ehhez szorosan kapcsolódik egy iskolai program, ez maga a 
Gyakorlati Élet Szakkör. Ez segítség lesz az osztályfőnököknek 
megtanítani a gyermekekkel a mindennapi élet problémáinak 
megoldását. A gyermekeknek el kell sajátítani az életben, hogyan 
kell beosztani a pénzt, miként működik a családi gazdálkodás, 
milyen kötelességek, kötelezettségek vannak a munkában, a csa-
ládi életben, a munkatársakkal, családtagokkal szemben. Az isko-
la végén nagyon fontosnak tartom a pályaválasztási tanácsadás 
kiterjesztését is, erre ismét nagy hangsúlyt fektetünk, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelemi és Iparkamarával együttműködve. A 
rendelkezésre álló eszközeinkkel hozzá kívánjuk segíteni a gyerme-
keket, hogy mindenki találja meg, milyen tevékenységet végez majd 
egész életén keresztül szívesen és eredményesen.

Az egészségügyi programok közül előtérbe helyeztük min-
den korosztály, különösen a gyermekek számára a betegsé-
gek kialakulásának megelőzését. Úgy gondolkodunk, hogy azt 
a betegséget lehet a legeredményesebben gyógyítani, ami még ki 
sem alakult. Ezért az óvodákban, iskolákban a pedagógusok mun-
káját az egészségügyben dolgozók fogják segíteni, hogy már gyer-
mekkorban kialakítsák magukban a helyes életmód, a tudatos táp-
lálkozás, az egészséges ételek előállításának, fogyasztásának, 
valamint a higiénia szabályait, és mindezek szokássá váljanak, mire 
a gyermekek elhagyják az oktatási intézményeket. Úgy láttuk, hogy 
nem csak beszélni kell ezekről, hanem tennünk kell valamit folyama-
tosan ezen a téren, mert sok népbetegség kialakulásában a magyar 
emberek élen járnak. Az egészségügyi programcsomag összeállítá-
sát ennek figyelembe vételével végeztük el az egészségügyben dol-
gozó munkatársakkal.

Persze lesz sok értékes szabadidős nevelési-, játék-, klub, 
koncert program is az 5 év alatt a fiataljaink részére. A játék az 
alkotó élet, a hatékony tanulás kiváló eszköze, ezért beltéri- és kül-
téri egyéni játékok, csapatjátékok, vetélkedők, közösségépítő játé-
kok, filmvetítések, zenés, táncos programok is lesznek szép szám-
mal, amiért nem kell majd vidékre utazni a jánoshalmi fiataloknak. 
Az infrastrukturális lehetőségeket már korábban megteremtettük, 
ezért újítottuk fel, és bővítettük a város szórakozási, sportolási lehe-
tőségeit magába foglaló épületeinket, a sportcsarnokot, a művelő-
dési házat. Fontos megemlíteni még nyaranta, a családok számára 
biztosított ingyenes nyaralás lehetőségét is tartalmas programokkal, 
ennek is nagy sikere van már évek óta, csakúgy, mint a nyári nap-
közinek, amit ismét megszervezünk majd.

JHN: Sok sikert kívánok a résztvevőknek a megvalósításhoz.
Czeller Zoltán polgármester: A jövőnk érdekében, köszönjük!

1927. augusztus 14-én szü-
letett Laczkóczki István (édes-
anyja neve Dági Etelka) jános-
halmi lakos. Orbán Viktor Minisz-
terelnök Úr üdvözletét, Jánoshal-
ma Város Önkormányzat, Kép-
viselő-testületének köszöntését 
Czeller Zoltán polgármester úr 
személyesen tolmácsolta szép-
korú honfitársunknak. 

Képünkön az ünnepelt látható, 
kedves feleségének Laczkóczki 
Istvánné (született Simovics Mar-
git) társaságában. Isten éltesse 
születésnapja alkalmából, mely-
nek kapcsán további jó egészsé-
get, boldogságot kívánunk sze-
rettei körében.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kiemelt helyen a gyermekek

►►►folytatás az első oldalról

A megvalósítás több ütemben fog tör-
ténni, az első ütemhez már megnyertük a 
támogatást, az önkormányzat erre a cél-
ra elkülönített számláján parkol a pénz. A 
téli hónapokban még a közbeszerzéseket 
kell lefolytatni, tavasszal indul a beruházás, 
területrendezés, utak, kerítés építés, az 
alap infrastruktúra, víz-, gáz-, áram-vételi 
lehetőségek, szennyvíz elvezetés kialakítá-
sa, mind megtörténik jövőre. Közben a felé-
pítmény további tervezése folyik, azon dol-
gozunk a munkatársakkal. Ideális esetben 
nem kell várakozni, folyamatosan halad-
hat az építkezés. Elmondhatom, hogy októ-
ber 1-jén volt 11 éve, hogy a hivatalban dol-
gozom, és talán ez a beruházás az, ami-
nek megvalósítását a legnagyobb érdeklő-
déssel várom. Ha lehetőség lett volna, már 
2006-ban ezzel, és más hasonló gazdaság 
élénkítő beruházásokkal kellett volna kez-
deni! Nem csak az én véleményem ez, elő-
rébb tartanánk már, de az akkori kormány 
másról állapodott meg az Unióval.

JHN: A nyári hónapok uborkaszezon-
nak számítanak a közéletben. Milyen ter-
vekkel indította a városvezetés az őszi 
ülésszakot?

Czeller Zoltán polgármester: Az idei 
nyár formabontó volt. A megjelent pályáza-
tokon dolgoztunk, a beadási határidők nyár-
ra estek, éppen csak egy pár nap pihenés-
re volt idő azoknak a munkatársaknak, akik 
a pályázatokkal foglalkoztunk. Dolgoztunk 
többek között az ún. Zöld Város pályáza-
ton is. Ebben a Központi Park felújítására 
pályáztunk, a járdákat, sétáló-futó felülete-
ket, zöldterületeket, virágos felületeket újít-
juk meg, automata öntözőberendezést is 
beterveztünk. A Piactér Gazdaköri Székház 
felőli részét, ahol most zúzott köves burko-
lat van, szeretnénk leaszfaltozni, néhány 
árusító bódét ott is kialakítani a helyi ter-
mékeknek. A város délnyugati részén bel-
vizes években sok épületet veszélyeztet a 
víz, a Jókai utca-József Attila utca vonal-
tól Baja felé eső utcákban a csapadékvíz 
elvezető rendszert is meg akarjuk terveztet-
ni és szakszerűen megszüntetni a veszély-
helyzetet. Ezen kívül több olyan pályázaton 
is dolgoztunk, amelyek az önkormányza-
ti intézményeink szolgáltatásainak fejlesz-
tését célozták meg, az ott dolgozók mun-
kakörülményeinek javítását, a szolgáltatá-
sok bővítést fogják eredményezni. Hogy 
csak egy példát említsek, az idén szeptem-
berben, egy hónappal ezelőtt indult bölcső-
débe új eszközök vásárlására, játékokra 
pályáztunk közel 2 millió forint összegben.

JHN: Piaci pletyka, avagy postaládák-
ba bedobott névtelen levelek tartalma 
szerint nagymértékű elbocsátások lesz-
nek az intézményeknél.

Czeller Zoltán polgármester: El is 
tudom képzelni, hogy nem meri aláírni 
a levelet, aki ilyen tartalmakat fogalmaz 
meg! Én viszont adtam a nevemet, felvál-
laltam azt a közéleti politikát, ami a munka-
helyek megőrzésére irányult, a város min-
den pénzügyi nehézsége ellenére. Tudato-

san nem sorolom fel most itt az újságban, 
hogy az intézkedéseink hogyan vigyáztak a 
meglévő munkahelyekre, és hány új mun-
kahelyet létesítettek, nekem elegendő, ha 
minden munkatársam, az intézmények, és 
önkormányzati kft-k vezetői, és dolgozói a 
tanúim ebben.

Tény, hogy az önkormányzat pénzügyi 
finanszírozásának körülményei megváltoz-
tak. Változásban van, mint minden más 
körülöttünk. Hiba lenne ezeket a változáso-
kat figyelmen kívül hagyni. Néhány hónap-
pal ezelőtt részletesen leírtam a Jánoshalmi 
Hunyadi Népében, hogy a város pénzügyi 
tartalékai kifogytak. Elmondtam azt is, hogy 
ennek mi az oka. Tájékoztattam a lakoso-
kat arról, hogy a Tanuszoda évi 20 millió 
ráfizetést termelt, és a Tűzoltóságot 1994 
óta Jánoshalma Önkormányzata finanszí-
rozza, mivel a működtetésükhöz többet kér-
nek, mint az állami normatív támogatás. A 
járás többi települése nem járult hozzá a 
fenntartáshoz szükséges kiadásokhoz. Így 
ha az utóbbi néhány évet veszem csak ala-
pul, 2013 óta közel 36 millió forintot kel-
lett hozzátenni a jánoshalmi Önkormány-
zatnak azért, hogy megmaradjon János-
halmán a Tűzoltóság. A Tanuszodát pedig 
ebben az évben ideiglenesen be kellett zár-
nunk. Nekünk ebben a helyzetben is megol-
dást kellett találnunk. Itt nem fillérekről van 
szó! Hanem keményen munkahelyek meg-
őrzéséről például, hogy utaljak a névtelen 
levél valótlan tartalmára. 1994 óta a Tűz-
oltósághoz is hozzá lett téve a szükséges 
összeg, csakúgy, mint a Tanuszodához, 10 
éven keresztül. És mindegyik másik intéz-
ményünk működtetéséhez is hozzá tudtuk 
tenni a szükséges összeget, azért, hogy a 
munkahelyeket megőrizzük. 

Visszatérek oda, hogy a városi tartalé-
kok kimerülése végett itt Jánoshalmán is 
át kell gondolni az önkormányzati feladatel-
látás intézményrendszerének működését. 
Ha valakit érdekel ez a téma, és tájékozó-
dott, akkor tudja, hogy a körülöttünk lévő 
települések szinte mindegyike tett bizo-
nyos ésszerű lépéseket már ezen a téren. 
Mi sem tudjuk elkerülni azt, hogy folyama-
tosan a pénzügyi keretekhez igazítsuk az 
önkormányzat működését. Itt erről van szó. 
A kasszából csak annyi pénzt lehet kifizetni, 
amennyi benne van, és nem kétszer annyit. 

Az ősz folyamán a város vezetése folya-
matosan egyeztet az intézmények, a Kft-k 
vezetőivel, mondhatom úgy is, előrehozzuk 
a jövő évi költségvetés tervezési időszakát. 
Bizonyos, hogy változtatnunk kell néhány 
pontban, de a részletekről ma még korai 
lenne beszélni. A javaslatokat az intézmé-
nyek vezetői fogják megtenni, a képvise-
lő-testület ezeket a javaslatokat mérlegeli 
majd. Adott esetben egy intézménytől több 
javaslatot is bekér a városvezetés.

Én mindig is bíztam abban, hogy többen 
vannak, akik az értelmes szót hallják meg, 
- esetleg el is gondolkodnak rajta - az iga-
zat hiszik el, és nem holmi névtelen, gya-
lázatos stílusban született irományoknak 
adnak hitelt. És bízom a munkatársaimban 
is, hogy közösen, minden kötelezettségünk-
nek eleget tudunk tenni, és megtaláljuk a 
legjobb megoldást!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Elvégzett munkáról, tervekről 
kérdeztük a polgármestert

A 90 éves Laczkóczki 
István köszöntése

Szeretettel 
meghívjuk Önt

és kedves Családját 
2017. október 13-án, 
pénteken 14 órára

a jánoshalmi Városi 
Könyvtárba 
(Imre Zoltán 

Művelődési Központ)

Bereznai Zsuzsanna

„Édes Szűzanyám, 
fogd a kezem…!”

Egy XXI. századi kecskeméti 
„próféta” mentalitása 

 a jánoshalmi Kápolnás 
temető stációképeinek 

restaurálójáról, 
Szalai Sándorról szóló 

könyvének 
bemutatójára

A könyv a helyszínen 
megvásárolható és 

dedikáltatható.
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:

Közzététel időpontja: 2017.09.27

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér
Faipari segédmunkás Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút + vidék megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző Univerholz Kft. Mélykút + vidék megegyezés szerint
Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző Fruttamista Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Kézi csomagoló Általános iskola Taskovics Tiborné Jánoshalma megegyezés szerint
Keltető üzemi dolgozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Jánoshalma 161.000 – 180.000,-Ft
Sertéstelepi gondozó Általános iskola Alma Malacfarm Kft. Kiskunhalas megegyezés szerint
Udvaros Általános iskola, szakmunkásképző Vertikális Kft. Jánoshalma 127.500,-Ft
Faipari segédmunkás Általános iskola KEFAG ZRT. Jánoshalma 140.000 – 165.000,-Ft
Szakács Szakmunkásképző Gála-Food Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Konyhai kisegítő Általános iskola Gála-Food Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 795-015 
Ügyfélfogadási idő:

Kérjük a munkáltatókat, jelentsék be munkaerő igényüket  
a Foglalkoztatási Osztályon, segíteni szeretnénk az állások betöltésében! 

KÖZLEMÉNY

Ingyenes Trichinella vizsgálat 
házi disznóvágások előtt

Tájékoztatjuk az állattartókat, hogy a házi disznóvágások előtt ingyenes, állatorvosi beuta-
ló nélküli Trichinella vizsgálatot végez a Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és Állategészségügyi Osztálya. A vizsgálat a Jánoshalma, hajósi út 2. szám alatti Trichinella 
laboratóriumban történik. Az állattartónak a rágóizomból kb. 2 cm, köröm nagyságú mintát kell 
elvinnie, majd meghagyva az adatait (név, lakcím, telefonszám esetleg e-mail cím) a szolgála-
tunk 24 órán belül díjtalanul elvégzi a vizsgálatot és eredménnyel tud szolgálni.

A Trichinella spiralis egy olyan fonálféreg, melynek lárvái házi sertés, vaddisznó, ló, számos 
ragadozó és rágcsáló valamint strucc izomszövetében élősködnek. A parazita az ember szer-
vezetébe a fertőzött állat nyers vagy nem kellően átsütött-átfőtt húsát fogyasztva jut be. Kb. 2 
hét alatt emésztési zavarokat, hányást, hasmenést, hasgörcsöt, enyhe hőemelkedést idéz elő, 
majd a kifejlődött lárva a vérkörrel a harántcsíkolt izomszövetbe (elsősorban nyelv, szemmoz-
gató izmok, légzőizmok érintettek) kerül. Itt gyulladást és izom-izületi fájdalmat, szemhéj duz-
zanatot, idegrendszeri tüneteket vált ki.  Három hónap után betokolódik, amely ellenáll az ala-
csonyabb szintű hőkezelésnek. Ezután a betokolódott lárva a beteg  élete végéig  a megtáma-
dott izomszövetben marad, allergiás panaszokat és enyhe izomfájdalmat idézve elő.  A beteg-
ség csak a megfertőződés első 2 hetében gyógyítható, később már nem.  

Házivágáskor legnagyobb veszélyt a sózott, füstölt, pácolt házi kolbász, szalámi, sonka, 
disznótoros ételek, stb. jelent, amelyek nincsenek alávetve hőkezelésnek.

Megelőzés: legális vágáskor a hatósági állatorvos Trichinella laboratóriumi vizsgálattal elle-
nőrzi a vágóhídon levágott sertések húsmintáit. Veszélyt jelenthetnek az ellenőrzést megkerü-
lő házi vágások. Ezért végzi el díjtalanul az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztálya a Trichinella laboratóriumi vizsgálatot.

További információ: dr. Maruzsenszki József járási főállatorvos, telefon: 70/436 13 60.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala)

Fontos változás 
foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülőknek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 63/2006. ( III.27.) Korm. 
rendelet 18.§ (1a) bekezdése szerint a felülvizsgála-
ti időszakban a 30 nap munkavégzés igazolására nem 
fogadható el a háztartási munka igazolása, ha azt foglal-
koztatóként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő személy közeli hozzátartozója, illetve a fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy-
lyel egy lakcímen ( lakóhely vagy tartózkodási hely ) élő 
személy adja ki.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk) 8:1 (1) bekezdés 1. pontja sze-
rint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbe-
li rokon, az örökbefogadott, a mostoha-és a nevelt gyer-
mek, az örökbefogadó-,a mostoha-és a nevelőszülő és 
a testvér.

A módosítás hatályba lépésének napja: 2017. augusz-
tus 26. tehát a fenti   rendelkezés csak ezen időpontot 
követően kiállított igazolások esetében alkalmazandó.

Kérjük Önöket, hogy az igazolások benyújtásánál a 
fent leírtakra legyenek figyelemmel. 

Jánoshalma, 2017. szeptember 25.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Jánoshalmi Járási Hivatala 

Bár a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának Kormányablak Osztályá-
nál Osztály (Jánoshalma Béke tér 1. sz.) 2015. októbere óta lehetőség van 
földhivatali és nyugellátással kapcsolatos kérelmek benyújtására, ügyfele-
ink közül mégis sokan nem tudnak a lehetőségről, ezért fontosnak tartom 
ennek ismertetését.  

Földhivatali ügyek: 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának 

Kormányablak Osztályán azonnali ügyintézés keretében az alábbi díjköte-
les dokumentumok kiadására van lehetőség:

 papír alapú hiteles tulajdoni lap- másolat (6250 Ft),
 ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmáso-

lat (3000 Ft),
 papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem 

(800 Ft/oldal).
A fenti igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése bankkártyás, valamint 

postai befizetéssel (készpénz-átutalási megbízással -csekkel) lehetséges. 
Ezt követően az igénylő azonnal megkapja az igényelt dokumentumot. Az 
igényléshez ismerni kell az adott ingatlan helyrajzi számát.

