
XXXI. év fo lyam 5. szám

Megjelenik minden hónap első péntekén

 Ára: 170 forint 2016. május

Já nos hal ma Vá ros  
ön kor mány za tá nak lap ja

HUNYADI NÉPE
J Á N O S H A L M I

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
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Lapunk legközelebb  
2016. június 3-án jelenik meg

FIGYELEM!
A Jánoshalmi Napok időpontja

 2016-ban: július 1-2.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Nyílt nap a jánoshalmi 
mentőállomáson

Május 14-én 9 – 13 óra között nyílt napot tartunk a jánoshalmi 
mentőállomáson 

Mentők Napja
alkalmából. 

Bemutatjuk a mentőállomást, az állomás életét, mentőautókat. A 
látogatók megtekinthetik és kipróbálhatják a speciális eszközöket, 

bemutatókon és újraélesztés-oktatáson vehetnek részt.
Minden érdeklődött szeretettel várunk.

Kádár Endre József állomásvezető

Pünkösdi gondolatok

Tomka Ferenc atya így ír: „Az Egyház teljességgel pünkösdkor született 
meg. A Szentlélek eljött, hogy folyamatossá tegye a történelemben Krisz-
tus jelenlétét és művét. Az Egyházat Ő tartja meg és vezeti az igazságban. 
(Jn 14,26; 16,13)

Az Egyház mint emberekből álló közösség, nem azonos Krisztussal, 
nem azonos Isten országával: bűnösök közössége. Mégis szent, mert a 
Szentlélek hatja át és egyesíti Krisztussal. (vö. 25. rész 5)

Az Egyház emberi voltából következik az is, hogy folytonos megújulásra 
szorul. A Lélek - a “túllépés”, megújulás Lelke - teszi képessé, hogy túllép-
jen az emberi korlátokon, történelmi mulasztásokon és folyton megújuljon 
Krisztusban. A Szentlélek az egyes keresztények által is működik, vezeti 
és újítja meg Egyházát. Nekik osztja sokféle adományait, hogy ezek segít-
ségével betöltsék küldetésüket, illetve felépítsék Krisztus testét, a krisztu-
si közösséget. (vö. Róm 12,5-8; 1 Kor 12,5-31). Benned is vannak képes-
ségek, amelyeket az Egyház javára kamatoztathatsz. Ha a közösség iránti 
felelősségben élsz, a Lélek sajátos karizmákban is részesíthet, hogy még 
alkalmasabbá válj a közösség építésére. A Léleknek ezeket az ajándékait, 
amelyeket a keresztény közösség építésére ad, karizmáknak hívjuk. Ben-
ned is vannak képességek, amelyeket az Egyház javára kamatoztathatsz. 
Ha a közösség iránti felelősségben élsz, a Lélek sajátos karizmákban is 
részesíthet, hogy még alkalmasabbá válj a közösség építésére. Nézz körül: 
gondold meg, mit tehetnél egyházközségedben! Lehetőleg végezz valami-
lyen konkrét szolgálatot!” Újítsuk meg egyházközségünket saját életünkön 
keresztül a Szentlélek vezetésével! 

Sándor atya plébános

Ízelítő a programokból:
– Nagyferó és a Beatrice
– Kaczor Feri
– Welcome Band
– Gólyalábas gyerekműsor
– Motoros felvonulás
– szombaton főzési lehetőség

Asztalfoglalás az Imre Zoltán Művelődési Központban 
(Jánoshalma, Kossuth u. 3.) nyitvatartási időben: kedd-péntek 
8-19, szombaton 8-12 óra között. Tel.: 0677/501-220

Egy sörasztal két paddal: 2.000,-Ft.

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk  

minden kedves jánoshalmit hagyományos

 pünkösdi hangversenyünkre 
a Szent Anna templomba. 

Időpont: 2016. május 16. hétfő 18 óra
 
Fellépnek: 
Mithras Pedagógus Kórus, vezényel: Karsai Péter karnagy
Hardy-Horváth Mária  énekművész
Juhászné Zelei Judit és Kovács Andrea 

művésztanárok (zongora)

ANYÁMNAK:

Te, aki e földre egykor szültél engem,
te vagy, aki a jót láttad mindig bennem,
te, aki megóvott a világ zajától,
te vagy, aki szeret, te vagy, aki ápol.
Általad tanultam egykor meg beszélni,
s te biztattál arra, hogy sose kell félni.
Te mutattad nekem, hogy milyen az élet,
s hogy megbocsátható, ha valaki téved.
Te, ki megbocsátod minden rossz hibámat,
s én vagyok az első, mindenki más várhat.
Tegyek bármi rosszat, én akkor is kellek!
Anyám! A mai nap téged ünnepellek.

KEDVESEMNEK:

Te, aki gyermekem e világra hoztad,
te, aki osztozol velem jóban, rosszban.
Te, aki gondoskodsz, őrzöd a családom,
Meleg fészket építsz, támogatod álmom.
Vállaimról gyakran leveszed a terhet,
s beéred annyival, hogy viszont szeretlek.
Gyermekünknek megadsz mindent, amit kérhet.
Őrzöl, vigyázol ránk – baj sohasem érhet.
Mosol, főzöl reánk, hogy legyen mit enni,
otthonról gondoskodsz, legyen hol pihenni.
Csodákat teszel, hogy szép legyen az élet.
Kedves feleségem! Most köszönöm néked.

KEDVESEM ANYJÁNAK:

Te, ki kedvesemet adtad a világnak,
gondozója voltál egy nyíló virágnak.
Kit nekem neveltél, tanítva a jóra,
neked szól e versszak, tiéd ez az óra.
Megköszönöm neked, hogy őt nekem adtad,
s nem kellett aggódnom sohasem miattad.
Életünkbe mindig szeretetet hoztál,
s kéretlenül is csak rólunk gondoskodtál.
Nagyiként unokád szépen nevelgetted,
számíthattunk reád, itt voltál, ha kellett.
Remélem, örömben is bőven volt részed,
Engedd megköszönnöm neked az egészet!

Aranyosi Ervin: Anyák napi köszöntő

MEGHÍVÓ
Jánoshalma Városi Önkormányzat, valamint a Jánoshalmáért Ala-

pítvány Kuratóriuma
tisztelettel hívnak minden kedves érdeklődőt

a JÁNOSHALMA ANNO
című képeskönyv bemutatójára

2016. május 20-án, (pénteken) 18 órára az Imre Zoltán Művelődési 
Központba.

A könyvet méltatja
Dr. Bárth János
néprajzkutató.

A kiadvány 268 oldalon 579 fotóval, korabeli térképekkel mutatja be tele-
pülésünk történetét, a jánoshalmi emberek mindennapi életét a 19. század 
közepétől a 20. század közepéig.
Az előfizetők a Könyvbemutatón már átvehetik megrendelt példányaikat, 
illetve ugyanitt lehetőség lesz a könyv megvásárlására 4.800Ft/db áron.
A Jánoshalma anno egy hiánypótló kiadvány, a helyiek és elszármazottak 
körében is nagy érdeklődésre tarthat számot. Ajánlom tehát szíves figyel-
mükbe a megjelenő albumot, mely egyediségét tekintve kiválóan alkalmas a 
múltunk előtt való tisztelgésre, helytörténeti ismereteink bővítésére, illető-
leg családtagjai, barátai számára ajándékozás céljából.

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

a Jánoshalmáért Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Minden kedves Édesanyának, Nagymamának, Déd-nagymamának Anyák 
Napja alkalmából jó egészséget, gondoskodó, szerető gyermekeket kívánok!

Czeller Zoltán polgármester

Itt az új magyar traktor Közterület felújítás

Az erről készült összeállításunk részleteiért lapozzon az 5. oldalra.

Felső képünkön a Polgármesteri Hivatal előtti területrendezés utolsó fázisát 
örökítettük meg. A terület azóta elkészült. Az alsó képünkön a Városgazda 
Kft. munkatársai a Béke tér északi oldalának útpadkáját rendezik, töltik fel  
fehér zúzott kővel, melyet azután tömörítenek is, ezúttal a plébánia előtt.

tel:77%2F501-220
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JÁNOSHALMI 
MŰVÉSZTELEP III. 
ALKOTÓTÁBORA

Befejeződött a Jánoshalmi Művésztelep III. alkotótábora, amelyen neves 
hazai és külföldi festőművészek vettek részt: Ásztai Csaba Pomázról, Bott 
Mária – Maya Bősről (Szlovákia), Csernik Attila Topolyáról (Vajdaság), Ili-
ja Kostov Belgrádból (Szerbia), Nemes István Somogyfajszról, Radoje-
vic Dobrivoje – Masa Belgrádból (Szerbia), valamint Zsáki István Topolyá-
ról (Vajdaság).

Az alkotótábor helyszíne ezúttal is a Kossuth utcai művésztelep volt, 
amely erre a célra a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együtt-
működési Program keretében került kialakításra. Köszönhetően az önkor-

mányzatnak az idén is sikerült az előző évekhez hasonló jó feltételeket biz-
tosítani, így a tábor ideje alatt számos gyönyörű és értékes alkotás készült 
pasztellel, guache temperával, akrillal, akvarellel, illetve vegyes techni-
kával. A művészek két-két alkotást a városnak hagytak ajándékba. Külö-
nösen szép eseménye volt a tábornak a nyílt nap, amikor az érdeklődők 
(nagy örömünkre szép számban) közvetlen betekintést kaptak a tábor éle-
tébe, kipróbálhatták művészi tehetségüket, illetve elbeszélgethettek a fes-
tőművészekkel.