Az alábbi továbbítással intézhető ügyeket a kormányablak átveszi és 
megküldi a területileg illetékes járási hivatal földhivatali osztályának érde-
mi ügyintézésre:

Földhasználati bejelentés: aki földet használ, köteles a használatot 
annak megkezdésétől számított 30 napon belül nyilvántartásba vétel cél-
jából bejelenteni az ingatlanügyi hatósághoz. A bejelentést a földhasznála-
ti bejelentési adatlapon, illetve az ahhoz tartozó pótlapokon kell teljesíte-
ni, melyhez fő szabályként csatolni kell a földhasználati szerződés, vagy a 
földhasználatot igazoló okirat eredeti vagy hitelesített példányát, illetve ha 
a használat nem a teljes földrészletre vonatkozik, a térképi kimutatást. Az 
eljárás a bejelentési adatlapnak, valamint az okiratoknak az ingatlanügyi 
hatósághoz történő benyújtásával indul meg, amely mentes az igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem
Az eljárás lényege, hogy az osztatlan közös tulajdonú földek megosz-

tását követően bármely tulajdonos a saját tulajdoni hányadát önálló ingat-
lanként kaphassa meg. Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet leg-
később 2012. június 1-jéig lehetett benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, 
soronkívüliségi kérelmet a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és a jogi 
szolgáltató kiválasztás iránti eljárás megindításáig lehet benyújtani, a már 
korábban benyújtott megosztási kérelemre való hivatkozással, külön kére-
lemben.

Soron kívüli eljárást kérelmező ügyfélnek az eljárás költségeit magá-
ra kell vállalnia. A járási hivatal költsége és a részarány földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabálya-
iról szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 25. §-a szerinti költség, plusz 
földmérési- és jogi szolgáltatási feladat díja.

Telekalakítási engedély iránti kérelem:
A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:természetes sze-

mély kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat, gaz-
dálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai 
számjelét, a telekalakítással érintett telkek helyrajzi számát, a telkek fek-
vése szerinti település megjelölésével, telekalakítási eljárás típusát, a tele-
kalakítás célját (telekcsoport újraosztása, megosztás, egyesítés, határ-ren-
dezés), az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. Az eljárási 
díj jellege igazgatási szolgáltatási díj.

A díj mértéke:
2–5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,
6–15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól 

ingatlanonként további 10 000 Ft,
16–25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingat-

lantól ingatlanonként további 1000 Ft,
26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonha-

todik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft.
A kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt, a záradé-

kolt változási vázrajzot, helyszínrajzot, digitális adatállományokat (teleka-
lakítási helyszínrajz, vázrajz pdf formátumban) nem újraírható adathordo-
zón, illetve az előzetes szakhatósági állásfoglalást (ha rendelkezésre áll). 

Nyugellátás témakörben 
elindítható ügytípusok:

az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem, 
a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kére-

lem,
özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem, 
megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem, 
baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása irán-

ti kérelem, 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyilvántartott adatokba történő 

betekintés iránti kérelem, 
nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentések intézése, 
egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem.
Nagyon sokan érdeklődnek a kivételes nyugellátásemelés iránt, amely 

öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére állapítható meg. Felté-
tel, hogy a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege 
egyedül élő esetén nem haladhatja meg a 85.000 forintot, házaspár esetén 
egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a 75.000.-Ft-ot, továbbá 3 éven 
belül kivételes nyugellátásemelésben nem részesültek.

A Kormányablak a beérkezett kérelmeket továbbítja az illetékes igényel-
bíráló szervnek érdemi ügyintézésre.

Szeretettel várjuk Tisztelt Ügyfeleinket a Kormányablakban!

Hivatalunk a szüreti 
rendezvényen  

2017. szeptember 15-17 között megrendezésre került városunkban a 
negyedik „Szüreti expo”. 

Pénteken és szombaton sok színpadi program szórakoztatta a közön-
séget. 

Szombaton - már negyedik alkalommal - hivatalunk is indult a káposz-
ta főző versenyen. A gyakorlott szakácsokból álló csapatunk Ádám Zol-
tán, Szalmáné Gunda Edit, Bogdán József és Hrovatinné Szakál Éva a 
Járási Hivatal kollégái és családtagjaik számára főzött töltött káposztát. 
Az ételt a kollégák és a zsűri is kiválóra értékelte, a program részét képe-
ző káposztafőző versenyen a Jánoshalmi Járási Hivatal csapata negyedik 
helyezést ért el.  

A Járási Hivatal is kiállító volt a rendezvényen a Hivatal munkájáról 
készített bemutatóval, ügyfél tájékoztatókkal. 

Felhívtuk a látogatók figyelmét hivatalunk 2017. január óta ellátott új fel-
adataira, amelyek az áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás, fogyasztóvédel-
mi feladatok. 

Az adott szakterületre vonatkozó kifejezéseket, vagy az odaillő, köztu-
datban ismert fogalmakat az őszhöz kapcsolódó termény szimbólumában 
jelenítettünk meg. 

Szóbeli tájékoztatást és írásos anyagot adtunk az adott szakterületek 
célcsoportjai számára is.

Földhivatali és nyugellátással  
kapcsolatos kérelmek benyújtása a Kormányablakban 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00
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Az idén negyedik alkalommal rendeztük meg a Szüreti Expot, a gyerme-
keknek külön programokkal és helyszínekkel készültünk. Pénteken ugrá-

lóvár és népi játszótér várta a kissebbeket és nagyobbakat, beülhettek a 
rendőrségi és a tűzoltó autóba. Mindkét napon kipróbálhatták óvodások és 
iskolások egyaránt az iskola tanulói által szakoktatói irányítással pályázat-
ból készített gokart traktort, az ügyesebb gyerekek szélforgót készíthettek 
az iskola szakmáival a kézműves sátorban. 

Szeptember 15-én, pénteken és 16-án, szombaton délelőtt 9 órától dél-
után 18 óráig két helyiségben kerültek kiállításra az állatok. A házmesteri 
lakás garázsában hullámos papagájokkal, rózsás törpékkel, tengeri mala-
cokkal, ahát csigákkal, csincsillákkal, sárga kanárikkal, klein-rex nyuszik-
kal, amerikai csíkos törpe hörcsöggel és sárga fülű ékszerteknősökkel 
találkozhattak az érdeklődők. A hátsó buszgarázsban alföldi dudoros pos-
ta-, magyar páva-, arab dobos-, debreceni pergő-, king-, csepeli hófehér 
galambok, japán törpe cochin-, itáliai tyúkok és kakasok, valamint házi für-
jek kerültek kiállításra. A kinti állatsimogató bizonyult a legnépszerűbbnek 
a gyerekek körében: a bárány, a borjú, a nyuszik, a csacsi, az amerikai tör-
pe malacok és a magyar őshonos hidegvérű kanca a csikójával szinte ki 

sem látszottak a sok érdeklődőtől. Pénteken labrador retriever és golden 
retriever kutya kölyköket is megcsodálhattak a látogatók, több ingyen elvi-
hető kis cicának találtunk új szerető gazdit.

Szeretnénk köszönetet mondani a kiállítóknak (Berta László, Boros 
Gábor, Farkas Mihály, FM ASzK tanüzem, Juhász János, Katona János, 
Király Sándor, Kiss Ferenc, Kovács István, Lázár Elizabett, Nagy Attila, 
Rácskai Róbert, Sódar Balázs, Somogyi Sándor,  Szabados Árpád, Török 
Norbert), a jánoshalmi 60-as számú Galamb Egyesületnek a ketrecek biz-
tosításáért és felállításáért, valamint az iskola dolgozóinak és tanulóinak a 
segítségért.

Az állatkiállítás nagyon jó alkalomnak bizonyult arra, hogy a látogatók 
megismerjék a helyi tenyésztőket, több nyuszi is elkelt, a fürj tojásokat is 
egyben megvették. Reméljük, jövőre még több féle programmal és állattal 
kedveskedhetünk a látogatóknak!

Maráczi Mónika
szervező, FM ASZK  

A legkisebbeket édességgel és a Járási Gyámhivatal munkatársai által 
készített képes kifestő lapokkal vártuk. 

A Járási Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekre lehetett válaszolni 
a JÁRÁS TOTÓ kitöltésével, amelyet a kiállítás látogatói nagy lelkesedés-
sel töltöttek. A 141 hibátlanul kitöltött totó közül 6 nyertes kihúzásra került, 
akiket a hivatalvezető felkérésére a kormányablakban ügyfélként megjele-
nő Juhász Erika sorsolt ki. 

Ajándékokat vehettek át a következő jánoshalmi és mélykúti személyek: 
1. díj: Horváth Noémi 
2. díj: Mokóné Ballai Éva
3. díj: Szabó Kitti 
4. díj: Maczonkáné Körmöczi Veronika  
5. díj: Tokodi Gyuláné  
6. díj: Maczonkáné Mikó Ildikó 

A díjakat a Jánoshalmi Járási Hivatal, Ferenc Andrásné vállalkozó és a 
Stílus üzlet ajánlotta fel, ezúton is köszönjük nekik. 

Az expo rendezésben partnerünk volt a jánoshalmi Gazdakör, Jánoshal-
ma Város Önkormányzata és az FM ASZK (közismert nevén: Szakképző 
iskola), ezúton is köszönöm nekik, hogy a szervezés során eredményesen 
együtt tudtunk dolgozni. 

Köszönöm a Járási Hivatal munkatársainak lelkiismeretes munkáját is, 
amelyet a Járási szüreti expo sikeres lebonyolítása érdekében végeztek. 

Az időjárás is kedvező volt számunkra, színvonalas kulturális progra-
mokat láthattunk, járási képzőművészek tevékenységét csodálhattuk meg, 
ezért sikeresnek ítélem meg a negyedik alkalommal megszervezett ren-
dezvényt.   

Jánoshalma, 2017-09-26.             
   Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Idén első ízben szerveztek Bács-Kiskun megyében megyei Közfoglal-
koztatási Kiállítást. A helyszín Jánoshalma volt, ahol a megye közfoglalkoz-
tatói bemutatták  közfoglalkoztatási programjaik eredményeit, az így meg-
termelt termékeiket, terményeiket. A Jánoshalmi Járási Hivatal már három 
alkalommal megszervezte a jánoshalmi járás járási közfoglalkoztatási kiál-
lítását, amely már hagyománnyá vált és alapját jelentette a megyei kiállí-
tásnak. 

A kiállítás elősegítette a közfoglalkoztatók közötti információcserét, a jó 
gyakorlatok megismertetését, a lakosság számára pedig megmutatta, hogy 
a járási startmunka mintaprogramokban dolgozó közfoglalkoztatottak való-
ban értékteremtő munkát végeznek és mindenki számára hasznos termé-
nyeket/termékeket állítanak elő.

A Belügyminisztérium támogatásával létrejött eseményen 5 járás 25 
közfoglalkoztatója vett részt. Termékeiket Csávoly Község Önkormányza-
tának közfoglalkoztatási programjában készült pavilonokban és faházak-
ban mutatták be. 

A „Szüreti expo”-t Kovács Ernő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal kormánymegbízottja, a Bács-Kiskun Megyei Közfoglalkoztatási Kiál-
lítást dr. Hoffmann Imre a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és víz-
ügyi helyettes államtitkára, valamint Bányai Gábor országgyűlési képvise-
lő nyitotta meg.

Bányai Gábor, országgyűlési képviselő a közfoglalkoztatásban résztve-
vők munkáját elismerő szavakkal illette.  Mint mondta, a környező új beru-
házások révén ezen emberek számára lehetőség nyílik az elsődleges mun-
kaerőpiacra való kijutásra. Felhívta a figyelmet a szakmához jutás fontos-
ságára, valamint az agrárágazat és a feldolgozóipar jelentőségére. 

Több standnál lehetőség nyílt konyhakerti zöldségek (kápia- és fehér-
paprika, cseresznyepaprika, almapaprika, paradicsom, uborka, burgonya, 
bab, zeller, sárgarépa, hagyma, fejes káposzta, tök), gyümölcsök (alma, 
szőlő, körte) késztermékek (fokhagymakrém, fűszerpaprika, paprikafüzér, 
aszalványok, ivólé, lekvár, befőtt, mézeskalács), savanyúságok (uborká-
ból, paprikából, hagymából) kóstolására és a késztermékek megvásárlásá-
ra is. Ezeken kívül logikai és készségfejlesztő fajátékok, meseképek, dísz-
párnák, párnahuzatok, terítők, szárított levendula, papír brikett, gyeprács, 
járdalap, kerti pad, hulladékgyűjtő, valamint virágláda is öregbítette a kiál-
lítók hírnevét. 

A gyerekek körében óriási sikert aratott az állatsimogató, illetve a Bácsz-
szentgyörgyi Játékgyár fatermékeiből kialakított népi játszótér, valamint a 
Homokmégy Község Önkormányzat által készített ágyúból kilőtt cukorkák. 
A bátrabbak gokartozhattak és kipróbálhatták a traktorvezetést is. A színpa-
don a helyi előadók kulturális műsorát tekinthették meg, a Szakképző Isko-
la udvarán pedig láthattak mezőgazdasági gépeket, vadászati, díszmadár 
és kisállat kiállítást, üvegfestést és kiállítást, fafaragó és rönkszobor kiállí-
tást, valamint festményeket, kerámiákat is az érdeklődők.

Az értékteremtő járási startmunka mintaprogramok eredményei 
Bács-Kiskun megyében:

Bács-Kiskun megyében 2017-ben 84 önkormányzat működtet valami-
lyen startmunka mintaprogramot, amelyek 3026 főnek biztosítanak meg-
élhetési lehetőséget. A Startmunka mintaprogramokban összesen 8 féle 
programelemben folyik valamilyen értékteremtő, a közösség számára 
hasznos tevékenység. 

A járási programelemek közül a leggyakoribb a mezőgazdasági prog-
ramelem, amelyben 2017-ben 884 fő dolgozik. A megvalósított mezőgaz-
dasági programelemek többsége képzéssel is párosul, ahol a résztvevők 
megtanulják a növénytermesztés és az állattartás alapismereteit és gyakor-
latot szereznek a termények feldolgozásában is. A helyben megtermelt friss 
zöldségek és gyümölcsök a helyi önkormányzati intézmények közétkezte-
tésében kerülnek felhasználásra.

A helyi sajátosságokra épülő programok 591 fő foglalkoztatásának meg-
valósulásával beton- és térburkoló elemek, asztalosipari termékek, viráglá-
dák, padok, utcanév-táblák, utcai bútorok, textilipari termékek, szőttesek, 
munkaruhák kerülnek előállításra.

Az idei évi belvíz elvezetési programok 293 fő részvételével valósulnak 
meg, melynek során belvíz elvezető árkok, esővíz elvezető rendszerek 
épülnek ki, valamint a már kiépített csatornák karbantartással újulnak meg. 

A mezőgazdasági utak rendbetétele programokban mintegy 285 fő 
segítségével hozzák rendbe a mezőgazdasági telepekhez, tanyákhoz 
vezető földutakat. 

A közutak padkázása, tisztántartása, javítása, illetve aszfaltozása a bel-
területi közúthálózat karbantartása programelemekben 626 fő foglalkozta-
tásával kerül kivitelezésre.

Az illegális hulladéklerakók felszámolására indított programok fő célja a 
kül- és belterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszá-
molása, kezelése, ártalmatlanítása, ismétlődő lerakások megakadályozá-
sa, melyben 210 fő vesz részt megyénkben. Ez által tisztábbak és rende-
zettebbek a közterületek, vonzóbb a településkép.

A bio- és megújuló energiafelhasználás projekt keretében a programban 
dolgozó 132 fő közfoglalkoztatott többek között az előző években megkez-
dett brikettgyártást folytatják, melyeket a települések hivatali épületeinek 
(iskolák, óvodák) fűtésére használják, és energiaültetvényt is telepítenek.

A magas hozzáadott értékű programban, 5 fő közfoglalkoztatott bevo-
násával valósul meg egy biohulladék udvar kialakítása, a közterületeken 
keletkezett zöldhulladék gyűjtésére, feldolgozására és újrahasznosítására. 
Az előállított termékeket elsősorban (komposzt, talajélet javító, növénykon-
dicionáló, mezőgazdasági facsipsz) a mezőgazdasági közmunkaprogram-
ban az előző évek során kiépített melegházi és a zártkerti művelésű öko-
lógia gazdálkodás keretein belül végzett növénytermesztés során hasz-
nálják fel.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Bács-Kiskun Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás Jánoshalmán

Állatkiállítás a Szüreti EXPO-n
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 „A vadászat: vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás.”
(Széchenyi Zsigmond)

A szeptemberi Szüreti Expón már ötödik alkalommal rendeztek rendkí-
vül színvonalas, látványos kiállítást sokrétű és eredményes tevékenységü-
ket bemutatva a jánoshalmi és környékbeli vadászok.       

Bemutatótermük kialakítása évről-évre egyre nívósabb. Sokszínű, vál-
tozatos, gyönyörű és értékes vadásztrófeákban gazdag gyűjteményt tár-
nak az érdeklődő látogatók elé különleges, megragadó élményt hozva lét-
re minden korosztály és a vadászat világában kevésbé jártasak számára is. 

Ez az idei jubileumi kiállítás azonban a korábbi évek nagyszerű bemu-
tatóit is felülmúlta!

A kiállító terembe lépve értékes trófeák sora vezette a tekintetet a főfal-
ra, ahol figyelemfelkeltő helyzetben kitömött nagyvadakat: vaddisznót, gím 
szarvasbikát, 3 kitömött sakált, afrikai kafferbivalyt helyeztek el, s megfe-
lelő miliőben, igényes, dekoratív módon kitömött madarak, nagy káróka-
tona, fácánok és vadászati kellékek: zsigerelő kések, sörétes puska vagy 
a vadászruházat darabjai: taplókalapok tették tartalmassá a bemutatásra 
összeválogatott anyagot. 

A kíváncsi érdeklődők kérdéseikkel a rendezvény időtartama alatt bát-
ran fordulhattak a kiállítás fő szervezőjéhez, készítőjéhez Hugyi Mihály-
hoz és a Mezőgazdasági Szakképző Iskola részéről segítőjéhez, Kiss-Pe-
tő Tiborhoz. 