Köszönet Czeller Zoltán polgármester úrnak és a Képviselő-testület tag-
jainak, hogy felkarolták ezt a remek eseményt, valamint a kísérő prog-
ramokban nyújtott támogatásért Király Sándornak, Koch Csabának és 
Takács Istvánnak.

Az elkészült művekből rövidesen kiállítás fog nyílni, amelyről külön érte-
sítjük a tisztelt olvasóinkat. 

Elment Vendel bácsi is…
É l e t é n e k 

8 6 . é v é b e n 
rövid, súlyos 
b e t e g s é g 
következté-
ben Madara-
son hunyt el 
Beregi Ven-
del nyugal-
mazott zene-
tanár, zene-
karvezető.

Nánai Atti-
la ma lett volna 54 éves. Vendel bácsit tegnap reggel hét órakor szó-
lította magához az Úr. Biztos vagyok benne, hogy este már együtt 
muzsikálnak az égieknek Attila születésnapi partiján. Mert mi hár-
man zenei pályafutásunk során-rövidebb, hosszabb kihagyásokkal- 
sokszor örülhettünk közös muzsikálásunknak, és talán sokaknak is 
örömet szerezhettünk.

Vendel bácsival először személyesen egy Kodály-szeminárium 
zeneelméleti óráján találkoztam még a 70-es évek végén Kecskemé-
ten. Föltűnt neki, hogy amikor „hallás után” le kellett jegyezni egy 
sor akkordot-tévesztés nélkül-nem okozott nekem gondot. Mond-
ta is: „Komám, te biztosan a könnyűzenéből hozod ezt a képes-
séged”. Röstelkedve vallottam be „tévelygésemet”-akkoriban a 
komoly-zenészek nem szívelhették, s talán le is becsülték a könny-
űzenébe kalandozó kollégáikat. Közös „bűnünk” egy életre össze-
hozott bennünket.

Vendel bácsi ének-zenei szakfelügyelőként mind sűrűbben láto-
gatta iskolánkat, mígnem segítségével létrehoztuk az ének-zene 
tagozatot. Később az iskolai fúvószenekart karolta föl, igazán akkor 
született barátságuk Attilával. Volt úgy, hogy 40-45 tagú zenekarun-
kat patronálta, próbákat tartott, eljött velünk a zenei táborokba, sőt 
külön a fúvószenekar számára írt műveket.

Aztán a 80-as évek végén megalakítottuk zenekarunkat. Szombat 
esténként a Tiszti Klubban muzsikáltunk: Vendel bácsi zongorázott 
(olykor harmonikára cserélte), Attila basszusgitározott, én pedig 
gitároztam. (Egy év múlva ebből a zenekarból nőtt ki a Welcome 
zenekar Nánai Csaba csatlakozásával). 

Akkoriban a zenekaroknak még vizsgázniuk kellett, úgynevezett 
„regisztert” kellett szerezniük az Országos Szórakoztató-zenei Köz-
pontnál. Egyszer mindhárman Kecskeméten jártunk egy továbbkép-
zése, ami épp az OSZK épületében volt. Eszembe jutott, hogy egy-
úttal le is vizsgázhatnánk. Bejelentkeztem az ebédszünetben régi 
ismerősömhöz, S. Bélához, hogy vizsgáznánk. Először meglepő-
dött-minthogy semmilyen hangszer nem volt nálunk-de azután elő-
találtunk egy félig hangolt zongorát, egy mandolint, egy nagybőgőt, 
leírtuk az ötven műsorszám címét-a repertoárt-, és nekifogtunk ját-
szani. S. Béla ismerősöm, aki azidőtájt a Központ megyei vezetője 
volt -civilben dzsesszdobos- egyszer csak odaült a dobhoz, és egy-
két-há….belecsaptunk a húrokba. Az ebédidőt átmuzsikáltuk, és 
mire a többiek visszaértek, nekünk a zsebünkben volt a „regiszter”.

A 90-es években külön utakon jártunk, én politikusi pályára 
adtam a fejem, Attila is átmenetileg szüneteltette a tanítást, Vendel 
bácsi pedig tovább vezette a fúvósokat. Mélykúton és Jánoshalmán 
is tanított. Tanár Úrral közelebbi zenei kapcsolatba ismét az úgyne-
vezett Mithras kórussal kerültünk. Nem múlott el úgy koncertünk, 
hogy ne jelent volna meg párjával, Éva asszonnyal. Sőt, egy jános-
halmi népdalcsokorhoz nagy örömmel külön zongorakíséretet kom-
ponált az énekkar számára. 

Tavaly nyáron augusztusban egy kétórás nagysikerű koncer-
tet adott a mélykúti fúvósokkal, talán ez volt az utolsó fellépése. 
Tíz napja beszéltem vele utoljára telefonon. Ekkor már a bajai kór-
házban volt, és a hangján éreztem, hogy nagy a baj. Mégis. abban 
egyeztünk meg, hogy hamarosan felgyógyul, és játszik nekünk 
orgonán a pünkösdi hangversenyünkön. 

Drága Vendel bácsi! Ez lesz az első nekünk tett ígéreted, ame-
lyet már itt a földön nem fogsz betartani. De majd egyszer, ha én is 
csatlakozom hozzátok, ezt is pótolni fogjuk! Addig is felejthetetlen 
lényetekkel, és csodálatos zenétekkel gyönyörködtessétek az „égi-
eket”! És figyeljetek bennünket, mert pünkösdkor nektek muzsiká-
lunk a Szent Anna templomban! 

2016. április 27.                          Karsai Péter 
a Mithras Kórus karnagya

RENDELKEZÉS A   BEFIZETETT ADÓ 
EGY SZÁZALÉKÁRÓL

 A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET

A kedvezményezett adószáma: 18359639 - 1- 03
Kedvezményezett címe:  6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.

Telefon száma: 77/ 501 - 145

1 % -KAL A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették 
a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.

Kérjük, támogassák a továbbiakban 
is az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03 
Köszönettel: a HKKE vezetősége

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2016-ban is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  
adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség 

elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.
Adószám: 18369748-1-03

Számlaszám: BTKSZ 51100036-100045820

Vendégségben itthon címmel, Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző első 
önálló fotókiállítása nyílt meg Topolyán a Juhász Erzsébet Könyvtárban.

Meghívó 
a

„HŐSÖK NAPJA” 
tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre

Program: 
2016. 05.27-én (péntek)

 09:30 Ünnepség a most felújított  I. Világháborús Emlékműnél
Beszédet mond: Györgypál Csaba nyugállományú alezredes

10:00 Magyar Hősök Emlékünnepe a temető katonai sírkertjében 
 Program:
    Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar és a 
    Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
    ünnepi műsora
   Megemlékezést tart:       
       dr. Hausner Gábor alezredes     
                  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiemelt főtisztje 
  
   Koszorúzás és virágok elhelyezése
         - „ Somogyi bakák” emlékművénél
         - II. világháború hősi halottainak  kopjafájánál

 A megemlékezésre mindenkit 
tisztelettel vár: 

Czeller Zoltán 
polgármester 
Jánoshalma  

Városi Önkormányzat

Györgypál Csaba nyá. alezredes
elnök 

Bem József Honvéd 
 Nyugdíjas Egyesület

Dr. Csókay András előadása
N a p j a i n k 

egyik legfonto-
sabb kérdése, 
hogy milyen lesz 
az európai jövő, 
lesz-e egyálta-
lán európai jövő? 
Az egész konti-
nens demográfiai 
katasztrófa előtt 
áll, egyre keve-
sebb gyermek 
születik, a lakosság lassan elöregszik, miközben Európa kapuját harma-
dik világbeli bevándorlók milliós tömege ostromolja. A közelmúlt terrorcse-
lekményei, a bevándorlók integrációjának kudarca és az európai népesség 
gyorsuló fogyása ijesztő jövőképet festenek elénk. Mit lehet tenni? Van-e 
kiút? Meg lehet-e még állítani az ellenőrizetlenül Európába áramló töme-
geket, és meg lehet-e állítani a bevándorláspárti európai politikai elitet? Mit 
tehetünk mi? Mit gondol a lakosság a modern népvándorlásról? Ezekre a 
kérdésekre kerestük a választ április 22-én pénteken Jánoshalmán lakos-
sági fórumunkon Dr. Csókay András idegsebész, agykutató barátunkkal, a 
CÖF civil szakértőjével.

„Pöndölösök” 
búcsúznak az elhunyt 

Busáné Katikától!
Fájó szívvel 
búcsúzunk Tőled, 
Kati -  vagyis a Mi 
Katink! mert egy-
más között mi „Pön-
dölösök” így hívtunk! 
Eltávozásodat meg-
döbbenve hallottuk, 
hisz pár nappal előt-
te együtt voltunk fel-
lépni egy közeli tele-
pülésen, ahol oly vidáman énekeltél. Zenekarunkban meghatározó sze-
mélyiség voltál  őszinteségeddel, határozottságoddal!  Mindezt, már csak 
múlt időben mondhatom, mert életed 62. évében, 2016. április 28-án föl-
di életed véget ért! Sok szép örömöt, vidámságot éltünk meg fellépéseink 
során. Közénk sodort az élet, hisz nagyon szeretted a nótákat, a dalokat, 
az embereket! Sok kedves ismerősöd és barátod volt! Mindenki szeretett, 
mert élettapasztalatod és bölcsességed átadásával sok emberen segítet-
tél! Mindig volt időd a gyerekeidre, unokáidra, a férjedre, a másik ember-
re! Pedig Te magad is beteg voltál, mégis  előbbre helyezted őket! Beteg-
séged által rájöttél, hogy az emberi kapcsolatokat, a közösség erejét nem 
pótolhatja sem pénz, sem hatalom! Utazásaink során sok élményben 
volt részünk, melynek megszervezésében, lebonyolításában sok mun-
kád volt! De ezt Te szívesen, önzetlenül tetted, amiért hálásak vagyunk 
Neked és köszönjük! Jól tudjuk, hogy ezután már semmi lesz olyan, mint 
eddig volt! Hisz Nélküled folytatjuk a próbákat, a fellépéseket! Hatalmas 
űrt hagytál magad után, de tudjuk, hogy velünk vagy továbbra is, és hall-
gatsz bennünket odafentről!