- Minden évben megpróbálunk különlegességekkel, válogatott trófeák-
kal és sokoldalú kiegészítő anyaggal a nagy múltú Jánoshalmi Vadásztár-
saság, a jánoshalmi és környékbeli vadászok tevékenységéről képet adni 
– mondta el Hugyi Mihály, aki láthatóan szívvel-lélekkel, igényes és gondos 
munkával igyekszik szolgálni a nemes ügyet. 

Vadásztársaságunk alakulási éve 1996, de igazából hét évtizedes múlt-
ra tekinthetünk vissza: 1946-tól 1967-ig DÉFOSZ néven, 1967-tól 1996-
ig Jánoshalmi Petőfi VT néven működött. 12 800 ha nagyrészt szántó, 
erdő ill. gyümölcs, szőlő , vegyes vadas, rét, legelő tartozik hozzánk. A fél-
száz helyi vadász mellett – bérvadásztatást biztosítva – fogadunk külföldi 

vadászvendégeket is.
Korábbi években megmutattuk a pézsmatulkot, jávorszarvast, zergét, 

antilopokat, különlegességként szalonkát, az ez évi kiállítás szenzációjá-
nak szántuk a kitömött nagyvadakat, a vadkant és a gímszarvast, amiket a 
Megyei Vadászkamarától kaptunk bemutatásra, és természetesen kiemelt 
helyre kerültek a jánoshalmi, környékbeli és külföldi vadászok díjazott, érté-
kes 1 arany, 3 ezüst, 6 bronz gímbika trófeái, 3 törpeantilop, 3 vaddisznó-
agyar, őzek és kitömött madarak.

A látogatók visszajelzései megerősítenek bennünket, hogy érdemes 
végeznünk ezt az ismeretterjesztő munkát is - s mutatja Hugyi Mihály szer-
vező a Vendégkönyvet, melyben sorakoznak az elismerő vélemények: 
„Nagyon szépen köszönjük az élményt, a sok érdekességet! Ma is tanul-
tam a természet csodáiról. A vaddisznó félelmetes és egyben csodálatos!”

Valóban lenyűgöző, eredeti, hozzáértésről és szaktudásról tanúskodó 
kiállítás fogadta két napig a helyieket és a más településekről érkezőket.

- Szeretnénk - fűzi tovább a gondolatot Hugyi Mihály - hogy a vadász 
- és a civil társadalom kerüljön közelebb egymáshoz, ezért törekszünk a 
vadászat komplex bemutatására. A vadászat a legősibb emberi tevékeny-
ség, különleges kapcsolat a természettel, szertartás és művészet, a külön-
böző művészetekhez (zene, képzőművészet, irodalom) ezer szállal kötődik, 
melyeknek alanya és tárgya is. Magam is a vadászat mellett gyakran készí-
tek fotókat. Ezért gondoltuk, hogy nem hiányozhatnak a kiállításról a vadá-
szati kellékek, a szakkönyvek, a régi vadászújságok, a vadásztémájú fest-
mények és örömünkre Dudás Ferencné Klárika ideillő gobelinekkel gazda-
gította a bemutatott értékeinket.

A vadásztársadalom már készül az ötven év után 2021-ben Magyaror-
szágon újra megrendezendő Vadászati Világkiállításra. Az 1971-es buda-
pesti - kétmilliónál több látogatójával - minden idők legnagyobb és legsi-
keresebb vadászati kiállítása volt, melynek frappáns jelmondatát évtize-
dek óta mi is, a jánoshalmi vadászok magunkénak érezzük és valljuk: - „A 
természet védelme önmagunk védelme.” Reméljük, hogy kiállításainkkal 
évről-évre ezt a célt is szolgálni tudjuk.

Az igényes és dekoratív kiállításról a múlt évben Román István helyettes 
államtitkár is elismerően szólt, az idei Szüreti Expó Sztárvendége Solymos 
Tóni vadásztársi üdvözlettel gratulált a nagyszerű „anyaghoz”.

Sok látogató kérése ill. javaslata volt, „hogy állandó kiállítást kellene 
kialakítani gyermekeink, az óvodások,  az iskolások részére …” 

„Évközben is szívesen megnéznénk, ha lehetne!”

 Zadravecz Mária

Intézményünk, az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ 
2017. szeptember 15. és 17. között immár negyedik alkalommal rendez-
te meg az expót a jánoshalmi Gazdakörrel együttműködésben, melynek 
szervezésébe a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a BKMK János-
halmi Járási Hivatala, illetve Jánoshalma Város Önkormányzata is bekap-
csolódott. 

Az expó kínálata a tavalyi évhez képest jelentősen bővült, sok helyi 
művész és termelő tette látványossá a szakiskola termeit és udvarát. A já-
noshalmi Gazdakör a helyi termelők bemutatkozására helyezte a hang-
súlyt, szemet gyönyörködtető kiállításukat a tornateremben számos érdek-
lődő  felkereste.

Az expó teljes ideje alatt látogathatóak voltak kiállításaink is, sokan 
tekintették meg Dr. Rendek Magdolna és Martinek Erzsébet festőművészek 
tárlatát.  A kézimunkák kiállítótermében Fejes Mihályné és Fülöp Mihály-
né goblein képei, valamint Rada Erzsébet kézimunkái szintén nagyon sok 
látogatót vonzottak. Köszönjük, hogy bemutatták alkotásaikat. 

Köszönjük továbbá a mezőgazdasági gépek kiállítóinak, az Agroprodukt 
Kft-nek, a Magtár Kft-nek és a Febagro Zrt-nek, hogy elhozták hozzánk 

gépeiket és a látogatók közelebbről is megismerkedhettek a legújabb 
mezőgazdasági technikával .

Nagy sikere volt a környékbeli vadászok látványos kiállításának nem 
csak a gyerekek, de a felnőttek körében is. A kiállítás összeállításában 
a Jánoshalmi Vadásztársaság tagjai vállalták a legnagyobb szerepet, de 
köszönettel tartozunk minden más kiállítónak is.

Köszönjük a délutáni fellépők színvonalas műsorát, külön öröm, hogy 
a környékbeli települések tehetségei is bemutatkoztak iskolánk színpa-
dán. Köszönjük a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, illet-
ve a Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak és felkészítő tanáraiknak, 
a borotai iskola 5. osztályos tanulóinak Rusu Andrana Georgiánának és 
Zámbó Gergőnek, a rémi óvodásoknak, a Pöndölösök Citerazenekarnak, 
az Új Pávakörnek és a Mezei Csokornak, hogy fellépésükkel színesítették 
kiállításunkat, illetve a mélykúti Vadvirág tánccsoportnak köszönjük a fer-
geteges táncokat. 

Külön köszönjük az jánoshalmi Aerobic csoport és a Salima hastánccso-
port műsorát, mely az expó legtöbb nézőt vonzó előadása volt. 

Köszönjük Czeller Zoltán polgármester úrnak, hogy lehetőséget terem-

tett Solymos Tóni meghívására, aki nagy sikerű koncertet adott az expo 
második napján. 

A gyerekeket is próbáltuk bevonni programjainkba, állatsimogató, ugrá-
lóvár és kézműves foglalkozások várták őket. Óvodás és iskolás csoportok 
látogattak el hozzánk, és vettek lelkesen részt a különböző programokban. 
Köszönet az őket kísérő pedagógusoknak.

Végül, de nem utolsósorban köszönjük iskolánk Georgica Alapítványá-
nak, hogy az expó megrendezéséhez anyagi támogatást nyújtott, az Alapít-
vány kuratóriumi elnökének, Vancsura Józsefnének pedig az anyagi támo-
gatáson túl azt a szervező munkát, amellyel segítette annak színvonalas 
megrendezését.

Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több látogató kereste fel intézmé-
nyünket, és nem csak Jánoshalmáról, hanem a környékbeli településekről 
is. Ezúton is köszönjük minden szervezőnek, kiállítónak és támogatónak 
a munkáját, segítségét és reméljük, hogy következő kiállításunkat jövőre 
még szélesebb körben, még több érdeklődővel rendezhetjük meg.

Molnár Gáborné
főigazgató-helyettes

VADÁSZOK KIÁLLÍTÁSA AZ EXPÓN

„Szüreti expó” a szakképző iskola területén
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A „Szüreti Expo” egyik programjaként került ismételten megrendezésre a ” Töl-
tött káposzta főző verseny”.  

A versenynek most is az FM ASzK, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium adott helyet, és segített a megvalósításban.

Az ötödik rendezvény egy jelentős évforduló, ami a rendezőket kötelezte az 
eddigihez hasonló, vagy még színvonalasabb szervezésre. 

Az ötödik verseny bővelkedett rekordokban, ebben az évben 23 versenyző 
nevezett,  és 25 bográcsban 1540 db finomabbnál-finomabb töltött káposzta főtt.

A verseny a hagyományoknak megfelelően 9 órakor kezdődött a tűzgyújtással. 
Az otthon előkészített, többféleképpen ízesített töltött káposzták 12 órára meg-
főttek. 

A versenyszabályzatnak megfelelően a versenyzők az egységes, számokkal ellá-
tott tányérokra helyezték a kettő darab töltött káposztát a zsűri számára. A tányé-
rok díszítése is fontos feladat volt, hiszen a pontozásnál a zsűri külön értékelte a 
tálalást. Az értékelés további szempontjai voltak: íz, állag, szín. 

A tavalyi évben az ifjúsági versenyzőknél a főzőhely környékének kialakítása, 
díszítése, az őszi szüreti hangulat megteremtése is értékelésre került. Ebben az 
évben a felnőtteknél is különdíj odaítélésével jutalmazta a zsűri a főzőhely kiala-
kítását és díszítését. 

A zsűri tagjai: Zecher Erzsébet, Varga István elnök és Illés Lajos, az előző évhez 
hasonlóan három profi szakács, valamint két „amatőr” szakértő: Petróczki Ferenc-
né  és Malustyik  Béla voltak.

A zsűri értékelése közben megérkeztek a csapatokhoz a meghívott ven-
dégek, rokonok, ismerősök, akik még a zsűri eredményhirdetése előtt érté-
kelték a versenyzők munkáit. A vélemények meglátszottak a bográcsok tar-
talmán, hisz 14 óra körül már csak egy - két töltött káposzta árválkodott a 
bográcsok alján. 

Ebben az évben is több mint 300 vendég jött el, akik közben megtekin-
tették a kiállításokat, nézték és hallgatták a színpadon fellépő előadókat. 

Az Ádám Gyula és Koch Csaba által felajánlott borból a felnőtt verseny-
ző csapatok kaptak, ami kiegészült az otthonról hozott italokkal és süte-
ményekkel. 

A 15 órakor kezdődött Solymos Tóni előadást már jó hangulatban fogad-
ták a vendégek. A hangulat fokozásához hozzájárult, hogy a zsűri 14 óra-
kor eredményt hirdetett, és a támogatóinknak köszönhetően nagyon sok 
értékes ajándéktárgyat, ajándékutalványt tudott átadni a helyezetteknek és 
a különdíjasoknak. 

Először az ifjúsági kategóriában adta át a díjakat a zsűri elnöke Var-
ga István. Sajnos az ifjúsági kategóriában csak négy csapat indult, mert a 
korábbi években versenyző bajai és kiskunhalasi iskola csapatai nem tud-
tak eljönni. 

Tanulók kategória: I. helyezett: 13.B osztály FM ASZK Mezőgazdasá-
gi Szakképző Iskola és Kollégium csapata. II. helyezett: 10/B  FM ASZK 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium csapata. III. helyezett: Szt. 
Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon tanulói csapata.

Felnőtt kategóriában: I. helyezett: ifj Bereczki István, II. helyezett: Szt. 
Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon csapata. III. helye-
zett: Gál Lászlóné

Külön köszönjük a zsűri elnökének és tagjainak, hogy szabadidejüket 
feláldozva eljöttek és értékelték a sokféle módon és különböző ízesítés-
sel elkészült ételeket.

Továbbá köszönjük az iskolák tanárainak, tanulóinak és képviselőinek, 
a vidékről érkezett versenyzőnek, egyénileg vagy csapatban versenyzők-
nek  és résztvevőknek, hogy neveztek erre a gasztronómiai versenyre, és 
elhozták a barátaikat is !

A „Töltött káposzta főzőverseny” sikeres megrendezéséhez, és a helye-
zettek értékes jutalmazásához segítséget nyújtottak, és jutalmakat ajánlot-
tak fel az alább felsorolt magánszemélyek, szervezetek és vállalkozások:

AGROPRODUKT KFT. (JÁNOSHALMA), ÁDÁM GYULA (KUNVIN 
KFT., JÁNOSHALMA), BÜKI FŰSZER BT. (DUSNOK) BÜKSZEGI  IST-
VÁN, CSŐSZNÉ JUHÁSZ HAJNALKA (VIRÁGBOLT, JÁNOSHALMA), 
FARKAS JÓZSEF (BOFAMI 2000 KFT., BOROTA), FEKETE TIBOR (UNI-
VER, JÁNOSHALMA), HORVÁTH RÓBERT (PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ), 
JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, JÁNOSHALMI EGÉSZ-
SÉGFEJLESZTÉSI IRODA, KIRÁLY LOVASTANYA (KIRÁLY SÁN-
DOR, KISRÁTA), KISSZÁLLÁSI TEJ KFT. (KISKUNHALAS), KOCH 
CSABA (KOCH BORÁSZAT, BOROTA), MAYER GÁBOR (ZAP HUN-
GARY KFT., JÁNOSHALMA), NASI PACK( JÁNOSHALMA), ÖTVÖS 

TIBOR (MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓ, JÁNOSHALMA), PETHŐ 
ZOLTÁN (HORGÁSZ- ÉS VADÁSZBOLT, JÁNOSHALMA), PETHŐNÉ 
GYŐRY ZSUZSANNA (GOLD – MIX  KFT., JÁNOSHALMA), PETRÓCZKY 
FERENC (HENDROSZ KFT., JÁNOSHALMA), SÓSTÓ CSÁRDA (KIS-
KUNHALAS), „STÍLUS” ÜZLET (JÁNOSHALMA), STROBÁN MÓNIKA 
(JÁNOSHALMA), SÜNI PAPÍR (JÁNOSHALMA), SZEREZLA MÓNIKA 
(JÁNOSHALMA), SZLÁVIK GYULA (SZLÁVIK VASUDVAR), TASKOVICS 
KATALIN (JÁNOSHALMA, TASKÓ SAVANYÚSÁG), TASKOVICS PÉTER 
FŐIGAZGATÓ (JÁNOSHALMA), TASKOVICS TIBORNÉ (JÁNOSHAL-
MA), DR. VAVRÓ IVÁN (JÁNOSHALMA), VÁROSGAZDA KFT (JÁNOS-
HALMA). 

Megköszönve a szervezők nevében:
Taskovics Tiborné vállalkozó
Taskovics Péter főigazgató
Zadravecz György gyakorlati oktatásvezető
.

Az első helyezett tanuló csapat tagjai és a felkészítő tanárnő átveszik a 
jutalmakat a zsűri elnökétől.

Az esőhelyezett felnőtt csapat, a Kuktával.

A tűzgyújtás pillanata.

A családok tagjai és barátok jó hangulatban várják, hogy elkészüljön a töltött 
káposzta.

Nem volt könnyű dolga a zsűrinek.

Rekord az ötödik töltött káposzta főző versenyen

Műszaki 
kereskedés
 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151, 
+36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com
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2017. szeptember 13-án, szerdán kegyeleti és kulturális rendez-
vény segített emlékezni második világháború során elhurcolt és 
meggyilkolt jánoshalmi zsidó áldozatokra. 

A kegyeleti séta Jungreisz Izidor és fia György Tompa Mihály 
utcai háza, majd dr. Schmelczer József egykori, Kossuth utcai háza 
előtt elhelyezett botlatókövekhez vezetett. A résztvevők előtte a volt 
Kassowitz-házban, ma Gála Étterem, előtt találkoztak. A botlatókö-
veknél Feldmájer Péter, a Közép-Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetségének Elnöke emlékezett meg a hajdan ott lakókról. 
A visszaemlékezésben a résztvevők segítségére volt Dr. Schmeltz-
er József unokája.  

A kulturális rendezvény, kezdeteként Czeller Zoltán, Jánoshalma 
Város polgármestere ünnepélyesen köszöntötte a közönséget és a 
zenészeket. Ezt követően kezdődött a három blokkból álló Buda-
pesti Fesztiválzenekar koncertje, mely a zsinagógakoncertek soro-
zat keretében érkezett városunkba. Az egyes blokkok között Róna 
Tamás rabbi idézte fel a zsinagóga béke időbeli napjait, valamint az 
háború utáni történetét. 

A ma már csak kulturális rendezvényeknek helyet adó, több 
mint másfél évtizede felújított zsinagóga épülete zsúfolásig meg-
telt érdeklődőkkel. A családias hangulatú hangverseny célja az volt, 
hogy újra figyelem irányuljon a zsidó örökségre, és hogy a zene a 
szívekbe békét, megértést, toleranciát és megbecsülést hozzon – 
hangzottak el idézetben a koncert megnyitóján Fischer Iván zene-
igazgató szavai.

A Budapesti Fesztiválzenekar évadról évadra többet tesz azért, 
hogy muzsikája ne szoruljon a koncerttermek falai közé. Egye-
di hangversenyformákat vezetnek be, és egyre több szokatlan 
helyszínen zenélnek, hogy új kapcsolatot teremtsenek, és egysé-
get alkotva egymásra találjanak a közönséggel. Közösségi Heteik 
keretében 2014 nyara óta koncerteznek elhagyatott vagy funkció-
jukat vesztett vidéki zsinagógákban.

A zenekar célja, hogy a holokauszt nyomán üresen maradt épü-
letek újra megteljenek élettel, zenével és kultúrával. A helyi közös-

ségek a megszólaló dallamokon, történeteken, ízeken keresztül 
ismerhetik meg azt a sokszínűséget és toleranciát, amely egykor 
Magyarországot jellemezte. Koncertjükön zsidó vonatkozású szer-
zők művei, illetve klezmerdallamok hangzottak el. A vezető magyar 
szimfonikus zenekar korhű hangszereken adott elő Jacques Ibert, 
Alexander Glazunov és Johannes Brahms műveket a Jánoshalmi 
Zsinagógában. A fellépők Jacques Ibert: Három rövid darab fúvósö-
tösre, Sebők Erika (fuvola), Ács Ákos (klarinét), Tallián Dániel 
(fagott), Berta Bea (oboa) voltak.

A Zsinagógakoncertek programsorozat a Budapesti Fesztivál-
zenekar, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége közös rendezvénye.

Mint ismert 2000. szeptember 24-én, egy héttel a zsidó újév előtt 
avatták fel. Érdekessége volt a mostani jánoshalmi hangverseny-
nek, hogy szintén néhány nappal a zsidó újév előtt került megren-
dezésre. 

A hangversenyt követően A Jánoshalmi zsinagóga és a zsidó 
közösség történetét bemutató helytörténeti kiállítást Kiss György 
tanácsnok megnyitotta meg. Zárszót dr. Feldmájer Péter a rendez-
vény végén.

Az est egyik érdekessége, hogy még egy ausztrál állampolgár-
ságú fiatal meber is ott volt a közönség soraiban, igaz ő nem tudott 
magyarul, de volt, aki segítségére sietett. 

A kulturális programok után a Budapesti Fesztiválzenekar 
nagyon ízletes kóser flódnival kedveskedett a közönség minden 
tagjának.

Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szak-
képző Központ, Mezőgazdasági Szakgim-
názium, Szakközépiskola és Kollégiumban, 
közismertebb nevén a „szakiban” 2017. 
szeptember elsején már a 84. tanév indult 
el hagyományosan a „mezőgazdasági sza-
koktatás szolgálatában”, és ezzel együtt 7 
új osztályban közel 160 tanuló kezdte meg 
tanulmányait az intézmény falai között. 
Az új osztályok osztályfőnökei: 9. A Zám-
bó Gábor, 9.B  Királyné Kalamár Zsófia, 
9.C Éder János,  9.K Fodor Zita, 12.A 
Taskovics Tibor, 13.T Kasziba Gábor

Képzéseink egyre népszerűbbek, amit jól 
szemléltet az a tény is, hogy már nem csak 
a környékbeli településekről, hanem az 
egész ország területéről érkeznek hozzánk 
azok a diákok, akik majd a mezőgazdaság-
ban szeretnének elhelyezkedni. 

Mezőgazdasági gépész szakmánk 
továbbra is hiányszakma, így az e képzést 
választó tanulók ösztöndíjat is kapnak. Új 
szakmaként ebben a tanévben indult csa-
ládi gazdálkodó képzésünk, mely szintén 
ösztöndíjas hiány szakképesítésnek szá-
mít.

Intézmé-
nyünk eddig 
is arra töre-
k e d e t t , 
hogy az 
innen kike-
rülő szak-
e m b e r e k 
megfe le l ő 
elméleti, de 
főként kivá-
ló gyakor-
lati ismere-
tekkel ren-
d e l k e z z e -
nek. Nálunk 
v a l ó -
di terme-
lés folyik, 
ahol diákja-
ink megis-
merhetik a 

tanult szakmájuk minden területét, így kész 
szakemberként kerülhetnek a munkaerőpi-
acra. Lehetőségük van arra, hogy az isko-
lával kössenek tanulószerződést, nem kell 
gyakorlóhelyet keresniük, a gyakorlati kép-
zés összes feltételét helyben biztosítjuk. 
Úgy gondoljuk, a mezőgazdaság rövide-
sen stratégiai ágazattá válik, és erre próbál-
juk felkészíteni tanulóinkat is. Véleményünk 
szerint mindenképpen jól dönt az, aki ebben 
az ágazatban képzeli el a jövőjét. 

Intézményünk ezért továbbra is várja 
a mezőgazdaság iránt érdeklődő fiatalok 
jelentkezését, hogy nyílt napjainkon megis-
merhessék képzéseinket, betekintést nyer-
hessenek az elméleti és a gyakorlati okta-
tásba, illetve ízelítőt kaphassanak az iskolai 
hétköznapokból. 

NYÍLT NAPOK: 2017. október 25 
– 26.  9,00 órai kezdettel, valamint 
2017. november 23. szintén 9,00 
órai kezdettel

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Intézményünk az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző 
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium a 2017/2018. tanévben is több alkalommal várja az 
érdeklődő diákokat és szülőket . hogy bemutassuk iskolánkat és 
tanüzemünket, azokat a képzési lehetőségeket és infrastruktúrát, 
amelyekkel a továbbtanuláshoz rendelkezünk.

Képzéseink

ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETTEK RÉSZÉRE
 SZAKGIMNÁZIUM

Szakma megnevezése OKJ szám Képzési idő KÓD
Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 54 521 05 4+1 év 0011
Mezőgazdasági 
technikus 54 621 02 4+1 év 0111

A 9-12 évfolyamon általános, érettségi vizsgára felkészítő köz-
ismereti képzés folyik, mely a választott képzésnek megfelelően 
kiegészül mezőgazdasági gépész, illetve mezőgazdaság ágaza-
ti szakmai oktatással. 

A szakmai érettségi vizsga OKJ-s szakmai bizonyítványt és érett-
ségi bizonyítványt is ad, a szakmai érettségi vizsga pedig emelt 
szinten is letehető.

Érettségi vizsga után 1 éves szakmai képzéssel mezőgazdasá-
gi gépésztechnikus, illetve mezőgazdasági technikus bizonyítványt 
szerezhetnek tanulóink. 

A mezőgazdasági technikus végzettségre ráépülő 1 éves kép-
zéssel agrár-áruforgalmazó szaktechnikus, illetve vidékfejlesztési 
szaktechnikus képzettség is szerezhető! 

 SZAKKÖZÉPISKOLA
A szakközépiskola 3 éves szakmai képzést nyújt, mely után a 

tanulók szakmai bizonyítványt szerezhetnek, majd választás szerint 
további két év alatt felkészülhetnek az érettségi vizsgára.

Teljes képzési idő: 3+2 év, de az érettségire való felkészülés nem 
kötelező, a tanuló 3 év szakmai képzés után dönthet úgy, hogy nem 
folytatja tovább a tanulmányait.

Választható szakmák:
Szakma megnevezése OKJ szám Képzési idő  Kód
gazda 34 621 01 3 év 0012

Szakma megnevezése OKJ szám Képzési idő Kód
Mezőgazdasági 
gépész 34 521 08 3 év 0013

A mezőgazdasági gépész hiány szak-
képesítés, ezért ösztöndíj jal támogatott! 

Szakma megnevezése OKJ szám Képzési idő Kód
családi gazdálkodó 34  814 01 3 év 14

A családi gazdálkodó hiány szakképesítés, ösztöndíjjal támo-
gatott!

A felvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:
- Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket az általános isko-

lai eredmények alapján rangsoroljuk, de a tanulók a jelentkezések 
beérkezése után felvételi elbeszélgetésen vesznek részt!

- A szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálatot helyben elvé-
gezzük!
Egyéb lehetőségek a képzési időben:

 —  kollégiumi elhelyezés 
 —  T kategóriás mg. vontatóvezetői jogosítvány megszerzése
 —  sport és kulturális tevékenységek
 —  nyelvvizsga felkészítés angol vagy német nyelvből
 —  részvétel az országos szakmai tanulmányi versenyeken
 —  emelt szintű érettségire történő felkészítés
 —  bekapcsolódás a felnőtt szakmai tanfolyamokba

Kedves pályaválasztó Nyolcadikosok!
Szeretnétek-e többet megtudni rólunk? 
Gyertek el nyílt napjainkra, vagy jelentkezzetek be telefonon! 

Mindenkit szeretettel várunk iskola-és tanüzem bemutatónkra!

NYÍLT NAPOK
2017. október 25-26
2017. november 23. 
9 órai beérkezéssel 

Elérhetőségeink:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. 
Telefon: 06/77/401-028,06/704308875 
Telefax: 06/77/401-746 
E-mail: suli@vmaszk.hu
Http://www.vmaszk.hu 

 
 
 
 
 
 
 

Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ,  
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

 
Georgica Alapítványa 

 
2017. november 18-án (szombaton) 18 órai kezdettel 

 
az iskola aulájában 

 

Alapítványi bált 
rendez, 

  
melyre Önt és párját 

ezúton szeretettel meghívjuk. 
 

Belépőjegy vacsorával együtt: 4000.- Ft 
 

A műsort az iskola tantestülete szolgáltatja, 
 zenél a Funny Boys 

 
Amennyiben nem áll módjában részt venni rendezvényünkön, úgy 
támogatójegyek vásárlásával hozzájárulhat alapítványunk 
célkitűzéseinek megvalósításához. 
Támogatójegyek 1000 és 5000 Ft-os címletekben vásárolhatóak az 
Iskola titkárságán. 
 
Részvételi szándékát kérjük, jelezze 2017. november 10-ig a következő 
elérhetőségek egyikén: 

Telefon: 77/401-028,   
06-70/430-8875 
e-mail: suli@vmaszk.hu 

 

Új tanév a szakiban Nyílt napok a szakiskolában
FM ASZAK hírei

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj 
kukoricában történő kiadása 

2016. október 16-től (hétfő) október 27-ig (péntek)  
történik.

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700–1200 és 1300–1600

Szombat: 700–1200

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

Kegyeleti séta és zenei élvezet
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Ez a hónap is a búcsúzkodás jegyében telt. Több Gyerekházas kisgyermek 
októbertől már óvodás vagy bölcsődés lesz.  Szép pillantok, szép emlé-
kek  vannak a hátunk mögött, szeretettel gondolunk rájuk.  Ugyanakkor 
örömmel mondhatjuk, hogy folyamatosan érkeznek hozzánk „új” anyukák a 
gyermekeikkel.  Szeptemberben számos program  zajlott a Gyerekházban.  
Elsősegélynyújtás Világnapja alkalmából elsősegély oktatást tartottunk az 
anyukáknak. A  hónap közepén Vajda Zsolt egy pályázat keretein belül jött 
el hozzánk, hogy minél többet tudjunk meg a kora gyermekkorról. Az inter-
aktív előadás a jövőben folytatódik, bármikor lehet csatlakozni. Pszicholó-
gusunk Dr. Kinigopulos Márta, most is szívesen fogadta az anyukák gyer-
mekneveléssel kapcsolatos kérdéseit. Egy pénteken napon a Szüreti Expo 
2017-es rendezvényére is ellátogattunk. Itt nagyszerű programok várták a 
kicsiket.  Állatokat simogathattunk,  kipróbálhattunk kistrakorokat, ugrálhat-
tunk ugrálóvárban és finom gyümölcsöket is kóstolhattunk. Egy szomba-
ti napon pedig Kunfehértóra látogattunk, ahol az idén is megrendezésre 
kerülő Babakocsis felvonuláson vettünk rész.  Itt is nagyon sok  érdekes 
program várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Egy keddi napon pedig 
gyurmát készítettünk az anyukákkal közösen. A hétköznapjaink változat-
lanul nagyon színesek. Minden egyes hét, egy adott téma jegyében telik. 
Így történik meg az hogy: énekelünk és bábozunk, táncolunk és torná-
zunk, meséket és mondókákat mondunk, ugrálunk és gyurmázunk, épí-
tünk és nevetünk, megöleljük, ha ölelésre vágyik, vigasztaljuk,ha szomo-
rú, de legfőképpen játszunk!

Továbbra is szeretettel várjuk a 0-3 éves korú gyerekeket és szüleiket!
Márti néni, Ági néni és Niki 

Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház
6440 Jánoshalma, Petőfi S. u. 35

A Jánoshalma Anno egy 
hiánypótló kiadvány, egyedi-
ségét tekintve kiválóan alkal-
mas a múltunk előtt való tisz-
telgésre, helytörténeti isme-
reteink bővítésére, illetőleg 
családtagjaink, barátaink 
számára ajándékozás cél-
jából. 

A Jánoshalma ANNO 
kiadvány megvásárolható a 
Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán Petróczky Ferencné, 
Szűcs Lászlóné és Maráczi 
Nóra munkatársaknál.

Megvásárolható kiadványok
Jánoshalmi, és jánoshalmi kötődé-
sű cégek, magánszemélyek támo-
gatásával a Jánoshalmáért Alapít-
vány jelentette meg 2013-ban Sza-
bó Sándor tanár úr  A Jánoshalmi 
labdarúgás aranykorának krónikája 
című könyvét, mely egyéni élmények-
kel kiegészítve a jánoshalmi labdarú-
gás aranykorát mutatja be krónika-
szerűen. 
A  Jánoshalmáért Alapítvány Kurató-
riuma a könyv értékesítéséből befolyt 
összeget a Jánoshalmi Futball Club 
(JFC) támogatására fordítja. 
A kötet megvásárolható a könyvtár-
ban

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni – vess magot.
Ha egy évtizedről számolsz – ültess fát,
Ha terved egy életre szól – embert nevelj.”
(kínai mondás)

2017. szeptember 26-án, a Gyermeklánc Óvoda nagycsoportosai idén is 
megnyitották az Erdei Óvoda kapuit. Erdei óvodánk egy tanévben 4 alka-
lommal várja az iskolába 
készülőket. 

A gyerekek már napok 
óta izgatottan várták ez a 
különleges napot. 

A délelőtt folyamán 
érkeztünk meg úti célunk-
ra, Kéleshalomra. Miután 
holmijainkat elhelyeztük a 
szaletli alatt, közös ének-
kel nyitottuk meg ezt az 
eseményt. Az ének után 
mindannyian fogadalmat 
tettünk.

Fogadalmunk szövege: 
„Zöld óvodás, erdei 

kiránduló vagyok. 
Felfedezem, megfigyelem az erdőt. 
Csendesen kirándulok. 

Vigyázok a növényekre, állatokra.
 Olyan kincset viszek haza, amiből sok van. 
Nem szemetelek. 
Ígérem, hogy természetvédő, kiránduló leszek.”
A fogadalomtételt az erdei óvodás jelvények kitűzése és a nagycsopor-

tosok jeleivel díszített szalag zászlóra felkötése követte. 
Az ünnepélyes megnyitó utáni színkereső játékot játszottuk, land art-ot 

készítettünk, majd térkép alapján a falu nevezetességeit tekintettük meg. 
Volt lehetőség gyűjtögetésre, a természet szépségének megfigyelésé-

re és játékra is. 
A déli harangszóra a jól befűtött kemencében is megsült a fenséges 

kenyérlángos, melynek tésztáját a jánoshalmi Royal Sütőüzem ajánlotta 
fel. Nagyon köszönjük nekik. 

Hazaindulás előtt jutott idő játékra és a nap lezárására is. Mindenki kis-

sé fáradtan, de élménnyel tele érkezett vissza Jánoshalmára. 
Ismét bebizonyosodott, a csodáért nem kell messzire menni, itt van a tal-

punk alatt, a fejünk fölött, csak tudni kell meglátni. 
Mindezt nekünk óvodapedagógusoknak kell megtanítani, elsősorban 

példamutatással és elegendő időráfordítással. 
A kellemes közös élmény, amit a túra nyújt a gyermekeknek és ami több-

ször ismétlődik, elindíthatja a gyermeket a környezete iránti érzékenység, 
a természet szeretete felé.

Somogyi Beáta
óvodapedagógus

Erdei óvodások lettünk

Szeptember a BK. Nyitnikék Gyerekházban

Gyermeklánc Óvoda  hírei

Az Agroprodukt Kft. 
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj 
kukoricában történő kiadása 

2017. október 16-től (hétfő) október 27-ig (péntek)  
történik.

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700–1200 és 1300–1600

Szombat: 700–1200

A kiadás helye: 6440 Jánoshalma, 
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti major
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Mezei futás

Egy szép, napsütéses őszi nap délutánján tartottuk meg a már hagyo-
mányos alsó tagozatos mezei futást. A helyszín a park volt. A gyerekek 
nagyon várták és lelkesen készültek rá.

Az eredmények a következők:

Végvári Zoltán

„Szól a csengő, tiszta hangon, 
Gyertek, gyertek, gyerekek! 
Vár a pad, és vár a tábla, 
táskát tartson kezetek!”

(Tasnády Éva: Szól a csengő)

Szeptember 1-jén becsengettek a Jánoshalmi Hunyadi János Általános 
Iskolában is. Az udvaron a régi, megszokott arcok mellett 44 kis első osztá-
lyos nebulót is üdvözölhettünk, akik általános iskolai tanulmányaikat nálunk 
kezdték meg. Az évnyitó műsort Vilidár-Varga Krisztina tanárnő álmodta 
meg, az általa válogatott verseket Németh Anna Sára, Szakály Zita, Koszo-
rús Dorina, Fekete Anna és Lencse Bálint szavalták el. 

Ezt követően Rittgasszer János igazgató úr köszöntötte a megjelente-
ket, majd ismertette a tanév rendjét. Kiemelt figyelemmel szólította meg a 
legifjabbakat, akik három osztályban Jutka néni, Ági néni és Heni néni szár-
nyai alatt ismerkedhetnek az új élettel.

A szíves fogadtatást versekkel hálálták meg elsőseink, Gyuris Janka, 
Dudás Zselyke, Árpás Bálint, Dági Veronika és Kárpáthy Fanni Száva sorai 
zárták a műsort. 

A 2017/18-as tanévre mindenkinek kitartást, türelmet, egészséget és 
sok sikert kívánunk!

Ságodi Henrietta
1. c osztály osztályfőnöke

„Úton a jövő iskolája felé”
A korábbi lapszámban már jeleztem, hogy az iskolánk a fenntartónkkal 

közösen a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátrány-
kompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében 
című felhívásra, EFOP- 4.1.2-17-2017-00016-os azonosítószámmal nyil-
vántartott, „Úton a jövő iskolája felé” címmel támogatási kérelmet nyújtot-
tunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumába a pályázati kiírás szerint.

Örömmel tájékoztatom a kedves olvasót, hogy a pályázatunk eredmé-
nyes volt és 596 696 158 Ft-ot nyertünk el a céljaink megvalósítására. 