Szülőföldi kiállítás
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A Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. tartal-
mas április hónapot tudhat maga mögött. A mezőgazdasá-
gi programban dolgozó közfoglalkoztatottjaink elvetették a 
fűszerpaprika magokat, paradicsomot valamint káposztát, 
melyek gondozása a Kft. termesztő berendezéseiben tör-
tént. A Diákélelmezési Konyha által felhasznált zöldségek 
(sárgarépa, vöröshagyma, cékla, petrezselyem, stb.), vala-
mint szántóföldi burgonyánk is vetésre került.

Belvíz és Közút programjainkban dolgozó közfoglalkoz-
tatottjaink a Polgármesteri Hivatal előtti szakaszon a fákat 
kiszedték, parkosították (füvesítették, zúzott kővel szór-
ták fel). A város több utcájában az átereszeket kitisztítot-
ták, az árkokat mélyítették a tavaszi esőzésekre készülve, 
fűnyírás is több helyen történt. A Téglagyár utcában zárt 
csapadékvíz csatorna építését végezték el. A piactér és a 
Diákélelmezési Konyha között lévő útszakaszon vízelveze-
tőt ástak, valamint az út is korszerűsítésre került.

Király Sándor ügyvezető 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvényben meghatározott parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségek hatékony betartatása érdekében Jánoshalma Város Kép-
viselő-testülete az alábbi parlagfű-mentesítési programot alkotja:

I. Jogszabályi háttér:
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény,
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, vala-

mint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megálla-
pításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet.

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámí-
tásának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. 
rendelet.

A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a föld-
használó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn-
tartani. Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a 
földhasználó nem tesz eleget parlagfű elleni védekezési kötelezett-
ségének. Ezzel párhuzamosan a földhasználóval szemben növény-
védelmi bírságot kell kiszabni.

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szabályozza a 
hatásköri és illetékességi kérdéseket. E szerint belterületen a jegy-
ző jogosult az ellenőrzésre és a közérdekű védekezés végrehajtá-
sára. Külterületen az ellenőrzésre a növény és talajvédelmi feladat-
körében eljáró megyei kormányhivatal jogosult.

A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részletesen szabályozza a 
növényvédelmi bírság mértékét. A bírság alapja a károsítóval fertő-
zött terület mérete. A rendelet 1. sz. melléklete alapján belterületen 
a fertőzött terület nagyságától függően ez tizenötezer forinttól ötmil-
lió forintig terjedhet a bírság.

II. Jánoshalma Városának parlagfű-szennyezettségi 
állapota:

A város központi része parlagfűvel gyengén, vagy egyáltalán 
nem szennyezett, ezeken a területeken a védekezés könnyen meg-
valósítható. Veszélyt csak néhány elhanyagolt ingatlan jelent, de a 
tulajdonos felszólításával külön intézkedésre nincs szükség.

Jelentősebb mennyiségben található parlagfű a még belterü-
letnek számító peremterületeken. Ezek egy része önkormányza-
ti terület, egy része viszont magánterület. Az elmúlt évek tapasz-
talatai alapján azonban itt sem volt szükség eljárás megindítására.
Elsődlegesen szennyezett területek:

 — Hosszúhegyi út (régi szeméttelep),
 — Bem utca és a Pacsirta utca kereszteződésénél lévő vízgyűj-
tő terület,
 — Pacsirta utca,
 — Borpince utca és a Majoros Aladár utca kereszteződésének 
környéke,
 — Vasútállomás és környéke,
 — Zenészsor melletti terület (vásártér),
 — Damjanich utca vége (vízgyűjtő),
 — Bajai utcai temető mögötti vízgyűjtő,
 — Móricz Zsigmond utca vége,
 — Újvidék utca eleje,
 — Laktanya előtti rész,
 — Kélesi úti vízgyűjtő,
 — Mátyás király utca,
 — Kisfaludy utca vége,

 — Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri telep környéke,
 — Erzsébet tér,
 — Tópart utca és a Kistelek utca közötti rész,
 — Hold utca vége
 — Kiss Ernő utca és Kalmár Sándor utca kereszteződése 
 — Dézsmakert utca 
 — Czobor utca beépítetlen része és az abból nyíló utak szélei

III. Megelőzés:
A parlagfű virágzását megelőző időszakban minden évben meg-

történik a lakosság értesítése kötelezettségeinek betartása érdeké-
ben. Ez általában a polgármesteri hivatal épülete előtt és a város 
egyéb pontjain elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint a helyi lapban 
történik. Frekventáltabb helyeken azonban lehetőség van szóróla-
pokon történő tájékoztatásra is.

IV. Ellenőrzés, intézkedés:
Jánoshalma belterületén az ellenőrzést a közterület-felügye-

lő végzi, aki a parlagfűvel fertőzött területekről tájékoztatást ad a 
Városgazdálkodási Osztály vezetőjének. A fertőzött területeket a 
helyszínen megvizsgálják és az ellenőrzés tapasztalatait doku-
mentálják.

A virágzási időszakban ellenőrzésre sor kerülhet hivatalból, vagy 
lakossági bejelentés alapján.

Hivatalból történő ellenőrzésre előre nem meghatározott idő-
pontban és helyszíneken kerül sor, figyelembe véve a területek 
szennyezettségének arányát. Mind hivatalból, mind lakossági beje-
lentésre történő ellenőrzéskor, csekély mennyiségű szennyezett-
ség esetén megtörténik az ingatlan tulajdonosának a parlagfű kiir-
tására irányuló szóbeli felszólítása, határidő megállapításával. A 
határidő lejártát követően utólagos ellenőrzésre kerül sor. Ameny-
nyiben az ingatlanhasználó a szóbeli felszólításnak nem tett eleget, 
a 221/2008. (VIII.30.) Kormányrendelet szerinti jegyzőkönyv felvé-
telére kerül sor, majd közérdekű védekezés elrendelése következik, 
valamint a törvényben meghatározott növényvédelmi bírság kisza-
bására kerül sor.

V. Parlagfű elleni közérdekű védekezés:
A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén a jegyző a par-

lagfű elleni közérdekű védekezést határozatban rendeli el, amely 
fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A határozat 
egy példányát meg kell küldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatalnak. A közérdekű védekezés elvégzése során a ható-
ság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata 
végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a 
szükséges cselekményeket elvégezheti. Az eljárás lefolytatására a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) az irányadók.

A parlagfű elleni közérdekű védekezésre Jánoshalma Városi 
Önkormányzat a Városgazda Kft-t (Jánoshalma, Molnár J. u. 3.) 
bízza meg.

Jánoshalma, 2016. április 22.

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel.: 77-501-001
Fax: 77-401-788
www.janoshalma.hu
polghiv@janoshalma.hu
kaszibasanyi@janoshalma.hu

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI PROGRAMJA

TISZTELT  
JÁNOSHALMI LAKOSOK ÉS 

KÖZÜLETI PARTNEREK!
Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton 
tájékoztatja a Tisztelt lakosságot és közületeket, hogy elindítja a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést, annak érdekében, hogy a háztartásokban képződött hulladék 
mennyisége minél magasabb arányban hasznosuljon, csökkentve ezzel a lerakóba kerülő 
hulladékmennyiséget. 
Az eddig megszokott módon (1 kukás rendszer) a hulladékgyűjtő edényzetekbe kevert 
(biológiailag bomló és csomagolási hulladék) települési hulladék került gyűjtésre, 
az új rendszerben, ezen hulladékot a továbbiakban 2 felé szükséges gyűjteni. Így a 
képződött hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, műanyag zsákok ingyenes 
kiosztásával valósul meg háztartásonként, melybe az papír és műanyag hulladék 
gyűjthető. Ingatlanonként 22 darab zsák kerül kiosztásra, mely az idei évre elegendő.
Ezen zsákokba együttesen az alábbi hulladékok kerülhetnek:

- műanyag (pl.PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám 
táska, PP, HDPE jelzésű flakonok), 

- papír (pl.újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),
Az egyéb szelektíven gyűjtendő hulladékok elhelyezésére a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek továbbra is rendelkezésre állnak (üveg, egyéb csomagolási hulladék), kérjük 
a Lakosságot hogy ezek gyűjtésére használják a szigeteket.
Az összegyűjtött műanyag és papír hulladék ezt követően 2 hetente elszállításra kerül 
azon a napon, amelyen a hagyományos edényzet ürítése (kedd, szerda, csütörtök, 
péntek) is történik Jánoshalma közigazgatási területén. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés érdekében, 2 hetente 2 db hulladékgyűjtő gépjárművet indít, 2016. június 
20-tól a szolgáltató.
Természetesen emellett a biológiailag lebomló hulladék gyűjtése a jelenleg is használt 
edényzetben történik, a bevett gyakorlat szerint, ezen biológiailag lebomló hulladék a 
csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákba nem keverhető.
A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában marad. 
A zsákok az ingatlantulajdonosokhoz kijuttatásra kerülnek.
Segítő együttműködését megköszönve tisztelettel:
Vaskút, 2016. április 4.