Amire pályáztunk: 
 — egy új építésű természettudományos labor (fizika, kémia, biológia tár-
gyakhoz tartozó kísérletek elvégzéséhez), 
 — 2 technika szaktanterem (1 a fiúknak, 1 a lányoknak), 
 — egy 20x20 m-es közösségi tér (aula), 
 — egy grund méretű műfüves pálya, 1-1 fiú, lány öltöző, 
 — 1 szabadidő park, melyet kicsik és nagyok egyaránt használhatnak, 
 — 1 fedett kerékpártároló, 1 személylift és az udvar térburkolása. 

Az építkezés tavasszal fog megkezdődni. Mivel nem felújításról, hanem 
új épületszárnyak építéséről van szó, ezért reményeink szerint az oktatást 
csak kis mértékben fogja zavarni. Más épületbe költözni egyetlen osztály-
nak sem kell. De, mint minden építkezés ez is kényelmetlenségekkel fog 
járni, ezért minden diáktól és pedagógustól megértést és türelmet kérek.

Rittgasszer János

Szüreti expo
Szeptember 15-én, pénteken diákjaink lelkesen vettek részt a szüre-

ti expon. Egész nap lehetőségünk volt a különböző helyszíneken érdekes 
kiállítók és programok megtekintésére. Iskolánk tanulói nagyon megörültek 
az ott kapott lufiknak és a kézműves foglalkozáson készített szélforgóknak. 
Már a bejáratnál lekötötte a gyerekeket a terepasztal a távirányítós trakto-
rokkal és gépekkel, ami egyaránt tetszett a fiúknak és a lányoknak is. Lel-
kesen kóstolgatták a péksüteményeket és a mézet. Nagy érdeklődéssel 
figyelték munka közben a fa látványszobrászt. Leginkább az ugrálóvár, a 
népi ügyességi játékok, az állatbemutatók, az állatsimogató, a vadászati 
kiállítás, a kiállított mezőgazdasági gépek és a vezethető kis traktor nyer-
te el a gyerekek tetszését.

A szüreti expora iskolánk tanulói már egész héten nagy szorgalom-
mal gyártották a különféle munkadarabokat. A terménykiállításra rajzokat, 
különböző technikával készült papírmunkákat és zöldségekből, gyümöl-
csökből, magvakból és termésekből készítettek alkotásokat. Nagy örömmel 
fedezték fel az általuk készített munkákat, és érdeklődve figyelték más isko-
lák kiállított darabjait is, ötletet merítve a jövő évi kiállításhoz.

Pusenszki Mariann

1. osztály
lányok:                                        
1. Kárpáthy Száva
2. Halász Debóra
3. Kolonics Jázmin
fiúk:
1. Földes Bence
2. Kiss Gábor
3. Tusori Dániel

2. osztály
lányok:
1. Tóth Hanna

2. Hegyi Szófia
3. Szántó Mirella
fiúk:
1. Halász Barnabás
2. Bogdán Gergő
3. Dudás Noel
3. osztály
lányok:
1. Fischer Linda
2. Dobos Odett
3. Lengyel Anna
fiúk: 
1. Bognár Dorián

2. Prikidánovics 
                     András
3. Czinder Gábor

4. osztály
lányok:
1. Zsók Szilvia
2. Fenyvesi Vivien
3. Kasziba Rebeka
fiúk:
1. Dági Attila
2. Magyar Bence
3. Szabó Zsombor

Hunyadi Iskola hírei
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Barangolás a Király tanyán
Egy hónapja kezdődött meg az iskola. Az első c osztályban 20 kis gyer-

mek kezdte meg iskolai tanulmányait. Sokan azonos csoportból jöttek, de 
vannak közöttük olyan gyerekek is, akiknek nem jött óvodai csoporttársa 
ebbe az osztályba. Szerettük volna, hogy minél előbb összeszokjon a mi 
kis osztályunk. Sokat játszunk együtt, énekelünk, táncolunk. 

Szeptember közepén egy kis természetjárást szerveztünk a közeli 
Király tanyára. A gyerekek már nagyon várták a kirándulást. 

Ismerkedtünk a ház körüli állatokkal, segítettünk az etetésükben figyel-
tük a halakat a tóban és a kacsákat a tó körül. Lovas kocsikáztunk, és min-
denki lovagolhatott is. Persze egész délután lehetett játszani, és bebaran-
golhattuk az egész tanyát és a környékét. 

Ebéd után még névnapot is ünnepeltünk finom süteményekkel. 
Igazán jó mulattság volt a buborékfújó verseny.
Köszönjük a szülőknek a segítséget, a tanyán dolgozóknak ezt a vidám 

napot.
Ági néni és Heni néni

OPERAKALAND

Különleges zenei élményben volt részük a Hunyadi Iskola 6.a osztályo-
sainak és néhány 8.c osztályos tanulónak.

Az Erkel Színház szervezésében évek óta remekül működő OperaKa-
land  Figaro 2.0 előadását nézhették meg. Már a cím is izgalmas, előre sejt-
hető volt, hogy nem csak egyszerűen Mozart remekművét adják majd elő. 

Hábetler András rendező gondolt egy merészet, és átírta a szereposztást 
mai modern verzióra. A mondanivaló örök: „Az ész győz a rang felett!” A tör-
ténet bárhol játszódhatna a világon, hiszen politikus, sofőr, személyi edző, 
ügyvéd, titkár lettek az átirat új szereplői.

A zene változatlan maradt, de a szöveget az új szereplőkre szabták.
Mivel a Figaro témája időtlen, örök érvényű, ezért bármely korba áthe-

lyezhető a darab témája.
Egy-két részen a hangszerelést is modernizálták, amit az 1800 diák  ová-

cióval fogadott. 
Érdekes újítás, néha kicsit meglepő megoldásokkal, de az elképzelés 

remek, hiszen valahogy be kell csalogatni a mai diákokat is egy opera előa-
dásra, és A Figaro házassága a világ valaha írt legjobb operája.

Mi ezzel az előadással emlékeztünk a ZENE VILÁGNAPJÁRA.
Patocskainé V. Klára

ének tanár
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Veni Sancte
Évnyitó szentmise

A jánoshalmi Szent Anna Katolikus Intézmény életében immáron 25. alkalom-
mal nyitottuk meg ünnepélyes keretek között az új tanévet. Kaszás Eszter igazgató 
asszony hangsúlyozta, hogy a 2007-ben az óvodával történt integráció miatt most 
különös okunk van ünnepelni, hiszen 10. éve vagyunk óvodai és iskolai feladatot 
ellátó többcélú intézmény.

Beszámolt a nyáron történt változásokról is. Intézményünk szervezési igazgató-
helyettese Enesei Péter lett. Nevelőtestületünkben új kollégaként üdvözöljük Dóka 
Erikát, aki matematikát, és Geletei Enrikét, aki angolt fog tanítani. Kucsora Berna-
dett a jövőben pedagógusként fog tevékenykedni. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
annak ellenére, hogy a térségben komoly pedagógus hiány van, óraadóink segít-
ségével 100% -ban tudjuk biztosítani a szakos ellátottságot. Régi óraadóink mel-
lett kémiát fog oktatni Nagy Béláné, magyar nyelv és irodalmat Nagy Andrásné, 
matematikát pedig Juhász Zoltánné. Óvodánkban Gacsal Dominika óvodapedagó-
gus gondoskodik a Méhecske csoportosokról.

Idei jelmondatunknak egy nagyon gyakorlatias, mindenki számára könnyen 
érthető idézetet választottunk a szentírásból: „Amit tehát szeretnétek, hogy az 
emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük”. Megfigyelhe-
tő, hogy leginkább úgy fordulnak felénk, ahogyan mi fordulunk mások felé: való-
jában magunk mutatunk példát rá, hogyan kell velünk bánni. A kérdés csak az, ki 
szeret elsőként. 

Az igazgatónő beszéde után a nyolcadikos tanulók az üdvözlés és a befogadás 
jeleként felkötötték az első osztályosok nyakkendőit. Tamás Sándor atya megszen-
telte elsőseink iskolatáskáját, hogy Isten áldása kísérje új tanulóink munkálkodá-
sát a következő nyolc évben.

Végül boldog pillanatokkal, szorgalommal, türelemmel, figyelemmel teli ered-
ményes tanévet kívánva mindenkinek, igazgató asszony megnyitotta az új tanévet.

Buzder Mónika

Közösségünk régi – új tagjai
Kucsora Bernadettnek hívnak. Bár sokak számára ismerős vagyok, mégis 

néhány mondatban szeretnék bemutatkozni. 
1989-ben születtem Kiskunhalason. Jánoshalmán végeztem általános- és közép-

iskolai tanulmányaimat. Főiskolás éveimet Kecskeméten töltöttem, ahol 2013-ban 
államvizsgáztam tanító szakon informatika műveltségterülettel a Kecskeméti Főis-
kola Tanítóképző Főiskolai Karán.

Ötödik éve dolgozom az intézményben, pénztárosként és pedagógus asszisz-
tensként tevékenykedtem az elmúlt időszakban. Az idei tanévtől pedagógusi mun-
kakörben látom el feladataimat, a második évfolyamon rajz- és környezetismeret 
tantárgyakat tanítok, valamint napközis foglalkozásokat tartok.

Hiszem, hogy a gyermekeket hittel és szeretettel lehet nevelni, ezért mottó-
mul választottam és munkám során mindig szem előtt tartom Teréz anya szava-
it: „Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, 
nagy szeretettel.”

Dóka Erika: 
1969-ben születtem Kiskunhalason. A családom tősgyökeres jánoshalmi, 

ezért az általános iskolai tanulmányaim nagy részét Jánoshalmán végez-
tem. A bajai Türr István Közgazdasági Szakközépiskola elvégzése után 
Szegeden szereztem matematika-orosz szakos általános iskolai tanári dip-
lomát 1991-ben. Azóta kisebb-nagyobb kihagyásokkal matematikatanár-
ként dolgozom. 17 évig a Hunyadi János Általános Iskolában, majd először 
óraadóként, majd félállásban a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános 
Iskolában. Ebben a tanévben az ötödik, hetedik, és nyolcadik évfolyamon 
foglalkozom egy-egy csoporttal. 

 
 Geletei Enrike vagyok, 30 éves. Pedagógus családból származom, hiszen édes-

apám ének-zenét, édesanyám technikát tanított a helyi középiskolában. Kárpátal-
ján születtem, érettségiztem, és az életem 25 évét ott is töltöttem. Érettségi után 
az Ungvári Nemzeti Egyetem angoltanári karára jelentkeztem. Az egyetem elvég-
zése után a mesterfokozatot is megszereztem. Első munkahelyemen, az Aklihe-
gyi 1sz. Általános Iskolában 2009-ben kezdtem el dolgozni. Ezen a munkahelyen 
négy évet töltöttem.

A pályám sajnos családi okok miatt megszakadt, és 2013-ban testvéreimmel 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tornyospálca nevű faluba költöztünk. Az idő-
sebb testvérem szintén angoltanár. Ő a Békési dr. Hepp Ferenc Általános Iskolá-
ban dolgozik már több mint 2 éve. A húgom a Debreceni Egyetem gazdaság-infor-
matika szakának első éves hallgatója. Ugyan ebben az évben az Egyesült Királyság-
ba utaztam. Angliai ottlétem során fejleszteni tudtam az angol nyelvtudásomat. 
Nagy kihívást és egyben örömöt jelentett számomra, hogy egy ideig újra a szak-
mámban dolgozhattam.

2017 tavaszán hazatértem Magyarországra, honosítottam a diplomám, és újra 
alkalmam nyílt elhelyezkedni pedagógusként, hiszen pályázatot nyertem a Szent 
Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola által meghirdetett angoltanári állásra. 

Lelki felkészülés 
a tanévre

Augusztus 29-én tantestületünk Kalocsára látogatott, ahol a Kalocsa-Kecskemé-
ti Főegyházmegye által szervezett lelki-szakmai nap részesei voltunk. Bábel Balázs 

érsek úr köszöntőjét követően Lukács Sándor élvezetes, személyes, életrajzi uta-
lásokkal átszőtt előadását hallgattuk, Felkészítés az életre az iskolában címmel. 
Mondandójának fő kérdése, hogy mitől katolikus, és mitől jó egy iskola.  Kitért az 
oktatási rendszer szereplőire, tanítás és nevelés kérdésére. Második előadásában 
az államtól átvett katolikus iskolák helyzetéről, az ott dolgozókról beszélt, fő kér-
désként felvetve, hogy minden átvett iskolában azonnal katolikus lesz-e a peda-
gógus is. 

Összegzőjében hallhattuk, hogy a hit útján jellem- formálódunk, hitre, hittel 
nevelünk. Az ember nem magányos individuum szeretetből születtünk, kapcso-
latokban élünk, melyeket napi szinten ápolnunk kell. Az emberi boldogság titka, 
pedig az, hogy ajándékká teszem az életem.

Szente Mariann

Szent Gellért nap
Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre került a Szent Gel-

lért nap. Ezzel ünnepeljük meg a katolikus iskolák védőszentjének napját. 

Mi, az első és második osztályosok a város határain belül maradtunk, 
a jánoshalmi Skanzenbe látogattunk el. Odaérve hirtelen a múltban talál-
tuk magunkat. Bekukucskálhattunk jurtába és gödörházba, majd egy török-
kori udvarba, épületbe sétáltunk át. Végül XIX. századi telken jártunk, ahol 
betértünk a tisztaszobába, a nyári konyhába, sőt még az istállóba is. Ide-
genvezetőinknek köszönhetően sok új ismerettel gazdagodtunk őseink éle-
téről. 

Találkoztunk a Skanzen állat lakóival is, így mangalicákkal, racka juhok-
kal, szürke marhákkal. A lovakat és a két nagyon barátságos kutyust még 
meg is simogathattuk!

A történelmi séta után kipróbáltuk a remek játszóteret is, ahol egyetlen 
játék sem maradhatott ki. 

Nagyon vidám, élményekben gazdag napot zártunk, ami nem valósulha-
tott volna meg Nagy István és kedves felesége, Nagyné Bényi Mária segít-
sége nélkül. Hálásan köszönjük nekik, hogy vendéglátóink és idegenveze-
tőink voltak!

Simityné Mészáros Judit

Alapítványunk jóvoltából a harmadik és a negyedik évfolyamos tanulóink a 
Szent Gellért napon vonattal Mélykútra utazhattak. Bolvári János plébános úr és 
Kalmár Bence hitoktatónk voltak a plébánián a vendéglátóink, akik nagy szeretet-
tel vártak bennünket. János atya mesélt gyermekeinknek Szent Gellért kalandos 
életéről és munkásságáról, majd pedig sok-sok játékkal telt a nap további része. 
Volt izgalmas számháború, kemény focimeccs, trambulinozás, csúszdázás, vidám 
éneklés és mókázás. A hétköznapi tanulást elfeledve az önfeledt játék, a töretlen 
jókedv és a derű jellemezte kirándulásunkat. Jó volt így együtt lenni!  Köszönjük 
vendéglátóinknak, hogy fogadtak bennünket, és hogy egy ilyen szép, vidám napot 
tölthettünk el náluk!

Friebertné Radvánszki Rita

Mert utazni jó…
Miért utazunk? Miért kelünk útra a fél országon át? Az utazásunk cél-

ja máshol lenni, másként megélni a hétköznapokat, új ismereteket és élet-
re szóló élményeket szerezni, igazán pihenni. Erre a napra más szabályok 
vannak. Szabad a selfie-fotó, kötelező a nasi. Ez a nap ebben a tanév-
ben szeptember 28-a volt, amikor a felső tagozatosok Budapestre utaztak 
Szent Gellért nap alkalmából. Ellátogattunk a szentendrei Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeumba, ahol bebarangolhattunk magyar vidékeket, megismerhet-
tünk régi foglalkozásokat, az akkoriban élt emberek mindennapjait, szoká-
sait, öltözékét, életkörülményeit láthattuk. Minden osztály érdeklődésének 
megfelelően előre választhatott múzeumpedagógiai foglalkozást, ahol egy 
témával részletesebben ismerkedtek.

Kicsit olyan volt ez, mintha visszamentünk volna az időben körülbelül 
150 évet, és egy hétmérföldes csizmába belebújva bejártuk volna Magyar-
ország nagy tájait. Jártunk a bajai Tímár műhelyben és Észak – Magyaror-
szágon a summások barlanglakásaiban is. 

Böszörményi Gyula szerint, ha érdekes helyen jár az ember, az idő szin-
te megbolondul, s oly nyargalásba kezd, hogy mire kettőt pislantunk, már 

el is szaladt a nap.
Így voltunk ezzel mi is. Szaladt az idő, pedig még órákig tudtunk vol-

na sétálgatni a skanzen területén. De célunkat elértük: JÓL ÉREZTÜK 
MAGUNKAT EGYÜTT és este fáradtan, de élményekben gazdagon száll-
tunk le a vonatról.

Komárominé Vikor Ágnes

Terményáldás a 
Katolikus Óvodában

Szeptember 29-én, mint minden évben ismét, a Katolikus Óvoda gyermekei 
ünnepélyes keretek között adtak hálát a Mennyei Atyának az ősz gazdagságáért. 
Megköszönve a mindennapi kenyeret, a jó időt, ami megérlelte a finom termése-
ket, az áldozatos munkát, hogy a Jó Isten erőt, és egészséget adott a szüleiknek, 
hogy dolgozhassanak, hogy mindezek az asztalunkra kerülhessenek.

A Terményáldást megelőzte egy nagyon gazdag eseménydús témahét.
A gyermekek által összegyűjtött termésekből bábokat készítettek, befőttet tet-

tek el, különböző magvakból képet ragasztottak, az almaszüreten az általuk sze-
dett almából kompótot főztek.

 Tágra nyílt szemekkel nézték az óvodapedagógusok mesejátékát, A répa című 
mesét, amelyre a Katolikus Iskola első osztályát is meghívtuk. 

Táncház alkalmával vígan ropták a táncot. A kukorica morzsolását is kipróbálhat-
ták kézzel, és kézi morzsolóval, a szőlő préselését is végig nézhették, megkóstolták 
a mustot, diót törtek, ügyességi játékokat játszottak.