Czeller Zoltán   Agatics Roland
polgármester    ügyvezető
    FBH-NP Nonprofit KFT 

FBH-NP KözszolgáltatóNonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039
Adószám: 24290054-2-03             Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 

e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

A Jánoshalmáért Alapítvány 
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben 

is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.
Adószám:18343706-103

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás Tavaszi munkálatok

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Eladó Önkormányzati 
Ingatlanok !

Jánoshalma Városi Önkormányzat eladásra meghirdeti a tulajdo-
nát képező Jánoshalma Szondy utca 7. és Jánoshalma Görgey utca 
2/a. sz. alatti ingatlanát.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán 
(4. sz. iroda, vagy 77/501-001/ 123 mellék) lehet.

Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztály

MEGHÍVÓ
A Jánoshalmi Sportlovasok 

Egyesülete  
szeretettel hívja és várja a 

fogathajtó sport iránt érdeklődőket 
a 2016. 05. 21-én 9 órától 

 kezdődő  
kettes fogatok akadályhajtására  
a Batthyány utcai sportpályán.
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„Szabadság tér 56”  
Jánoshalma 

Lassan 60 éve, hogy 1956-ban kitört a forradalom és 
szabadságharc. Hogy ma szabadon élhetünk, akkor alapo-
zódott meg. 

18 évesen átéltem a Jánoshalmán megtörtént forradal-
mi eseményeket. Abban résztvevőket jóformán személye-
sen ismertem. 

Most egy kissé elfelejtett jánoshalmi szabadságharcost, 
aki szintén életét adta a magyar szabadságért, szeretném 
bemutatni. Huszár László Jánoshalmán született, 1932. 
március 24-én. 1956. október 28-án Ausztriából tért haza. A 
forradalom mellett, a bukott rendszer ellen agitált. Novem-
ber 4-dike után, ahogy a szovjet tankok legázolták a forra-
dalmat, Ausztriába visszaszökött. Ott az osztrák rendőrség 
tolmácsa volt. Majd 1957-bne újra haza jött. 1958 szilvesz-
terén Jugoszláviába szökött. 1959. januárjában letartóztat-
ták. Tito parancsára haza adták. Szervezkedés kezdemé-
nyezése és hűtlenség vádjával halálra ítélték. 1959. novem-
ber 12-én végezték ki Budapesten. Élt 27 évet!

A Terror Háza emlékfalán emlékeznek meg a jánoshal-
mi mártírra.

Dági József

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

Bács-Kiskun megyében első-
ként 2016. április 19-én. között 
Jánoshalmán került megrende-
zésre a Police Café.  A Nemze-
ti Bűnmegelőzési Tanács támo-
gatásával „Párbeszéd a bizton-
ságért” címmel tartottak megbe-
szélést a Szálláshely és Iroda-
ház Zöld-termében. 

A „Police Café Halas” a más 
régióban már alkalmazott „word 
café” közösségfejlesztő mód-
szerre épülő, a rendőrség és a civil szervezetek együttműködésével megvalósított 
megelőzési program. Lényege, hogy a helyi problémákat hatékonyan csak hely-
ben, kollektíven lehet feltérképezni és azok megoldása is együttes erővel lehet-
séges.

A rendezvényen jelen voltak mindazon közigazgatási és társadalmi szerveze-
tek képviselői, akik tevőlegesen is hozzájárulnak a város és térsége közbiztonsá-
gához. Többek között Jánoshalma, Mélykút, Kéleshalom, Borota és Rém polgár-
mestere, a mélykúti és jánoshalmi plébános, a jánoshalmi és borotai iskolák kép-
viselői, polgárőrszervezetek vezetői, valamint Jánoshalmi Járási Hivatal gyámhi-
vatali munkatársai. 

Az egyeztetések gyakorlati haszna, hogy a települések közbiztonságáért felelős 
hatóságok és szervezetek egy konkrét probléma felmerülése esetén hatékonyab-
ban tudnak reagálni, ezzel jelentősen lerövidülhet az eljárási idő és eredménye-
sebb lehet minden közbiztonság javítására irányuló civil és hatósági intézkedés.

Dr. Molnár Katalin egyetemi docens, kommunikációs tréner vezetésével alkal-
manként 10 rendőr moderátori képzésben részesültek „asztalgazdaként” segítet-
ték a jelenlévőket.

Megbeszélés tárgya volt többek között a gyermekek biztonsága, a tudatmódo-

sító szerek hatásai, a baleset-megelőzés, a migráció, illetve Jánoshalma telepü-
lés közbiztonsági helyzete. Az említett témaköröket maguk a résztvevők vetették 
fel. Valamennyi kiemelt jelentőségű, egyenként és összességében meghatározzák 
Jánoshalma és térsége közrendjét, közbiztonságát.

A moderátorok az asztaltársaságokat végig járva összegyűjtötték az információ-
kat, melyet a fórum végén ismertettek a résztvevőkkel. A több órán át tartó interak-
tív egyeztetések eredményeképpen a szakemberek a megvitatott kérdéskörökben 
az elkövetkező időszakban fokozott figyelemmel és súlyozottan fogják a feladatkö-
rükbe tartozó intézkedéseket megtenni. Tervek szerint a párbeszéd a jövőben is 
folytatódik.                                                                                  b.s.

Párbeszéd a biztonságért

A kedvezményezett neve: 
Jánoshalmi Polgárőr Egyesület

A kedvezményezett adószáma: 18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe:  

6440. Jánoshalma. Molnár J. u. 3.

Rendelkezés az adó 1% százalékáról

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub 

Sportegyesület  
Kéri, hogy ebben az évben is segítsék személyi 

jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket! 
Adószámunk: 19044383-1-03 A természetjárók 

tízparancsolata
1. A természetben nyitott szemmel és füllel, a 

szépségre fogékony szívvel járj!
2. Célszerűen, kényelmesen és lehetőleg terep-

színűen öltözz!
3. Viselkedj csendesen. Az erdőben ne han-

goskodj, ne énekelj, ne hallgass rádiót és mag-
netofont!

4. Tartsd be a táborozás alapelveit!
5. A természetben való tartózkodás után vissza 

kell állítani az eredeti állapotot!
6. Tartsd be a tűzrakásra, a tűz őrzésére és elol-

tására vonatkozó szabályokat!
7. Tartsd be a védett területekre vonatkozó uta-

sításokat!
8. A túráidat erőnléted figyelembevételével ter-

vezd meg!
9. A természetben sem nélkülözhetjük a szemé-

lyi higiéniát!
10. Tanuljuk meg befogadni a természet szép-

ségeit és hasznosítani a természet megismerése 
által szerzett ismereteket és tapasztalatokat!

Az erdő fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám 

kezet!
Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjsza-

kákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele 

melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől 
és gyümölcsöm oltja szomjadat.

Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, 
Én vagyok asztalod lapja, én 
vagyok az ágy, amelyen fekszel, 
a deszka, amelyből csónakodat építed.

Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája... 
….koporsód fedele.

Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg 
kérésem:

Ne bánts!
Mind ezeket köszönjük Horváth Imréné kedves 

olvasónknak, aki nem feledkezett meg arról, hogy 
a múlt század derekán május első napja tartot-
ták a madarak és fák napjaként is számon tartot-
ták. Manapság már földnapja és egyéb más lene-
vezésekkel illetjük a természet, a föld napját. Azért 
is adjuk közre ezeket az intelmeket, mivel ma is 
nagyon aktuális és jó lenne megfogadni és betar-
tani mindannyiunknak a körülöttünk lévő természet 
védelme és tisztasága érdekében. 
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Ezek a napok, hónapok, évek új fejezetet nyitnak a magyar 
traktorgyártás történetében. Harminc év után ismét magyar 
építésű traktort fejlesztett a gyümölcsöseiről híres Jánoshal-
ma melletti Kiserdőben a fiatal profi, Dr. Renner Tamás, csa-
patával együtt. Ráadásul nemcsak korszerűen megépített egy 
régi szerkezetet, hanem innovatív módon újította meg a maga 
korában méltán népszerű és ma is nosztalgiával emlegetett 
Dutra-traktorok legfontosabb erényeit. Renner Tamás ezek-
ben a hetekben mutatja be a nagyközönségnek reményeink 
szerint a magyar gép és agráripar szempontjából akár kor-
szakos jelentőségűnek is mondható 5044 és 8044 elneve-
zésű traktorját. A jánoshalmiak és a városba érkezett vendé-
gek április 30-án délelőtt, a Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
gépes ballagásán már meg is csodálhatták az új traktort, mely 
a menet élén haladt, és tervezője-fejlesztője vezetett. Láthat-
ták az ország lakói, akik az országos médiák gépes ballagá-
sáról készült felvételeket megtekintették. 