Az utolsó napon a Terményáldás keretében meghívtuk a gyermekek hozzátarto-
zóit, akiknek bemutattuk mindazt, amit tanultunk az elmúlt hetekben, és megmu-
tattuk nekik az elkészített munkáikból a kiállítást. Tamás Sándor káplán atya pedig 
megáldotta a terményasztalunkat. A citerás zenekar tette még hangulatosabbá az 
ünnepünket, ezt hálásan köszönjük nekik. A gyermekek és szüleik részéről pozi-
tív visszajelzéseket kaptunk, ami arra ösztönöz minket, hogy továbbra is hasonló 
módon folytassuk ezt a szép hagyományunkat. 

Dr. Miskolczi Józsefné
óvodapedagógus

Fussunk szívünk egészségéért!

A program szeptember 23-án délelőtt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával, Lajkó Csaba ultrafutó és Lajkó Mónika vezetésével valósult meg. A 
kisebbek a parkban 300 métert, a nagyobbak a városközpontban 3000 méter távot 
teljesítettek. Köszönjük néhány lelkes diákunknak, hogy képviselték iskolánkat.  

Csapóné Sarok Enikő

2017-2018-as tanévünk jelmondata: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” /Mt. 7,12/

Szent Anna Óvoda és Iskola hírei
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2017.szeptember 26.-án egy éves születés-
napját ünnepelte a Jánoshalmi Sorsok Háza. 
(Jánoshalma Kölcsey u 26)

A meghívott vendégek közül sokan megtisz-
telték jelenlétükkel az Intézményt és az ide járó 
ellátotti közösséget. Nagyon építőek voltak az 
elhangzott gondolatok a Sorsfordító Szolgáltató 
Központ részéről (működtető) Opauszki György, 
a Magyarországi Baptista Egyház szociális fele-
lőse és Hajdu Julianna (szakmai vezető) részéről. 
Majd a Magyarországi Baptista Egyház részéről 
(fenntartó) Mészáros Kornél főtitkár úr a Bibliá-
ból adott biztatása, a városvezetés részéről pedig 
Czeller Zoltán polgármester úr elismerő szavai 
emelték az ünnepség fényét.

Intézményünk pszichiátriai és szenvedélybe-
teg ellátottai kisebb műsorral készültek a jeles 
napra.

Két ellátott verssel és gondolatokkal köszönte 
meg az itt kapott törődést és szeretetet.

A köszöntőt jobb oldalt láthatják. 
Bár emberi mértékkel nem túl hosszú idő az 

egy év, az eddig elvégzett munka sem lehet tete-
mes, mégis a mai nap is megerősített bennünket 
abban az elhívásunkban, hogy az elkezdett mun-
kát folytatni kell, Szeretnénk továbbra is ragasz-
kodni ahhoz, hogy az ellátottaink életében csak 
egy átmeneti megálló legyünk, ne 
a végállomás. Célunk, hogy lehető-
ségeinket, és adottságainkat kiak-
názva minél több embernek segít-
sünk a hétköznapi életét önállóan 
élni, képessé tenni őket a feladata-
ik elvégzésére a problémáik megol-
dására, és visszasegíteni a minden-
napokba. 

Megragadnám az alkalmat,és 
szeretném megköszönni mindenki-
nek a támogatást, bátorítást, vagy 
az építő kritikát, amivel segítették 
az eddigi munkánkat. És nem utolsó 
sorban a munkatársaimnak az áldo-
zatos és kitartó munkájukat, ami 
nélkül nem lehetne gyümölcsöző a 
tevékenységünk.

Tisztelettel a Sorsok Háza dolgo-
zói nevében: 

Nagy Zsolt Zoltán

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
jánoshalmi csoportjának szervezé-
sében már 3. alkalommal történt 
meg az ünnepélyes „ lisztátadás”. 
Az eseménynek az Imre Zoltán 
Művelődési Központ adott helyet 
2017.09.27-én.

Az átadásra kerülő 1100 kg. 
lisztet Vancsura Józsefné, a Fel-
ső-Bácskai Műmalom vezetője 
ajánlotta fel a Szeretetszolgálat-
nak, amely gondoskodik a szét-
osztásról.

A helyszínen 10 család vehet-
te át az adományt - paradicsomlé-
vel kiegészítve az ÉKI -től -, melyet 
Mons. Menyhárt Sándor kanonok, a 
csoport lelki vezetője megszentelt.

A fennmaradó lisztmennyiséget 
az óvodák, iskolák és a Gyermekjó-
léti Szolgálat által javasolt, szintén 
rászorulók kapják meg a Szeretet-
szolgálaton keresztül.

Az eseményen jelen voltak: 
Domján Gergely, a Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamara Bács Kis-
kun-megyei elnöke, Veress-Pato-
nai Melinda kabinetvezető, Cson-
tosné Zsikla Sára programvezető, 
Rigóné Kiss Éva a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió-
jának ügyvezetője és munkatársai, 
a környező települések falugazdá-
szai, valamint városunk és intézmé-
nyeink vezetői.

A vendégeket Kiss Györgyné, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat já-
noshalmi csoportjának vezetője és 
két kisgyerek - a Katolikus Óvodá-
ból - köszöntötte.

Komárominé Klárika vezetésé-
vel a Máltai ovisok - a Batthyányi 
u. óvodából - vidám dalos-mon-
dókás játékkal, majd Mészáros Gábor vezetésével és 
gitár kíséretével a Szent Anna Katolikus Iskola tanu-
lói hangszeres-zenés műsorral örvendeztették meg a 

jelenlévőket.
Melegszívű, hálás köszönet az adományozóknak!

Dudás Mária
önkéntes

Jól kifőztük

Szeptember közepén már javában zajlik a szüret. Hogy az emberek jobban 
ráhangolódjanak, szeptember 15-17-én megrendezték városunkban a Szüreti 
Expo-t sok-sok színes programmal. Ez alkalomból hirdették meg immár 5. alkalom-
mal a töltött káposztafőző- versenyt, amelyen a Tasko Savanyúság, Taskovics Tibor-
né és Taskovics Katalin felajánlásával intézményünk apraja és nagyja is indulha-
tott. Két kategóriában próbáltuk ki főző tudományunkat: az iskola az ifjúsági, míg 
az óvoda a felnőttben. Tanulóink, Molnár Milán és Szlávik Gyula, a pedagógusok 
irányításával már az előző esti előkészületben is aktívan részt vettek, és a szomba-
ti főzésen is jól forgatták a bográcsot. Nem volt hiábavaló a jó csapatmunka. Nem 
csak a helyezés, a káposzta is jól sikerült: harmadikak lettünk, míg az óvónénik 
másodikak. Az asztali dekorációval és a terítéssel megkaptuk a „legszebb környe-
zetért” különdíjat. Ebben virágkompozíciókkal segített nekünk Deákfalvi Mónika. 
Köszönjük szépen Taskovics Tiborné, Klárika néninek és lányának, Katinak a támo-
gatást, mellyel megalapozták e szép eredményeket.

Komáromi Róbert

Kedves Szülők! 
Ezúton köszönjük, hogy nagy számmal megjelentek iskolánk évfolyamainak 

rendezett közös szülői értekezleten. Hálásak vagyunk érdeklődésükért!

Hurrá, elsős vagyok!
/Avagy, mi tetszik az iskolában. /

Pásztor Roberta: Szeretek tanulni és tetszenek az udvari játékok.
Szűcs Ádám Simon: A technika óra és a hajtogatás nagyon jó.
Lengyel Anikó: A matek óra tetszik meg az olvasás és nagyon jó a tanító nénik-

kel lenni.
Szabó Gábor: Jó a fociedzés, a tanulás meg a tanító nénik.
Németh Dániel: Szeretek olvasni meg focizni.
Horváth Gréta: Jó itt lenni, mert sok barátom van.
Lajdi Horka: Az a jó, hogy sokszor kimegyünk a szabadba játszani.
Zámbó Adrienn: Sok barátot tudok szerezni, és már most sok barátom van.
Bükk Norbert: Szeretek itt focizni, meg tanulni, meg olvasni.
Németh Levente: Szeretek itt játszani, tanulni és enni.
Maczonka Dorina: Szeretek itt lenni, meg sokat tanulni és játszani.
Barna Tímea: Az a jó az iskolában, hogy többet játszunk, mint tanulunk.
Söhner Nico: Szeretek itt tanulni, a focit is, de legjobban a tanulást.
Lukács Dániel: Itt van a tesóm is, sokat találkozunk. Jó ételek vannak. Az udva-

ron nagyon jó.
Gazdag Gábor: A kedvencem a foci és jó a tanulás. Finomak az ételek.
Kettner Gergely: Olvasni szeretek nagyon.

JÁTÉK----JÁTÉK---- JÁTÉK
Anyukák, apukák, nagyszülők figyelem! Egy kis játékra hívjuk városunk minden 

óvodását. Kérjük, nyírják ki az alábbi puzzle-t, gyermekük,unokájuk illessze össze 
az ábrákat úgy ,hogy  egy képet kapjon!Ezt ragasszák fel egy lapra, majd a gyermek 
nevét,a szülő telefonszámát feltüntetve, dobják be a Szent Anna Iskola postládájá-
ba!A legszerencésebb lurkó ajándékban részesül!

-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Első születésnapot ünnepeltek Ünnepélyes lisztátadás Jánoshalmán - 
mert adni öröm, adni jó!

Meghívás ünneplésre 
Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett,
hogy hitben, szeretetben, éljünk mi egymás mellett.
Fogd meg hát kezemet, és én veled megyek,
Reád bízom magam, mert nagyon szeretlek.

Ezért a találkozásért, amely a házasságban vált vég-
legessé, hívjuk közös hálaadásra november 26-án,va-
sárnap, a 10 órás szentmisére jubiláló testvéreinket, 
akik 5,10,15…25…30..50 stb. évvel ezelőtt kötöttek 
egyházi házasságot. Kérjük, jelezzék a plébánia iro-
dájában részvételi szándékukat személyesen vagy a 
77/401-048 telefonszámon.

Sándor atya plébános
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2017. szeptember 14-én, 19 órai kezdettel az Imre Zoltán Művelődési 
Központ színháztermében került bemutatásra André-Fényes-Szenes szer-
zők LULU című zenés bűnügyi komédiája. Koltai Róbert rendezésében egy 
fergeteges vígjátékot láthatott a közönség szerelemmel, zenével, valamint 
Fényes Szabolcs és Szenes Iván mára már klasszikusnak számító sláge-
reivel. Többek között felcsendültek a Nem csak a 20 éveseké a világ, és a 
Halló Cherie című zeneszámok is.

Szereposztás: Lulu: Végh Judit, Emil, a betörő: Szirtes Balázs, Migrén 
felügyelő: Koltai Róbert, Migrén felügyelő felesége, Ella: Ivancsics Ilona, 
Antoine, a balek hivatalnok: Király Adrián, Legrand, a rádióriporter: Kertész 
Péter, Fredo, a betörő bűntársa: Bodrogi Attila, 

A két felvonásban bemutatott darabot vastapssal köszönte meg a színé-
szeinek a jánoshalmi színházlátogatók közössége.

Színházi sorozatunk 2017. november 15-én, 19.00 órakor folytatódik, a 
Ki fut a nő után c. zenés vígjátékkal melynek műfaja édes hármas- páros 
játék.

Ki megy a nő után? Ki után megy a nő? című vígjáték világhírnévre 
tett szert, amiből 1972-ben szép sikert arató filmet is forgattak.

Férfi és nő kapcsolata kimeríthetetlenül gazdag téma. A darab két felvo-
násból áll. Az elsőben nem is egy, hanem két férfi fut a nő után, és keresi a 
kegyét, a másodikban pedig egy nő fut egy férfi után, és szeretné elcsavar-
ni a fejét. A kezdő részben a közönséges, butuska, alig semmi ruhácskában 
magát kellető Doreent csak a zenerajongó, ábrándos Bob tarja Boticcelli 
Vénuszához hasonlónak. A két jó barát igencsak ellentétes egyéniség, Bob 
idealista, nőtisztelő, Ted nagydumás szoknyabolond. A másikban az elfog-
lalt üzletember, Charles féltékeny vonzó és elhanyagolt feleségére, Belin-
dára, ezért magándetektívet fogad, hogy megtudja, párja merre jön-megy, 

kivel csalja meg. Egyszer csak nem a megszokott magánnyomozó jelenik 
meg nála, hanem egy bizarr figura, Julian Christoforou. Ő figyelte mosta-
nában az asszonykát, de semmi kompromittáló ténnyel nem tud szolgálni. 
Pár perc múlva betoppan a csinos Belinda, és kiböki, beleszeretett egy hall-
gatag, furcsa fazonba, aki ugyan egy szót sem szól hozzá, csak megy utá-
na, mint a kiskutya, követi, és ez mennyire feldobja őt. Charles majdnem 
felrobban a dühtől, amikor ráébred, ez a hóbortos alak nem más, mint az 
ügyefogyott Julian Christoforou, aki neje visszahódításához igen hasznos 
és bölcs tanácsokat ad neki.

Jantyik Csaba rendezi ezt kedves, jó humorú előadást. Olyan produkci-
ót állít színpadra, ami nem terheli meg a nézők lelkét, sokkal inkább felüdí-
ti őket, arcukon széles mosollyal kelnek fel székükből. Kell ennél több egy 
romantikusan vidám estéhez? 

SZEREPLŐK:
Doreen/Belinda: NAGY ENIKŐ
Ted/Charles: SZABÓ GYŐZŐ
Bob/Julian: SZÉLES TAMÁS
Rendező: Jantyik Csaba

Szeretettel várjuk a színházkedvelő kedves jánoshalmi közönséget!

Gazdakörünk sikere 
Bácskossuthfalván

Gazdakörünk küldöttsége az idén is részt vett a BÁCSKOSSUTHFALVI 
SZÜRETI NAPOKON.

Kora reggel indultunk, mert csapatunk is benevezett az immár hagyo-
mányos „csirkepaprikás főzőversenyre”. Rövid reggeli után, kezdődött a 
főzés. Majdnem kétszáz csapat bográcsában készült a finom csirkepapri-
kás a versenyre.

Közben a faluban is zajlottak a szüreti nap rendezvényei. Először, a 

hagyományos térzene köszöntötte a falu lakóit és vendégeit, majd kezdő-
dött a lovas kocsikon a színpompás szüreti felvonulás, népviseltbe öltözött 
táncosokkal. A felvonulás végcélja, most is a Koplaló – rét volt, ahol már 
javában zajlott a főzőverseny. Itt kirakodóvásár és terménybemutató is vár-
ta a sok száz vendéget, érdeklődőt. A gyerekek pedig lovaglásban és íjász-
kodásban próbálták ki ügyességüket. Közben a színpadon színvonalas kul-
túrműsorban gyönyörködhettek a nézők. A fellépők között volt a jánoshalmi 
Pöndölösök citerazenekara is, előadásukkal nagy sikert arattak.

Délre elkészült a csirkepaprikás is. A benevezett minták egy számot kap-
tak, ez alapján kerültek elbírálásra. Azt, hogy a számok mögött melyik csa-
pat áll, csak a zsűri elnöke tudta. Farkas László elnökünk és e sorok író-
ja, abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy részt vehettünk az egyik 
zsűri munkájában. Nagyon nehéz volt eldönteni, a sok finom csirkepaprikás 
közül azt, hogy melyek a legjobbak. Következett a főzőverseny eredmény-
hirdetése a színpadon, ahol a szakmai zsűri elnöke ismertette az eredmé-
nyeket. Először a harmadik, majd a második helyezett csapatok képviselői 
léptek fel a színpadra, majd a végén következett a csattanó. nagy meglepe-
tésünkre és örömünkre a verseny első helyezését a jánoshalmi Gazdakör 
csapata lett. Örömünket még tovább fokozta az a tény is, hogy az első hely 
mellé megkaptuk a vándorserleget is. Az eredményhirdetés után közösen 
bácskossuthfalvi gazdatársainkkal együtt, jó borok mellett elfogyasztottuk a 
győztes csirkepaprikást. Külön szeretnénk megköszönni a Pöndölösök cite-
razenekarának, hogy odajöttek asztalunkhoz és vidám dalaikkal nagy örö-
met okoztak nekünk és bácskossuthfalvi gazdatársainknak.

Köszönjük bácskossuthfalvi vendéglátóinknak ezt a szép napot.
Szöveg: Fajszi Ferenc, Kép: facebook.com 

Gazdakörünk ez évben is egyik fő rendezője volt JÁNOSHALMI SZÜ-
RETI EXPO-nak.

Kiállításunk ezúttal is a FMASZK iskola tornatermében volt.
Csütörtökön délután érkeztek a kiállítandó termékek, gyümölcsök, zöld-

ségfélék, virágok, festmények, kézimunkák, gyermekrajzok, gyümölcsök-
ből és magokból készült kreatív kompozíciók, borászati, méhészeti termé-
kek, vetőmagok, szörpök, lekvárok, szárított gyümölcsök, paprikaőrlemé-
nyek, de helyet kaptak itt a kosárfonók és különböző dísztárgyak kiállítói is.

Szorgalmasan hozták kiállítandó munkáikat, a helyi iskolákba és óvo-
dákba járó gyermekek.

Köszönet ezért a gyermekeket irányító és segítő pedagógusoknak is. 
Péntek reggelre megtelt a tornaterem a kiállítandó tárgyakkal. A kiállított 
termények megszentelése után délelőtt 10 órakor megnyalt kiállításunk, 
amely három nap alatt nagyon sok látogatót vonzott. A látogató iskolák, 
óvodák gyermekei most is egy-egy almát kaptak ajándékba.

Közben gazdakörünk két tagja: Kiss István és Kovács Sándor már javá-
ban készítette a „macskanyomos tarhonyát” és a „pincepörköltet”. A szüreti 
ételek megkóstolására, pénteken 12 órától volt lehetőség. Az elkészült éte-
lek igen ízletesek voltak, mert a bográcsok teljesen kiürültek.