 — Az okleveles, PhD gépészmérnöktől azért azt is megkérdeztük, 
hogyan jut eszébe valakinek, hogy be akarjon törni egy olyan telí-
tett piacra, mint a traktoroké? 
 — Magyarország gazdasága csak akkor tud fejlődni, ha a magas hozzá-
adott értékű termékeket gyártjuk. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha ezt 
a terméket mi fejlesztjük ki és mi gyártjuk. Nekem ez egy olyan személé-
let, amely minden olyan cégnek, mely a fennállásának 25. éves évfordu-
lóját ünnepeli, és a válságban is hely tudtak állni, s jól prosperáltak, azok-
nak most sok munkájuk van. . 
 — Amennyiben ki akarunk mozdulni a mélypontról, akkor minél több ilyen 
vállalkozásnak valamit ki kellene találnia, és valamit tennie kellene. 
 — Körülbelül két éve fogalmazódott meg bennünk az új magyar traktormár-
ka ötlete, amikor láttuk, hogy a hosszabb távú támogatási trendek is a 
kis- és közepes gazdaságok termelőit részesítik előnyben. Ugyanakkor 
számtalan visszajelzés alapján azt tapasztaltuk, hogy a kisebb gazdál-
kodók körében is egyre inkább megfogalmazódott az igény egy magyar 
erőgépre, amely a közepes lóerő szegmensben teljesíthet majd szolgá-
latot. Azt figyeltük meg, hogy az ország gépparkja nagy mértékben elö-
regedett az olcsó üzemeltetésű, egyszerű szerviz igényű és minél keve-
sebb elektronikával szerelt traktorok kategóriájában, – ezért döntöttünk 
az egykor olyan népszerű Dutra traktorokhoz hasonlítható, mégis for-
radalmian új erőgép életre hívása mellett. Úgy gondoltam, hogy ezt a 
cégünk meg tudja csinálni. Ezért a projektcsapatot szerveztem, és most 
már a politikusoké a szó.
 — Lehet még újat mutatni árban, technológiában vagy másban úgy, 
hogy ráadásul évtizedek óta nincs is magyar traktorgyártás?
 — Igaz hogy a piac telített, és az is tény, sajnos, hogy Magyarországon 30 
éve nem gyártanak, fejlesztenek traktort. Én viszont azzal találkoztam, 
hogy a magyar gazdák-gazdaságok egy részének a körében speciális 
igény van egy bizonyos méretű és kialakítású traktorra. Az 50-80 lóerős 
ilyen gépek hazai állománya ugyanis rendkívül elöregedett, 40-50 éve-
sek, és nem mindenki tudja vagy nem akarja megvenni a ma futó model-
lek valamelyikét. Éppen ezért voltam úgy vele: vágjunk bele, tegyünk ki 
a piacra egy új traktort, aztán meglátjuk, mi lesz.
 — Így, előzetes piacfelmérés, marketing nélkül?
 — Ez jogos, de nálunk, a Renneréknél nagyon gyakran előfordult az utób-
bi 35 évben, hogy nem a szikár eszünkre, hanem a sugallatainkra, meg-
érzéseinkre hallgatva dobtunk a piacra valamilyen új terméket. Ha az 
eszemre hallgatok, azt mondanám ma is: tele a piac, drága a fejlesztés, 
drága a marketing és a piackutatás, satöbbi. Ekkor mondtam azt, hogy: 
állj! Megcsináljuk a prototípust, aztán meglátjuk, mit lép rá a piac.
 — De, gondolom, a konkrét szakmával, gazdákkal, gépkezelőkkel csak 
konzultáltak a fejlesztés közben?
 — Természetesen. Velük és mérnökökkel, talajtanosokkal, agrártechno-
lógusokkal is. Ennek révén döntöttünk úgy, hogy a bonyolultabb, de 
már a Dutránál is bevált azonos négykerék-méretet alkalmazzuk, és így 
tovább.

 — Miben tükröződik különösen a gazdák 
igénye, elvárása?
 — Egy traktorcsalád piacra dobása a hosz-
szútávú célunk 50 és 80 lóerő kategóri-
ákban. A Renner traktor megalkotásakor 
elsődleges szempontnak tartottuk, hogy 
egy olyan erőgépet hívjunk életre, amely 
megbízható, strapabíró, ugyanakkor a 
lehető legkevesebb elektronikával sze-
relt és a legtakarékosabban üzemeltethe-
tő, olcsó szerviz-igényű gép. A tervezés 
fő koncepciója, hogy a Dutrákhoz hason-
ló, orrnehéz, négy azonos méretű keréken 
futó traktort építsünk, amelyet akár egy 
szerszámos táskával is könnyen megja-
víthatunk. A Renner traktorok további fon-
tos ismérvei, hogy nagyon jó fogyasztás-
sal dolgoznak, ugyanakkor a legkorsze-
rűbb Kubota motor és Carraro hajtáslánc 
képezi az erőgépek „lelkét”.
 — A kényelem és ökonómia igénye 
egyre komolyabb szempontokat 
jelentenek a gazdák szemében, 
amikor új traktorvásárlásra adják 
a fejüket. Hogyan fog megfelelni 
ezeknek az elvárásoknak a Renner 
traktor?
 — A gép egyszerűsége mellett mi is fontosnak tartjuk a kényelmi funkció-
kat – és előre biztosíthatunk mindenkit, hogy a kedvező fogyasztással 
és az alacsony üzemeltetési költségekkel biztosan nem lesz probléma!
 — Egyelőre a fülke nélküli kivitel készült el, de természetesen készül a 
fülke terve is, amely minden olyan funkciót tartalmaz majd, ami az EU 
előírásoknak is maradéktalanul megfelel. A traktor ülése opcionálisan 
választható lesz az egyedi kényelmi igényeknek megfelelően. A kezelő 
szervek is átláthatók, egyszerűek, ugyanakkor korszerűek
 — Mennyiben áll meg az összevetés a régi Dutrával?
 — Lényegében a felépítés alapja például a nyomtáv, a tömegeloszlás, az 
ergonómia, a munkabiztonsági paraméterek zöme a régi, magyar gyár-
tású Dutra 50-es korszerűsített újrateremtése. Nyilván már a maga korá-
ban is azért tervezték ilyen paraméterekkel, hogy az említett gazda-
ság-kategóriákban és kultúrákban legyen hasznosítható például a nyom-
táv megfelel a kukorica sortávolságának.
 — Hányan dolgoztak az új magyar traktor kifejlesztésén?
 — Összesen vagy 30 fő dolgozott-dolgozik benne, köztük tervezők, gyár-
tók, szakmunkások is, hiszen a cégünknél több évtizedes vállalati tudás 
halmozódott fel. Részt vett például a munkában az egykori Vörös Csillag 
traktorgyár ma már 80 éves tervezője is...! 
Mikor kezdődik a Renner traktor terepen történő tesztelése? 
 — A 2016-os és 2017-es éveket a traktorok nyúzópróbáira szánjuk. A tesz-
telésekre az ország legkülönbözőbb területein is sor kerül, kezdve a Kis-
kunság homoktalajaitól a somogyi dombokon át a bácskai feketeföldjéig.

 — A Szent István Egyetemen végeztem és itt szereztem tudományos foko-
zatot, mint agrár-műszaki tudományok doktora. Az egyetemi évek alatt 
megismert fiatal kollégáimnak köszönhetően sok segítő szándékú szak-
ember vesz körül, akik örömmel vesznek részt a nyúzópróbákon az 
ország különböző területeiről.
 — Bízunk benne, hogy a traktor nagyon jól fog szerepelni a teszteken és 
2017-ben megszülethet a nullszéria, majd 2018-ban elkezdhetjük a soro-
zatgyártást is.
 — Áprilisban és májusban bemutatjuk a hódmezővásárhelyi Mezőgaz-
da Napokon, és a kiskőrösi Dutra Napokon is. Utána még következik a 
Kubota-gyár minősítési eljárása. És ha minden jól megy, az idei, egyéves 
nyúzópróba után, 2017-ben meglesz a nullszéria, 2018-tól pedig akár a 
sorozatgyártás is elkezdődhet... 
 — A neve pedig az 50 és 80 lóerő meg a négykerék-meghajtás alapján 
Renner 5044 és Renner 8044 lesz.
 — Elégedett most, hogy megvan a traktor?
Ritkán jön össze minden úgy, hogy együtt van ambíció, tőke és hozzáér-

tés. Nálunk mindez szerencsére megvolt-megvan: ezt tanultam, ebből dok-
toráltam, a Renner Bt-nél volt forrás a fejlesztésre, és volt annyi elkötele-
zett partnerünk, szakértőnk, akik részt vettek a munkában.

Mit tapasztal, milyen a nyilvánosságban a Renner-traktor fogadtatása?
Rendkívül pozitív és izgatott: rengetegen követik és érdeklődnek, hol tart 

a folyamat. Köztük gazdák is, akikkel részben közösen folytak az előkészü-
letek, és tudják, mi készül.

 — Hogyan látja a sorozatgyártás esélyeit?
 — Ha csak abból indulok ki, hogy a 70.000 darabos mai hazai MTZ-állo-
mány jó része kiöregszik, és ha a tulajdonosaiknak csak a egy százalé-
ka cserélné egy ilyen jól kezelhető, kedvező árú és olcsón üzemeltethe-
tő traktorra, akkor máris elegendő megrendelésünk lenne az éves soro-
zatgyártáshoz. És akkor még nem számoltunk a környező piacokkal.
 — Elégedett lenne ezzel?
 — Amikor belefogtunk, azt mondtam magamnak, hogy ha csak két traktort 
építek meg, akkor tanultam egy csomó mindent és jó kedvvel dolgoztam 
az ambícióimnak, és végül lesz a két gyermekemnek egy-egy darab ját-
szani... De komolyra fordítva a szót: felemelő érzés, hogy bebizonyíthat-
tuk, mi mindenre képes saját erejéből a magyar mérnök és szakmun-
kás! Ez nagy hajtóerő. Méltók akartunk lenni a 40-50 évvel ezelőtti elő-
dök munkájához és a Dutra színvonalához, és adni is akartunk valamit 
a társadalomnak. 

Végül néhány szót a Renner Bt-ről. Őszintén szólva elcsodálkoztam, 
amikor beléptem a cég telephelyére. Jánoshalma mellett átutazva, kívülről 
is látható a tisztaság és a rendezettség A Renner Bt. az öt hatalmas köny-
nyűfém-szerkezetes csarnokával, az ízléses, modern irodájával, műhelye-
ivel mind magyar, ezen belül jánoshalmi produktum...! A fejlesztés a külső 
szemlélő számára is nyomon követhető, de amit az útról nem látni, hogy 
például ezekben a napokban üzemelnek be egy 100 milliós gépet az egyik 
nagy csarnokban 

Hogyan lett mindez- kérdeztük Dr. Renner Tamás műszaki igazagatótól.
Ízig-vérig magyar cég vagyunk, bár sváb felmenők vannak is a család-

ban. Mindez még 1983-ban, a Széchenyi utcában, a családi házunk garáz-
sában kezdődött, amikor elkezdtünk önindítók és generátorok javításával 
foglalkozni. A családban a dédnagypapámig – aki a helyi nagy malom főgé-
pésze volt – visszavezetve tudjuk, hogy mindig is volt egy gépészeti irá-
nyultság. Édesapám találta ki, hogy országos cseredarabos szervizszol-
gáltatást és -hálózatot alakít ki az akkor már komplett jármű-felújítási tevé-
kenységre. Ez a 90-es évek elején, a nagy importautó-dömping idején jól 
jövedelmezett. Az ezredfordulóra átvettük a Jánoshalmán megszűnt gumi-
üzem piacát, folytattuk az autóvillamossági profilt, szerszámkészítő üzemet 
létesítettünk, és lassacskán már vagy 20 alkalmazottunk volt. Én is úgyszól-
ván a műhelyben nőttem fel, és amióta az eszemet tudom, egyértelmű volt, 
hogy gépekkel szeretnék foglalkozni, sőt, létre hozni valamit...!

Akkor innen is ered a Renner-traktor megszületése?
Egész biztosan, nekem a gépészet szakma és hivatás is egyben, de 

sosem lennék elégedett, ha csak szolgáltatást végeznék: én mindig is 
teremteni akar tam, a gyártás mindig jobban foglalkoztatott, mint a szer-
viz. Ma már egyébként a Renner 220 alkalmazottal vagy 3000 féle termé-
ket gyárt heti 400 ezer darabos volumenben elsősorban Nyugat-Európá-
ba, de az USA-ba és kisebb részt Kelet-Európába is. 

Hogyan sikerül feltölteni szakemberekkel a céget?
 Mindenütt azt hallani, hogy hiány van szakmunkásból már az ipar-

ban is...
Különösen nem könnyű helyből munkaerőt találni: a szakképzett mun-

kások elvándorolnak, mert Ausztriában akár a három-négyszeresét is 
megkeresik az itteni fizetésnek. Nem tehetünk mást, automatizálunk min-
dent, amit csak lehet, ami persze egyébként is a modem ipar egyik ter-
mészetes törekvése.

b. s.

v 

A VÁLASZTHATÓ TÉMÁK: 
„A legboldogabb pénzérme” 

- vagy - 
„START a jövőbe” 

 

Beküldési határidő: 
2016. július 15. 

A pályázaton mindenki egyénileg, a fenti két téma egyikében 1 pályaművel vehet részt. Az alkotások A/4 –es méretben, 
szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek (pl.: grafika, rajz, festett kép stb.). Az alkotás hátoldalán 
kérjük olvasható, nyomtatott betűkkel feltüntetni az alkotó nevét és életkorát, valamint a szülő nevét, telefonszámát és e-
mail címét – e-mail cím hiányában levelezési címét -, illetve a választott témát. A pályázatok értékelése 3 korosztályban 
zajlik: 6-8 év, 9-11 év, és 12-14 év. Az elkészült alkotások leadhatóak a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és 
állampapír értékesítési pontjain, valamint az országos rendezvények kincstári standjainál is. Az alkotások postai úton is 
beküldhetők a Magyar Államkincstár 1909 Budapest levelezési címre. A borítékon kérjük feltüntetni: II. Mesterecset 
Pályázat. A beérkezett alkotások a Magyar Államkincstárban kerülnek kiállításra, azok visszaküldésére nincs lehetőség. 
Jelen kiírásban nem szereplő pályázati feltételeket a Magyar Államkincstár honlapján – www.allamkincstar.gov.hu – 
kihelyezett Játékszabályzat tartalmazza. 

 
    
 
 
 

Tudtad, hogy akár már az iskolai évek alatt is lehet megtakarításod 
a Magyar Államkincstárnál? 

Országos pályázatot hirdet a Magyar Államkincstár, amelyen minden 6-14 
év közötti gyermek részt vehet.  
 

A jánoshalmi Renner Bt. műhelyében újjáéledt a hazai gyártás
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Előadás vállalkozóvá 
válás támogatásáról 

Budapesti Politechnikum Alapítvány munkatársai 2016. március 17-én 
előadást tartottak a Jánoshalmi Járás Foglalkoztatási Osztályán ott meg-
jelent érdeklődő álláskeresőknek az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként 
megvalósuló GINOP 5.2.2 program Vállalkozóvá válás támogatásának 
lehetőségeiről, feltételeiről, lépéseiről.

A támogatás az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként, elsősorban az 
álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

A programba kerülés/program lépései:
 —  Regisztráció, jelentkezés; regisztrálni a www.gondolkozzokosan.hu 
honlapon lehet, valamint az aláírt  „Jelentkezési adatlap” postai úton 
való megküldése.
 — -Kompetenciamérés; a kiválasztott jelentkező készségeit írásban és 
szóban is felmérik, az üzleti ötletét meghallgatják, értékelik.
 —  Teendők a Foglalkoztatási Osztálynál; a kiválasztott 25 év alattiak az 
IGR rendszerben regisztrálnak, a 25 évet betöltött, de a 30. életévét 
még nem, azok álláskeresőként regisztrálnak.
 —  Képzés; képzésen résztvevők pénzügyi, gazdálkodási, munkaszerve-
zési jogi piackutatási, marketing ismereteket sajátítanak el.
 —  Üzleti terv; a résztvevő saját üzleti tervének elkészítése, ehhez szak-
értő tanácsát vehet igénybe, bíráló bizottság értékeli az elkészült üzle-
ti tervet.
 —  Pályázás a támogatásra; kizárólag a jóváhagyott üzleti tervvel, a kép-
zés végén kézhez kapott névre szóló tanúsítvánnyal, valamint a meg-
alapított vállalkozással lehet. 

Program célcso-
portja a 18-25 év 
közötti, más vállalko-
zásban többségi tulaj-
donnal nem rendel-
kező új mikro-vállal-
kozást indítani terve-
ző természetes sze-
mélyek. A felhívás 
mindenekelőtt azo-
kat a fiatalokat céloz-
za, akik a vállalko-
zás indításához ötlet-
tel, reális elképzelés-
sel, vállalkozói attitűd-

del rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer 
regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevo-
náskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem 
oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

A program részcéljai:
 —  életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással tör-
ténő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, 
készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
 —  élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létreho-
zásának elősegítése pénzügyi támogatással  
 —  a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a mun-
kahelyteremtés elősegítése;

A program keretében tervezett fő tevékenységek két kompo-
nens mentén valósulnak meg.

Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben 
tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, kiválasztá-
sára, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt 
történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első 
komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphat-
ják meg, a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerez-
hetik az lapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdál-
kodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállal-
kozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá 
vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül 
segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszak-
ban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jog-
szerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához. 

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelke-
ző, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen 
elvégző, vállalkozásukat megalapító fia-
talok legfeljebb 3 millió Ft összegű, visz-
sza nem térítendő támogatásban részesül-
nek induló költségeik támogatása céljából, 
10% önrész mellett. 

 A Kormány célkitűzése, hogy az összes magyarországi tanya villamos energiával 
történő ellátása megvalósuljon. 

A cél érdekében a jánoshalmi járás területén a Jánoshalmi Járási Hivatal munkatár-
sai április végéig felkeresték a Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Rém települések terü-
letén lévő mintegy 1400 földhivatali nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingat-
lant és a felmérést elvégezték. A Mélykút város közigazgatási területéhez tartozó mint-
egy 190 tanyát a Bácsalmási Járási Hivatal munkatársai térképezték fel. 

A munkatársak minden tanyáról ( az összedőlt, lakatlan épületekről is ) adatlapot töl-
töttek ki, a tanyákról vagy összedőlt tanya helyéről fényképfelvételt készítettek, hogy a 
fejlesztések tervezői minél pontosabb képet kapjanak a tanyák állapotáról, helyzetéről. 

Sajnos a tanyák közel 3/4 része szomorú képet mutat, jelenleg lakhatatlan vagy 
összedőlt állapotban van, az idő vasfoga nem kímélte a gyakran lakó, gazdálkodó csa-
lád és ember nélkül maradt épületeket,

Köszönjük a tanyákon élő lakosságnak, hogy a járási hivataltól érkező kollégák mun-
káját segítették, együttműködtek a felmérések során. 

Köszönjük a polgárőrség, rendőrség, erdészet, a földhivatal munkatársa-
inak, a járás önkormányzatainak és mindazoknak a segítségét, akik támo-
gatták a felmérő munkát a településeken. 

 Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalvezető 

A Járási Hivatal  hírei

LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK 
A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT  

RENDSZERES ELLÁTÁSOKBAN  2016. MÁJUS 01-TŐL

a részletszabályokról tájékoztatást nyújt a BKMKH Jánoshalmi Járási 
Hivatala Kormányablak Osztálya valamint a Hatósági és Gyámügyi 
Osztálya ( 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.sz. ).