Szombaton a káposztafőző verseny napja volt. Gazdakörünk Tóth Zol-
tánt és Zámbó Zoltánt benevezette a káposztafőző versenyre. Két nagy 
bográcsban rotyogott a töltött káposzta. Nagyon finomra sikerült, azt gaz-
dakörünk azon tagjai is bizonyítják, akik déli egy óra tájban kóstolták meg. 
Mi lélekben Nekik adtuk volna az első helyet, de a zsűri ezt másképpen 
gondolta. Ennek ellenére szakácsaink elhozták a „legszebb terítékért” 
különdíjat. Gratulálunk az elnyert díjhoz. A töltött káposzta itt is gyorsan 
elfogott, majd következett a kultúrműsor a színpadon.

Kiállításunk vasárnap délután 3 órakor a tombolasorsolással zárult.
A kiállítás zárása előtt Farkas László elnökünk elismerő emléklapokat 

adott át a kiállítóknak. 
Nagyon sok kiállítónk tombolatárgyakat ajánlott fel erre az alkalom-

ra, melyet nagyon köszönjük ezt a nemes gesztust. Sok értékes tombola-
tárgy került kisorsolásra. A fődíjat Katona János által felajánlott törpemala-
cot Dági József örökös tiszteletbeli elnökünk nyerte, melyhez gratulálunk. 

Gazdakörünk vezetősége ezúton is szeretné megköszönni mindazoknak 
a segítségét, akik valamilyen formában hozzájárultak rendezvényünk és 
kiállításunk sikere megrendezéséhez. 

Betegség miatt több kiállítónk a rendezvényünkön nem tudott részt ven-
ni, jobbulást és mielőbbi gyógyulást kívánunk, hogy a következő évben újra 
megtekinthessük munkáikat.

Támogatóink névsora a következő hónapban lesz olvasható. 
Szöveg: Fajszi Ferenc

Kép:   Ikor

A Gazdakör hírei

Jókai Mg. Tsz. 
dolgozóinak találkozója

2017 október 21.-ére találkozót 
szervezünk mindazoknak,  

akik a volt Jókai Mg. Tsz. dolgozói voltak.
Program:

 ¾ 10:30-tól gyülekezés a Korzó Étteremben
 ¾ 11:45-kor közös fotózás
 ¾ 12 órakor rövid megemlékezés az együtt töltött évekről
 ¾ 12:30-kor ebéd és kötetlen beszélgetés a helyszínen

Kérjük volt munkatársainkat, továbbítsák egymás között a találkozóval 
kapcsolatos információt.

A részvételi díjat a jelentkezéssel egy időben, 2017. október 11-ig kér-
jük befizetni a szervezőknél.
Elérhetőségünk:

Andrisné 
Horváth Ildikó 

06-30/588-7237

Csincsák Sándorné
06-70/935-0483

Horváth Lászlóné
 06-20/560-8600

Mészáros Sándorné
06-70/459-3373
Rab Györgyné

06-70/332-8430

Gazdakörünk a JÁNOSHALMI SZÜRETI EXPON

Ivancsics Ilona és Koltai Róbert Jánoshalmán
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Fussunk szívünk 
egészségéért

A Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében került sor 2017. 
szeptember 23.-án a „Fussunk szívünk egészségéért” program. Az alsó 
tagozatosok részére 300 m távolság, a felső tagozatosok és felnőttek 
részére 3000 m távolság volt a cél. A Polgárőrség autós kísérettel, a János-
halmi Kistérségi Egészségügyi Központ dolgozói pedig a kereszteződések-
ben segítették a futók biztonságos áthaladását. A futás a fiatal és az idő-
sebb korosztályt is megmozgatta. Mindenki jól érezte magát. A célba érést 
követően minden résztvevő elfáradva, de jó kedvvel vehette át a folyadék-
pótláshoz szükséges ásványvizet, müzli szeletet, és a Sorsok Háza által 
készített emléklapot. 

Minden résztvevőnek gratulálunk! 
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget Németh Zoltán Tanár 

Úrnak és Szerezláné Obendorf Erikának, akik a startkaput és a hozzá szük-
séges áramot biztosították a programhoz.

Jelentős átalakuláson megy keresztül a Taka-
rékszövetkezeti szektor 2017. év végéig. Az 
eddigi 51 Takarék egyesüléséből, összesen 
12 regionális központú, tőkéjében erős, sta-
bil és hatékonyan működő pénzintézet jön létre. 
A Regionális egyesülési folyamatok hatására, 
2017. szeptember 30–án a Bácska Takarék, a 
Borotai Takarék, a Hajós és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, a Rónasági Takarék , valamint a Sza-
badszállás és Vidéke Takarékszövetkezet egye-
sült a Fókusz Takarékkal és Fókusz Takarék 
néven folytatják tevékenységüket. A fúzióról 
és annak hatásairól beszélgettünk Sebestyén 
Istvánnal, a Fókusz 
Takarék ügyvezető 
igazgatójával.

– Ügyvezető Úr, 
talán ide illő, ha azt 
mondom, a Takaré-
kok életében történel-
mi jelentőségű a most 
lezajlott egyesülés. 

Azt gondolom, hogy 
a Takarékok életében 
valóban egy fontos, sok 

pozitív lehetőséget tartogató időszak veszi most kezde-
tét. A hat Takarék több, mint féléves munkájának ered-
ményeként, megújulva, erőinket egyesítve Bács –Kis-
kun megye teljes területét lefedve működünk tovább. 
Tőkeerőnk megnő, mérethatékony működésünknek 
köszönhetően pedig, lehetőségeink kitágulnak. 123 mil-
liárd forintos mérlegfőösszeggel, 600 munkatárssal és 
99 fiókkal leszünk jelen a térségben. 

Miért tartja előnyösnek a régiónkban élő embe-
rek szempontjából a Takarékok erőinek egyesíté-
sét?

Amiben mások és többek tudunk lenni, mint a pénz-
ügyi szektor egyéb szereplői, azt három fő gondolatkör 
mentén fogalmaztuk meg: Elsőként az ember közpon-
tú ügyfélkapcsolatokat emelném ki. Területi jelenlétük 
és pénzügyi kapcsolatunk okán, a térségben élőkkel 
és Ügyfeleinkkel is természetes módon összefonódik a 
jövőnk. Hisszük, hogy ehhez fontos alapot ad, minősé-
gi kapcsolatunk. 

Másodikként az ügyfeleinkre fordított minőségi időt 
tartom fontosnak. A közös gondolkodáshoz, a hatékony 
párbeszédhez ez szükséges. 

Harmadik szempont, hogy tudjuk, mindenki egyedi, 
így az általunk nyújtott megoldásoknak is egyénre, élet-
helyzetre szabottnak kell lennie, miközben a megoldás 
keresése közös célunk. 

– Milyen kedvező hatásai lesznek az egyesülés-

nek a térség fejlődése szempontjából?
A fúzió kedvező hatásait a lakossági és vállalati ügy-

felek egyaránt érzékelni fogják. Teljes Bács megyében 
egységes, korszerű szolgáltatási kínálattal leszünk 
jelen. Odafigyelünk arra, hogy ügyfeleinknek mire 
van igénye. Mi ehhez igazodunk. Nem a termékek-
re, hanem az ügyfelekre koncentrálunk, hiszen a pri-
oritásokat, számunkra mindenkor az ő igényük hatá-
rozza meg. 

A településeken továbbra is aktív társadalmi szere-
pet vállalunk. Helyben adózunk az Önkormányzatok-
nak, támogatjuk a helyi szervezeteket és ennek hatá-
sára a fejlődésből származó eredményekből részesed-
nek a helyi közösségek is. 

Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy továbbra is 
egyedülálló biztonságban lesz a Fókusz Takarékban, 
az ügyfeleink megtakarítása. A takarékok Garanciakö-
zösségének köszönhetően, az Országos Betétbiztosí-
tási Alap ( OBA) mellett a takarékok saját, Tőkefedezeti 
Alapja is biztosítja a betéteket. Ilyen védelmet egyetlen 

bank ügyfelei sem élveznek Magyarországon. 

–  Van– e teendőjük az ügyfeleknek a változáshoz 
kapcsolódóan? 

A becsatlakozó takarékok ügyfeleinek az egyesü-
lésből kifolyólag nincs külön teendőjük. Az eddigi ter-
mékeik, szolgáltatásaik továbbra is elérhetőek lesz-
nek a Fókusz Takarékban. Ezekről a tájékoztatást min-
den érintett részére megküldtük. Az érdeklődők részére, 
bővebb információkkal szolgálunk fiókhálózatunk mun-
katársan keresztül, illetve honlapunkon, a www.fokusz-
takarek.hu oldalon, valamint a munkaidőben elérhető  
06/76/900– 190– es Call Center telefonszámon.  

Munkatársaimmal, felkészült pénzügyi partnerként 
várunk Mindenkit, mert tudjuk, hogy egy jelenben meg-
hozott, jó döntéssel teremtjük meg a közös jövőnk sike-
rét.

Fókusz Takarék…mert közös a jövőnk!

A bogyós gyümölcsűek családjába tartozó sző-
lő Kis-Ázsiából származik, de a Kárpát-medencében 
korán meghonosodott. A legrégebben termesztett gyü-
mölcseink közé tartozik. Számtalan színű, ízű, bogyó-

nagyságú fajtája ismert, az apró szemű, szinte fekete félvad fajtától az ujj-
begynyi sárga "kecskecsöcsű" nemesített csemegeszőlőig. 

A szőlő 70-80 százaléka víz. Energiatartalma a gyümölcsök többségénél 
kissé magasabb, amely a jelentősebb szénhidrát tartalmának köszönhető. 

Szénhidrát tartamának nagyobb részét a szőlőcukor, kisebb hányadát a 
gyümölcscukor, a fruktóz adja. Cukorbetegeknek ezért fogyasztása korlá-
tozott. Vitaminok közül béta karotin-, B1- és a B2- és C- K-vitamin-, folsav- 
és biotin található meg benne. Az ásványi anyagok közül sok foszfort, káli-
umot, magnéziumot és cinket tartalmaz.

A szőlő vitaminjai segítik az immunrendszer működését, részt vesz-
nek az anyagcsere-folyamatokban. Ásványi anyagai jó hatással vannak az 
idegrendszer működésére, erősítik a fogakat és a csontrendszert. Savtar-
talma étvágyjavító hatású: időseknek, leromlott állapotúaknak, lázas bete-
geknek különösen ajánlott a frissen préselt szőlőlé fogyasztása.

A szőlő magja közel 50 százalék olajat tartalmaz, amely préseléssel 
kinyerhető. A szőlőmag magjából sajtolt olaj 70 százalékban többszörösen 
telítetlen omega 6-zsírsavat (linolénsav) tartalmaz.   

A sötét színű szőlőben sok a flavonoid. A bioflavonoidok kifejezett gyulla-
dáscsökkentő, immunerősítő tulajdonsággal rendelkeznek, és védik a szer-
vezetet a szabadgyökök okozta sejtkárosodások ellen. A szőlő természe-
tes növényi anyaga a resveratrol, ami a szőlőt a gombás fertőzések ellen 
védi, de közvetlenül befolyásolja a szívizomzat sejtjeit, ugyanis gátolja azt 
a hormont, amelyet a magas vérnyomás és a szívbetegségek egyik oko-
zójának tartanak. Minél sötétebb színű a szőlő, annál magasabb az ant-
ioxidánstartalma. Egyik alkotóeleme a kvercetin nevű flavonoid, amely ant-
ioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású. Szerepet játszik a rosszindulatú 
daganatok kialakulásának megelőzésében, csökkenti a koleszterinszintet 
és a vérnyomást. Védi érrendszerünket a káros lerakódásoktól, illetve azok 
következményétől, az erek beszűkülésétől, az infarktustól és az agyvérzés-
től. A vegyület a legnagyobb mennyiségben a vörös szőlő levében, illetve a 
vörösborban található meg.

Gyorsan felszívódó szénhidrátjai segítenek a fáradtság leküzdésében, 
különösen előnyös a gyümölcs fogyasztása fokozott szellemi munka vég-
zésekor.

A szőlőben található cellulóz és pektin élelmi rostok serkentik a bélmoz-
gást. A gyümölcs fogyasztásával megelőzhető és kezelhető a székreke-
dés, valamint a divertikulózis (A vastagbél nyálkahártyájának zsákszerű 
kiöblösödése).

A gyümölcs és frissen préselt leve segíti az emésztést, valamint támo-
gatja a vesék és a húgyhólyag működését. Reumás eredetű gyulladásos 
betegségekben csökkenti a gyulladást, enyhíti a fájdalmat. 

Faragóné Hován Éva Dietetikus

Szőlőevéssel az 
egészségért

A dietetikus tanácsai

Hiszünk
az emberi hangban... 

Szeretjük, 
hogy Ön egyedi...

Fókusz Takarék,
    mert közös a jövőnk...

130
ezer
ügyfél

130
ezer
ügyfél

600
munkatárs

600
munkatárs

99
fi ók

Bács-Kiskun megye
teljes területén

www.fokusztakarek.hu

Van Önre időnk...

Fókusz Takarék -  
Egyesítették erőiket a Bács- Kiskun megyei Takarékok

Ezzel a címmel 
Jótékony célú orgona-
koncert sorozat egyik 
hangversenye lesz 
Jánoshalmán Zsellér 
Imre üvegfestő, moza-
ikművész síremléké-
nek megmentésére

Zsellér Imre Buda-
pesten született 1878-
ban. Ifjú éveiben Róth 
Miksa egyik legtehet-
ségesebb tanítványaként működött. 
Bejárta Ausztria, Svájc, Németor-
szág, Hollandia legkiválóbb művé-
szeinek műtermeit.  Hazatérve 
1903-tól önállóan dolgozott, a Thö-
köly úton saját üzemet működtetett. 

Legfontosabb művei közt említik 
a Vakok Intézete kápolnájának üve-
gablakát, mely Magyarország leg-
nagyobb egybefüggő ilyen alkotá-
sa. Ő festette 1930-ban Szegeden 
a dóm oltára mögötti mozaikot, de a 
dóm több ablakát pl. a 12 apostolt is.  
Az ő munkái többek között Kalocsán 
a Főszékesegyház üvegablakai is. 
A „Szent Mihály projekt” során az 
egyházmegyében, Petrovácz Gyu-
la érsekségi építész 25 éves műkö-
dése alatt épült vagy felújított temp-
lomokba szinte kivétel nélkül Zsellér 
Imre készítette az ablakokat.  Világ-
híressé vált a jeruzsálemi Dormitio 
bazilika magyar kápolnájának szen-
télymozaikja 1929-ből. Munkássága 
emlékét szerte az országban és kül-
földön 290 épület őrzi.

Utolsó 15 évét 
Tatán töltötte, ahol 
1959. szeptem-
ber 8-án hunyt el. 
Szűz Máriát ábrá-
zoló mozaikkép-
pel díszített sírhe-
lye itt, az Almási úti 
temetőben találha-
tó. Ennek állapota 
mára nagyon meg-
romlott, mert roko-

nok nem lévén gondozás nélkül 
maradt. A helyi KÉSZ csoport elha-
tározta, hogy a síremléket megmen-
tik a pusztulástól, a felújítás anya-
gi fedezetét jótékonysági koncertek 
bevételéből tervezik előteremteni.

Komoly kihívásnak szándéko-
zik megfelelni a törekvés, melynek 
eredményeként az orgona hangzá-
sát nem csak hallani, hanem látni is 
lehet. A zene megjelenítésének ez 
a módja a különféle hangszereket 
utánozó orgonaregiszterek sípjainak 
felharmonikusait különféle színár-
nyalatokkal ábrázolja egy különle-
ges – orgonasípokra emlékeztető - 
vetítőernyő segítségével. A koncert 
során az erre a célra gyártott hang-
szeren játszó orgonaművész, mint 
egy napsütötte templomablak látvá-
nyát varázsolja élővé muzsikájával. 

A jánoshalmi koncert ez év 
november 4-én 16 órakor lesz a 
templomban.

ÉLŐ TEMPLOMABLAK

http://www.fokusztakarek.hu
http://www.fokusztakarek.hu
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STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2017. szeptember hónapban a következő 

elhunytak temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és fénynek csak 
egy sugarát hozta erre a világra, már nem élt hiába: életének meg volt az értelme…„ 

  Nagy  Zsolt ügyvezető

Rácz István (1945)
Fekete Imre (1957)
Papp Ferenc (1955)

Marancsik Imréné sz Till Erzsébet (1939)
Lencse István Gergelyné sz Malatinszki Ilona (1945)

Szabó Istvánné sz Vitai Anna (1930)
Mikó Mihályné sz. Goczol Mária (1930)

Októberi akciója!

Mécsesek, 
mécses betétek, 

művirágok,
 sírvázák,

koszorú alapok 
akciós áron

 egész hónapban!

További akciónkat 
keresse üzletünkben!

2017.  
október  18-án 

lesz vásár

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

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok 
meg-bí zá sá ból 2017. év szeptember hónapjában a kö vet ke ző 

elhunytak keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

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

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

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

Horváth János élt: 68 évet
Török Józsefné  
sz: Novák Matild élt: 88 évet
Balla Imréné   
sz: Lajkó Etelka élt: 80 évet
Kiss Mihályné   
sz: Lojek Erzsébet élt: 85 évet
id. Ádám (Váci) László élt: 79 évet
Jacsó Vencelné   
sz: Naszvadi Veronika élt: 92 évet 
id. Kollár János élt: 76 évet

Melzer Adolf élt: 64 évet
Rasztik Józsefné   
sz: Banász Mária élt: 87 évet
Birkás János élt: 59 évet
Sólya András élt: 62 évet
Szabó József élt: 95 évet
Újházi Sándorné   
sz: Horváth Janka élt: 88 évet
Kolompár István élt: 51 évet
Laki Jolán élt: 91 évet
Mack Ferenc élt: 61 évet

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázboj-
lerek JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906

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

 varosgazda@t-online.hu 

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

kedd, csütörtök 1330-1630.