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala 

Építő- és anyagmozgatógép kezelője (Földmunka-, rakodó- és 
szállítógép kezelő) + gépkezelő jogosítvány 2 gépcsoportra (12 fő)
Helyszín: Jánoshalma  
Belépési szint: 8 általános megléte
Várható indulás: 2016. június

Építő- és anyagmozgatógép kezelője (Targoncavezető + 
Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) +  

gépkezelő jogosítvány 3312, 3313 és 3324 gépcsoportra (12 fő)
Helyszín: Jánoshalma
Belépési szint: 8 általános megléte
Várható indulás: 2016. június

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő +  
TÜV minősített hegesztő + tűzvédelmi szakvizsga (12 fő)

Helyszín: Jánoshalma
Belépési szint: 8 általános megléte
Várható indulás: 2016. június

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (14 fő)
Helyszín: Jánoshalma
Belépési szint: 8 általános megléte
Várható indulás: 2016. augusztus

Tanfolyamra csak az jelentkezhet, aki regisztrált álláskereső!
Nem lehet köztartozása a NAV felé!
Minden egyes tanfolyamot felvételi vizsga előzi meg a jelentkezők elő-

zetes tudásfelmérésére!
Jól megírt felvételi szükséges a képzésre való bejutásra viszont a 

Foglalkoztatási Osztály egyéb tényezőket is figyelembe vesz a beisko-
lázás során (orvosi alkalmassági vizsgálat, vett e már részt foglalkoz-
tatási osztály által finanszírozott tanfolyamon,  program célcsoportjá-
nak való megfelelés, rendelkezik e egyéb végzettséggel, munkáltató 
alkalmazza e a képzés befejezése után. Egyes képzéseknél „B” kate-
góriás jogosítvány megléte.

Érdeklődni lehet a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán: 
Bogdán József
GINOP 5.1.1 projekt munkatárs
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey utca 12.
E-mail cím: bogdanj@lab.hu
0630/846-1729, 0677/403-966

Vállalkozóvá válás támogatása GINOP 5.2.1
Támogatás célja: A munkaerő-piaci prog-

ramban a meghatározott feltételeknek megfele-
lő álláskereső személyek vállalkozói készségé-
nek, hajlandóságának előmozdítása, saját vállal-
kozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítá-
sára való ösztönzése.

E támogatás tekintetében az Flt. és a kap-
csolódó végrehajtási rendelet – az álláskeresők 
vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra 
vonatkozó – rendelkezéseit a következő eltérés-
sel szükséges alkalmazni (megjegyezve, hogy a 
projekt célcsoportjához tartozók e programelem-
ben attól függetlenül vehetnek részt, hogy ren-
delkeznek-e az Flt.-ben és végrehajtási szabá-
lyaiban az adott támogatásra előírt feltételekkel):

Támogatás formája: a projekt keretében 
csak legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, 
havonta a kötelező legkisebb munkabér össze-
géig terjedő támogatás adható. Vállalkozóvá 
válás támogatása keretében tőkejuttatás sem-
milyen formában nem nyújtható a munkaerő-pi-
aci programban.

Támogatás feltételei: A kérelmező
 — a támogató döntés közlését követő 30 napon 
belül hatósági szerződést köt a járási hiva-
tallal,
 — legkésőbb a hatósági szerződés megkötésé-
ig csatolja a vállalkozás alapítására vonatko-
zó és a tevékenység megkezdéséhez szük-
séges dokumentumokat (pl. vállalkozói iga-
zolvány, az egyéni vállalkozók nyilvántartá-
sát vezető hatóságtól a nyilvántartásba vétel-
ről kapott igazolás, mezőgazdasági ősterme-
lői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági 
társaság esetén a társaságot bejegyző cég-
bírósági végzés/módosítás, társasági szerző-
dés (alapító okirat), vállalkozói bankszámla/
lakossági folyószámla szerződés, szakható-
sági engedélyek stb.),
 — vállalja, hogy valamennyi bankszámlájá-
ra azonnali beszedési megbízást (inkasszót) 
engedélyez,
 — a támogatás iránti kérelmét a vállalkozói tevé-

kenység megkezdése előtt benyújtja,
 — vállalja, hogy a járási hivatal kérésére a kére-
lem érdemi elbírálásához – az előírt kötele-
ző mellékletein túl – egyéb iratot is (pl. előze-
tes elvi szakhatósági engedélyek, szándék-
nyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvéte-
li előszerződés) benyújt a járási hivatal foglal-
koztatási osztályára,
 — vállalja, hogy a hatósági szerződésben meg-
jelölt időpontig tevékenységét (a létrehozott 
kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és 
a támogatás folyósításának ideje alatt fenn-
tartja. A kérelmező ezen időszak alatt a foglal-
koztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) 
bekezdés a) pontjában meghatározott munka-
viszonyt nem létesíthet.
A legfeljebb 6 havi támogatást nem lehet más 

programokból (IGR keretén belüli egyéb prog-
ramokból vagy mezőgazdasági programokból 
stb.) való vállalkozóvá válási támogatásokhoz 
kapcsolni.

Vállalkozóvá válás támogatása GINOP 
5.2.2

A támogatás az Ifjúsági Garancia Rend-
szer részeként, elsősorban az álláskereső fia-
talok vállalkozóvá válásához kíván segítséget 
nyújtani.

Program célcsoportja a 18-25 év közötti, 
más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem 
rendelkező új mikro-vállalkozást indítani terve-
ző természetes személyek. A felhívás mindene-
kelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik a vállalko-
zás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vál-
lalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy 
az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer regiszt-
rált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a prog-
ramba történő bevonáskor a munkaügyi szerve-
zetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem 
oktatásban sem képzésben nem vesz részt 
és nem is dolgozik.

A program részcéljai:
- életképes üzleti ötlettel rendelkező fiata-

lok komplex szolgáltatással történő támogatása 

üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanács-
adás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);

- élet-és piacképes, hosszútávon is 
fenntartható vállalkozások létrehozásá-
nak elősegítése pénzügyi támogatással  
- a fenntartható növekedést szolgáló önfoglal-
koztatás erősítése, a munkahelyteremtés elő-
segítése;

- A program keretében tervezett fő tevékeny-
ségek két komponens mentén valósulnak meg.  
Az első komponens keretében kerül sor az 
üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfe-
lelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, kivá-
lasztására, a támogató háttér kialakítására és a 
program teljes futamideje alatt történő folyama-
tos működtetésére. A potenciális fiatal vállalko-
zók az első komponens keretében nyújtott kép-
zési programok teljesítésével kaphatják meg, 
a vállalkozásindításhoz szükséges kompeten-
ciákat, megszerezhetik az lapvető jogi, pénz-
ügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gaz-
dálkodással és irányítással kapcsolatos ismere-
teket,megismerhetik a vállalkozási formák típu-
sait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglal-
koztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. 
A támogató szolgáltatásokon keresztül segítsé-
get kapnak üzleti tervük összeállításához, illet-
ve az indítási időszakban tanácsadás és men-
torálás keretében kiemelt segítséget kapnak a 
jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói 
magatartás kialakításához. A második kompo-
nens keretében az elfogadott üzleti tervvel ren-
delkező, az első komponensben nyújtott képzé-
si programokat eredményesen elvégző, vállal-
kozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió 
Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban 
részesülnek induló költségeik támogatása céljá-
ból, 10% önrész mellett.

 

A Jánoshalmi Járási Hivatal munkatársai befejezték  
a tanyák felmérését 

Képzési lehetőségek regisztrált álláskeresők számára

Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében 
igénybe vehető vállalkozóvá válás támogatásokról

http://www.gondolkozzokosan.hu
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2013. január 1-től minden járásban megalakultak a Helyi Védelmi Bizottságok. Elnökük a 
Honvédelmi törvény alapján a Járási Hivatal vezetője. A munkát katasztrófavédelmi és hon-
védelmi elnökhelyettes segíti, ők nem a Járási Hivatal állományába tartoznak, csak szük-
ség esetén segítik a munkát.

A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb feladatai: A jánoshalmi járás területén irányítja 
és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak 
végrehajtását. Részletes munkáját a katasztrófavédelemre és a honvédelemre vonatko-
zó jogszabályok valamint a saját Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazzák, tevé-
kenységét a Kecskeméten működő Megyei Védelmi Bizottság irányítja. A HVB megalaku-
lása óta rendszeresen ülésezett, országos honvédelmi és katasztrófa védelmi gyakorlatok-
ban vett részt.  Az üléseken részt vesznek az elnök, elnökhelyettesek, titkár, a Rendőrőrs 
parancsnoka, a hatósági állatorvos, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság képviselője, 
a járás polgármesterei, önkormányzatok képviselői. 

A Bizottság legutóbbi ülése 2016. április 14-én volt, ahol elfogadták a Helyi Védelmi 
Bizottság új Szervezeti és Működési Szabályzatát és a 2016. évi Feladat és Pénzügyi ter-
vét, amelyet Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna elnök terjesztett elő.  

Beszámoló hangzott el a HVB két ülése között történt, védel-
mi igazgatással összefüggő eseményekről, előadó Farkas Margit titkár volt.   
Szabó Balázs az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igazgatójának területi felügye-
lője tájékoztatót adott az ár- és belvízvédekezésre való felkészülés helyzetéről, a vizek 
kártételei elleni védelem helyzetéről

Kiss Zoltán tű. alezredes HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettese ismertette a tagok-
nak és meghívottaknak az aktuális katasztrófavédelmi feladatokat, a vis-maior eljárás és 
hőségriasztás rendjét.