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni! 

BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

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

Alkalmakra és folyamatosan. 
Irodák és közösségi terem. 

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó házi 
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

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

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon

Októberi ajánlatunk!
Üvegmécses fedéllel 10cm 12órás 89-Ft/db
Kristálycukor  1kg 239-Ft/db (239-Ft/kg)
UHT Tej 1,5% 1l 179-Ft/db (179-Ft/l)
Arany Fácán sör Alk:4% (V/V) 0,5l 189-Ft/db (378-Ft/l)
Márki szénsavas üdítőitalok 2l  79-Ft/db (39,50 Ft/l)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes !

TOVÁBBRA IS SOK SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKAT!

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés 

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonok-
nak, barátoknak, munkatársaknak és ismerő-
söknek, akik 

Mack Ferenc 
temetésén megjelentek, elhozták a szeretet virá-
gait, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették

Gyászoló Család

Köszönjük neked Uram, 
Hogy Ő a miénk volt, és az is marad 
Mert, aki él a szerettei szívében,
Az nem hal meg, csak távol van.

Diósi János 
halálának első évfordulójára 
Emlékeznek 

felesége, fia, menye és unokái

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

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

Szeretettel hívjuk a Testvéreket:

Nov. 1, szerda
Mindenszentek

14.00
Szentmise a Bajai temetőben, utána sírszentelés. 
Aki sírszentelést kér, szíveskedjék jelezni az irodában.

18:00 Szentmise a templomban utána elimádkozzuk a halottak estéji 
ájtatosságot.

Nov. 2, csütörtök
Halottak Napja

7:00
Szentmise a plébániai kápolnában

9:00
Szentmise a Kápolnás temetőben 
utána sírszentelés a Kistemetőben is.
Aki sírszentelést kér, szíveskedjék jelezni az irodában.
Ekkor áldjuk meg a felújított stációképeket.

Sándor atya plébános
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Nordic Walking hírek

Öten teljesítették a százat

A JFC szeptemberi eseményei
Október 1-én vasárnap elkezdődött a megyei I. osztályban a bajnokság. A lányok Kiskun-

félegyháza csapatával mérték össze tudásukat. Az első félidő nagyon nehezen indult a sok 
kihagyott ziccerek kedveztek a hazai csapatnak és az első félidőt megnyerték.

A második félidőt nyugodtabb, megfontoltabb játékkal és taktikát változtatva behoztuk a 
4 gólos hátrányt. A fegyelmezett második félidő eredményes volt! Hiányzott a kezdő csa-
patból Dr.Barna Brigitta, aki trombózissal kórházban fekszik, egy csúnya ütközés miatt, 
mely edzőmeccsen történt.

Kiskunfélegyháza – Jánoshalma 22 : 30 (11 : 9)

Gólt dobók: Lódri Fanni 10, 
Schindler Erika és Taskovics 
Dóra 5 - 5, Vaskiné Anita 4, 
Ledényi Vivi 2, Balla Eszter 3, 
Dr. Nemes Zsófi 1 gól. 

A további hazai fordulók:
október 14. szombat

16 óra: 
Jánoshalma - Bácsalmás

október 28. szombat 
13 óra: 

Jánoshalma - Soltvadkert
november 11.szombat 

16 óra: 
Jánoshalma - Tiszakécske

november 25. szombat 
17 óra: 

Jánoshalma - Kunszentmiklós

Várjuk a kézilabdát szerető szurkolókat, 
biztatásukkal segítség a lányokat a győzelemig!

Rné Mari

Kézilabda Híradó

2017.aug.26-án megrendezésre kerülő VII. Kiskunhalas-Szabadka Barátság Kerékpártúrán a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport 
Szövetség JÁTESZ Nordic Walking csapata immáron negyedik alkalommal vett részt. Az idei évben a csapatból öt személy vállalkozott a 
100 km-es táv megtételére. Gratulálunk. Minden elismerésünk a résztvevőknek ehhez a szép teljesítményhez.

Cs. E. 

Az az igazság, hogy egy bajnokcsa-
pattal újra bajnokságot nyerni a legnehe-
zebb. Arany Bácskás labdarúgó lánya-
ink a megyei első osztályú bajnokságban 
ezt a célt tűzték maguk elé. A kezdet biza-
kodásra ad okot, hiszen szinte egy repü-
lő rajtot vettek. Felszabadultan, jó kedv-
vel fociznak.

A 18 fős keret tagjai között egy egész-
séges versenyszellem van a játéklehető-
ségért.

A háromfordulós bajnokság mellett még 
decemberben megrendezzük az Arany 
Bácska Kupát, illetve tavasszal a Nőnapi 
Tornát. Játéklehetőségben nem lesz hiány, 
hiszen a lányok is ezt igénylik. Egyesüle-
tünk keményen dolgozik, hogy lányaink 
gondtalanul azt tegyék, amit nagyon sze-
retnek: focizhassanak.

A felkészülési időszak és az egyhetes 
balatoni edzőtábor jól sikerült, mindez zálo-
ga az eredményességnek.

Az összetartást és a jó közösség megte-
remtését erősítjük a szokásos év végi ban-
kett megrendezésével illetve alkalmanként 
egy-egy hétvégén a Király Lovastanyán 
jövünk össze.

Az U-15-ös labdarúgó lányainkat szin-
tén neveztük a megyei bajnokságba. Szor-
galmasan készülnek az október 8-án indu-
ló versenysorozatra.

Sokadszorra köszönjük segítőinknek 
támogatásukat, akik nagyban hozzájárul-
nak a bajnoki cím megszerzéséhez.

Továbbra is várjuk labdarúgást a szere-
tő fiatal lányok jelentkezését, akik részé-
re edzés és játéklehetőséget biztosítunk.

Várjuk továbbá a szurkolóinkat meccse-
inkre. Belépési díj nincs!

 Hazai mérkőzéseink: 2017.10.15 de. 
10..00 óra Arany Bácska-Kiskunmajsai FC

2017.11.05. 10.00 óra Arany Bács-
ka-Akasztói Focisuli 

Széll Zoltán 

Rajt-cél győzelem?

09.02:
U-16-os mérkőzés

Mélykút- Jánoshalmi FC 2:1 (0:1)
Gólszerzőnk: Sepsi Zsombor László
Szoros mérkőzésen nem sikerült a pontszerzés

09.03:
„ A vártnál nehezebb győzelem”

Felnőtt megyei I.o . mérkőzés Jánoshalma
Jánoshalmi FC- Akasztó 4:3 (3:0)

Gólszerzőink:  Stojanovic Milos, Andelic Nemanja, Maravic Zdrav-
ko és Farkas Pál
Nenad Florin edző:  Tudtuk, nehéz lesz a győzelem a zártan véde-
kező Akasztóval szemben. Az első félidőben mégis azt mondha-
tom, a szezon eddigi legjobb játékát produkálta csapatom. A máso-
dik játékrészben már nem gyakoroltunk megfelelő pressziót ellenfe-
lünkre, így aztán a vártnál szorosabb lett a végeredmény.

U-19 mérkőzés: 
Jánoshalmi FC-Akasztó  3:5 (1:4)

A JFC gólszerzői: Nemes Martin, Hajdú Hunor Ferenc, Szász 
Roland
Sajnos ismét a régi problémát láthatta a közönség: nem tudnak gólt 
lőni csatáraink.

09.09:
Megérdemelt győzelem a 

szomszéd „várak” csatáján
Felnőtt megyei I.o. mérkőzés Kiskunhalas

Faddikorr kiskunhalas- Jánoshalmi FC 0:2 (0:0)
Gólszerzőink: Kisa Péter, Harnos Zoltán Dániel
Nenad Florin edző: Felkészültünk a Halasiak szoros védekezésére, 
azonban a sokszor kíméletlen belemenésekkel küzdő ellenfelünkön  
nehezen kerekedtünk  felül. Gratulálok az egész csapatnak, mert 
nem vették át a durva romboló játékstílust, hanem érvényesítették  
támadójátékunkat.

U-19 mérkőzés:
Faddikorr Kiskunhalas-Jánoshalmi FC 2:2( 0:2)

Gólszerzőink: Hajdú Hunor Ferenc, Délceg Dusán
Győzelmet engedett ki kezéből csapatunk

09. 10
U.16-os mérkőzés   

Jánoshalmi FC. Dusnok 13:2 ( 6:1)
A JFC gólszerzői: Mezei Tamás 5,  Mike Márk 3, Kisföldi Balázs 2, 
Dobi Áron, Kiss György, Rencsár Levente
Ezen a mérkőzésen  csak a mi akaratunk érvényesült.

09.17:
Jánoshalmi FC.Kecskemét  A rendkívüli esőzés miatt elmaradt.
Az MLSZ döntése értelmében  október 11-én ( szerdán  15.00-kor) 
kell  a mérkőzést lejátszani
Ugyancsak elmaradt az U-19-es mérkőzés is  azonos ok miatt.

09. 20:
Magyar Kupa mérkőzés

Jánoshalmi FC- Gödöllő 0:0 hosszabbításban 0:2
Az első játékrészben látható volt , hogy egy kiegyensúlyozott, fizi-
kailag jó állapotban lévő ellenféllel játszunk. Mégis kijelenthetjük, 
hogy ebben a játékrészben kicsit jobb összpontosítással két gól-
lal kellett volna vezetnünk. A hosszabbításban több játékosnál a 
fáradtság jelei mutatkoztak,s ellenfelünk felülkerekedett. Sajnála-
tos, hiszen továbbjutás esetén a nagy hírű Újpestet kaptuk volna 
a következő fordulóban. Viszont új csapatunktól az eddigi teljesít-
mény is szép volt. Most már a bajnokságra kell koncentrálni!

09.23:
U-16-os mérkőzés

Jánoshalmi FC-HÍD 1:2 ( 0:1)
Sajnos a helyzeteket be kell lőni, csak ez a módszer vezet a győ-
zelemig.

09.24: 
felnőtt  Megyei I.o. mérkőzés

Kunszállás-Jánoshalmi FC 1:1 (1:1)
„ Meddő támadójáték”

A JFC gólszerzője Jeszenszky Roland
Florin Nenad edző: Csapatunkból a tűz hiányzott, és a kedvezőtlen 
(kis méretű) pályán nem érvényesült a sok mozgásos támadójáté-
kunk. Több játékoson érezhető volt a fáradtság.

U-19-es mérkőzés:
Kunszállás-Jánoshalmi FC  3:1 ( 2:1)
Jánoshalmi FC gólszerzője: Hajdú Hunor Ferenc
A jobban összpontosító hazaiak megérdemelten tartották otthon a 
három pontot.

09.30:
U-16-os mérkőzés

Érsekcsanád-Jánoshalmi FC 15:1 (4:0)
Kevesen vannak köztünk olyanok akik emlékezhetnek ilyen nagy 
arányú fiaskóra.
Ez borzasztó és szégyenletes!

10.01: 
felnőtt  megyei I.o. mérkőzés

Jánoshalmi FC- Lajosmizse 0:1 (0:0)
„Ismét meddő támadójáték-
ezúttal büntetett az ellenfél”

Csapatunkra ráfér a pihenés ( legközelebb a Kecskemét elleni 
elmaradt mérkőzés következik 11-én), mert láthatóan hullámvölgy-
be került. Nagy szükség van Florin mester  közreműködésére, hogy 
megértsék a fiúk: a mai vereség ellenére Ők a megye egyik legjobb 
csapata, hát játszanak is e szerint.

U-19-es mérkőzés:
 Jánoshalmi FC-Lajosmizse 4:4 (2:1)

A JFC gólszerzői: Délceg Dusán2, Tusori Lajos Gergő, Hegedűs 
Bence
Még mindig nem tudnak győzni a gyerekek, pedig ma nagyon közel 
voltak hozzá.

Horváth Mihály elnök

Horgászok 
figyelem!

 Októberi szezonzáró akcióval

horgászboltunkban minden termékre 20% kedvezményt adunk.
Az akció időtartalma:

OKTÓBER  1-TŐL,  OKTÓBER 31-IG TART.
Akció helyszíne:
                  Jánoshalmi Bajai út 51/b  
                      a Benzinkút mellett

Szeretettel várunk minden  
kedves vásárlónkat!

Köszönettel,
Pethő Zoltán!
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Nagy szeretettel köszöntjük Bíró Kálmánt és Bíró 
Kálmánnét (született: Kuklis Piroska), akik a napokban 
ünneplik gyémántlakodalmukat.

A gyémántlakodalom számában és elnevezésében 
is kiemelkedő. Nem véletlen, hogy egy drágakőhöz 
hasonlítják az évforduló elnevezést, mert a legkemé-

nyebb ásvány, ezért törhetetlen, fénye tökéletes, kevés 
van belőle, értéke viszont annál nagyobb.

A boldogító igent 1957. november 10-én mondták 
ki Kiskunmajsán, majd röviddel házasságkötésük után 
költöztek Jánoshalmára, ahol máig is élnek.

Az elmúlt 60 év alatt volt részük jóban-rosszban, de 
ők a mai napig kitartottak.

Gratulálunk nekik és kívánjuk, hogy még sok szép 
esztendőt töltsenek együtt egészségben, szerető csa-
ládjuk körében!

„Egy pillanat volt csupán, csípős szemek találkozása,  
S lám, mi lett mostanra, mennyi öröm, mennyi hála,  
Egy pillantásból szökkent, cseppnyi varázs lángja szövi,  
Mi két embert szorosan, örökre összeköti. „

-BBZs-

Anya köny vi hí rek

született:

2017. szeptember 
hónapban

Házasságot kötött

Gratulálunk!

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

Alapító:  
Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta
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Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a Szer-
kesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

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

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

Kristálycukor  
Vásár

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Or vo si ügye let
2017. október 6. Dr. Mikó Attila, 7. Dr. Csoboth 

Johanna, 8. Dr. Csoboth Johanna, 9. Dr. Kishon-
ti Attila, 10. Dr. Podobni Ágnes, 11. Dr. Szűcs Kornél, 
12. Dr. Szűcs Kornél, 13. Dr. Mikó Attila, 14. Dr. Mikó 
Attila, 15. Dr. Mikó Attila, 16. Dr. Kishonti Attila, 17. 
Dr. Podobni Ágnes, 18. Dr. Csoboth Johanna, 19. Dr. 
Csoboth Johanna, 20. Dr. Mikó Attila, 21. Dr. Szűcs 
Kornél, 22. Dr. Szűcs Kornél, 23. Dr. Szűcs Kor-
nél, 24. Dr. Podobni Ágnes, 25. Dr. Csoboth Johanna, 
26. Dr. Csoboth Johanna, 27. Dr. Mikó Attila, 28. Dr. 
Csoboth Johanna, 29. Dr. Csoboth Johanna, 30. 
Dr. Kishonti Attila, 31. Dr. Podobni Ágnes. 

Ellátási területe: 
Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. 

Ideje:
 munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig 

Hét vé gén és ün nep nap okon: 
pén te ken illetve az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól 

hét főn illetve az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei:

 Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és 
Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

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

Jánoshalmi 
tűzoltók  

hívószáma: 
06-77/ 

401-070

Ne  
váljunk 
áldo-
zattá! 
Itt a fűtési 

szezon, már az 
országban több 
t e l e p ü l é s e n , 
így megyénk-
ben is megje-
lentek a trükkös 
faárusok. Min-
den évben több 
tucatnyi embert 
csapnak be a 
tűzifával háza-
lók. Trükkök tö- 
megével verik át 
a megrendelő-
ket a „tüzelős 
csalók ”, legin-
kább a keres-
kedelmi árnál 
jóval olcsóbban 
kínálják „kiváló” 
minőségű por-
tékájukat plaká-
tokon, hirdetési 
újságokban.

Mészáros Liliána (Anyja neve: Híz 
Zsuzsanna), Mészáros Máté (a.n.: 
Terner Alíz), Gecse Adrián (a.n.: Komá-
romi Jázmin Ibolya), Frittman Léna (a.n.: 
Petrekanics Angéla), Ágoston Áron 
(a.n.: Andrási Zsófia Emőke), Csesznegi 
Csenge (a.n.: Volter Lívia).

Somogyi Mónika – Hunyadi József
Filmák Vera – Eiselt Zoltán

Nemes Annamária – Gyetvai Ferenc 
János

Bálint Zsófia – Dervaderics Donát
Fazekas Erika – Dabis Sándor

60 éve együtt
Eljárás indult lakossági bejelentés 

alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2017. 
szeptember 8.-án 13 óra körüli időben 
V L. helyi lakos Jánoshalma belterüle-
tén lévő lakatlan házába  a kerítésen 
átmászva behatolt, majd a bezáratlan 
épületben eltulajdonított 1 db villanymo-
tort, 1 db alumínium ajtót, 1 db lada fék-
dobot, 1db elektromos rovar csapdát, 1 
db alumínium csövet és 1 db vízpumpa 
fogót összesen kb. kb. 70.000.-Ft érték-
ben. A bejelentés alapján helyszín közelében a kiérke-
ző rendőr járőrpáros  elfogta a bűncselekmény elköve-
tésével megalapozottan gyanúsítható L.  Á. és R. N. 
helyi  lakosokat, tőlük az eltulajdonított tárgyak lefog-
lalásra kerültek.  

Eljárás indult H. T. jánoshalmi lakos 
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
aki 2017. szeptember 9-én 18:00 óra 
és 2017. szeptember 10-én 06:00 óra 
közötti időben a  Jánoshalma 0394 
hrsz. alatti helyen található gyümöl-
csösbe lakatlánc lefűrészelés mód-
szerével bement és onnan eltulajdoní-
tott 143 láda, kb. 25 mázsa szállítás-
ra összekészített Gála fajtájú almát. 
A bűncselekménnyel okozott kár kb.: 

570.000 Ft. 
Még a feljelentés délelőttjén Kiskunhalason lefogla-

lásra került az eltulajdonított gyümölcs, a bűncselek-
mény elkövetésével gyanúsítható K.Zs. kiskunhalasi 
lakos gyanúsítottkénti kihallgatása is megtörtént.    

Rendőrségi hírek
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