A járás közbiztonsági helyzetéről Kutyifa István a Rendőrőrs parancsnoka számolt be. 
Jánoshalma, 2016-04-14.

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető 
          BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

A környező települések óvodái között régóta hagyomány, 
hogy minden évben a nagycsoportos óvodások más-más hely-
színen összemérik fürgeségüket, ügyességüket.

Ebben az évben, április 13-án óvodánk (Gyermeklánc Óvo-
da) látta vendégül a kis sportolókat és felnőtt kísérőiket. Három 
településről érkeztek csapatok a helyieken kívül. Mélykútról 2, 
Borotáról 1, Kéleshalmáról 1 csoport érkezett. A küzdőtéren raj-
tuk kívül vendégeink voltak a Szent Anna Katolikus Óvoda, a 
Batthyány és a Petőfi utcai óvoda nagycsoportosai is. Összesen 
110 kisgyermek 7 csapattal küzdötte végig a délelőttöt.

A verseny- és szervezési feladatokat kolléganőim igen körül-
tekintően, ötletesen és az életkornak megfelelően készítet-
ték elő.

Segítségünkre voltak a Jánoshalmi Védőnői Szolgálat, vala-
mint a Család- és Gyermekjóléti Központ kollégái is.

A versenyszámok az olimpiai sportágak közül kerültek kivá-
lasztásra. Vagyis volt: kerékpározás, lovaglás, úszás, kézilabda, 
lövészet és jégkorong.

A rendezvényt városunk polgármestere, Czeller Zoltán nyitot-
ta meg, ezt követően Bátyai Gáborné aerobikosai tartottak egy 
nagyon rövid bemutatót, majd egy közös bemelegítés vette kez-
detét Éva néni vezetésével.

Örömünkre szolgált, hogy a nézőtéren lelkes szurkolói tábor, 
valamint sok érdeklődő szülő és gyermek izgult egy-egy csa-
patért.

A jól „megkomponált” feladatoknak köszönhetően szinte egy 
pillanat alatt véget ért a délelőtt.

Minden résztvevő ajándékkal, a csapatok egy-egy emléklap-
pal térhettek haza. A vándorserleg pedig ismét útra kelt, mely-
nek ebben az évben a mélykúti csapat lesz a gazdája a követ-
kező versenyig.

Büszke vagyok arra, hogy a Radnóti utcai csapatunk a 2. helye-
zést érte el.

Köszönet illeti kollégáimat, hogy profi szinten készítették elő és 
vezényelték le az Ovi Olimpiát.

Külön köszönöm, hogy a Városgazda Kft. igazgatója, a sport-
csarnok vezetője és munkatársai nyitottak és segítőkészek voltak a 
rendezvény problémamentes, sikeres lebonyolításában!

Csodálatos és izgalmas délelőtt volt mindenki számára!
Ördögh Edit

A Föld napja alkalmából, április 22-én a Radnóti utcai 
óvodások izgalmas játékban vettek részt.

Az erdőt – mezőt lakó kisállatok a gyerekek segítsé-
gét kérték, hogy a minket körülölelő természet egészsé-
ges és szép maradhasson. 

Kicsi és nagy gyermek egyaránt lelkesen munkálko-
dott azon, hogy a nyuszi, a süni, a rigó, kacsa, vakond 
visszatérhessen élőhelyére. 

Miután minden feladatot megoldottak, a nagycsopor-
tosok az óvó nénikkel közösen készítettek egy erdei 
manót ábrázoló képet. 

E délelőttöt megelőzően is sokat beszélgettünk a kör-
nyezetvédelemről. 

A nagyok már azt is tudják, miért nem folyatjuk feles-
legesen a vizet, miért kapcsoljuk le a lámpát, ha süt a 
nap. Tudják, hogy melyik hulladékfajtát melyik szelektív 
gyűjtőbe lehet dobni, sőt azt is tudják, miért nem öntjük 
az olajat a lefolyóba. 

Mi, felnőttek se felejtsük el ezeket!

Puskás Katalin
óvodapedagógus

Gyermeklánc Óvoda hírei

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adó-
juk 1 % -át a „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapít-
ványnak utalták.
 Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kér-
ni. A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez 
kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03
Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit óvodavezető

Játék a Föld napján

Ovi Olimpia 2016

A Család-és Gyermekjóléti Központ 
ingyenes 

jogi tanácsadás lehetőséget biztosít.
Helyszín: Jánoshalma, 

Dózsa Gy. u. 93.
Időpont: minden kedden 12-13 óráig

Ügyvéd: Dr. Kecskés Patrícia

Áprilisban ülésezett a Járási 
Helyi Védelmi Bizottság

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben 

is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám:18343744-103 

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás

Minden kedves támogatónk köszönjük  
eddigi hozzájárulásukat az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához!

Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, a  
10402348-50526681-76801009 i számlaszámon megteheti. 

Adószám:18269143-1-03
A Georgica Alapítvány nevében:  Vancsura Józsefné kuratóriumi elnök
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„ANNA - MATER” 

Jézus kapcsolata a gyermekekkel
A kisgyermekek megéreztek valamit abból a szeretetből, amit Jézus taní-

tott. A gyermek csodálatos érzékkel bír. Mi, felnőttek sajnos elveszítettük 
ezt az érzékünket, mert igen sokat csalódtunk már az emberekben. A gyer-
mek nyomban meglátja a felnőtt szemében, hogy őt szereti vagy nem. El 
bírja-e viselni vagy teher. Le tud-e hozzá hajolni a felnőtt, vagy lekicsinyli őt. 

Amikor Jézushoz édesanyák viszik gyermekeiket, hogy megáldja őket, 
így szól a tanítványokhoz, akik el akarják utasítani: „Hagyjátok, hadd jöjje-
nek hozzám a gyermekek, és ne tartsátok vissza őket!” (Mk 10,14) Ma a fel-
nőttek sokszor elutasítják a gyermekeket. „Ne zavarj, amikor annyi munkám 
van!” „Ne szólj bele, nem értesz te ehhez!” Ugye ismerősek ezek a sza-
vak? Jézus pedagógiájában a gyermekek fontosak.  Velük a maguk szint-
jén foglalkozni kell. Nekik is lehetnek problémáik, nemcsak a felnőtteknek. 
Majd tovább olvasva ezt az evangéliumi részt ezt találjuk: „Aztán ölébe vet-
te őket, és rájuk téve kezét megáldotta őket.” (Mk 10,16) Ezekben a sza-
vakban benne van minden, ahogy Jézus viszonyult a gyermekekhez. Bár-
csak a szülők és a nevelők olyan fontosnak tartanák a nevelésben a tes-
ti kontaktust, mint ahogy erre Jézus példát adott! Egy simogatás a kisgyer-
mek fején vagy egy kamasz gyermek oldalba bökése igen sokat jelent a 
számára. A személytelen nevelés fából vaskarika. Olyan, mint a semleges 
nevelés, ami nem létezik. 

Jézus megáldotta a gyermekeket. Megáldani annyit jelent, Isten oltalmá-
ba helyezni. Amikor a szülő Jézustól megtanulva kis keresztet rajzol a gyer-
mek fejére, tudatosítja magában és gyermekében, hogy ő Isten gyermeke, 
ő a mennyek országának örököse. 

Jézus nagy gondot fordított arra, hogy az emberek lelkét építse, tökéle-
tesítse. Tanít az erényekről: az alázatról, a szeretetről, a megbocsátásról 
és az Ő követéséről. 

Az Úr tanai, módszerei mindig frissek és az újdonság élményével hat-
nak. Ahogy Gárdonyi írja: 

„Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá mállnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.”

Mons. Tajdina József: Jézus, a nevelő című munkája alapján

Könnyű annak, aki tehetséges!
Könnyű annak, aki tehetséges?

Czipták Bálint 7. osztályos tanulónk. Trombitán játszik az édesapja, Czip-
ták Zsolt vezette Hajósi Ifjúsági Fúvószenekarban, mely április 24-én a 
WASBE minősítő hangversenyen maximális 100 ponttal KIEMELT ARANY 
minősítést szerzett. A minősítő hangversenyre engem is meghívott, s azon 
a vasárnap estén csodálatos élménnyel gazdagodtam. Elgondolkodtam 
azon, mennyi-mennyi tehetség és kitartó munka kell ahhoz, hogy valaki 
ilyen sikert érjen el. Megkértem hát Bálintot, írjon erről.

Horváthné Sörös Anita
igazgató

Már születésem óta ismerem és szeretem a zenét. Alig múltam két éves, 
amikor nagyapámtól, aki zenetanár volt, kaptam egy kisméretű trombi-
tát, amit rendszerint elővettem és próbáltam hangokat kiadni belőle. Ekkor 
fedezték fel bennem a zenei tehetséget, és még ovis koromban a szüle-
im beírattak zongorára. A zongoratanulás mellett, hogy a ritmusérzékem is 
tovább fejlődjön, elkezdtem dobolni. A két hangszer mellett a trombita egy 
időre feledésbe merült. 

Rendszerint eljártam apukám koncertjeire, ahol a fúvószene teljesen 
elvarázsolt. Sokáig halogattam, de valamikor tíz éves koromban előáll-
tam azzal, hogy én inkább trombitálni szeretnék. Három hónap gyakorlás 
után először játszhattam fúvószenekarban egy bajai zenetábor alatt. Ez 
olyan élményt nyújtott számomra, hogy elkezdtem még többet gyakorolni, 
és nagy célom volt, hogy bekerüljek apukám hajósi zenekarába, ami már 
akkor is országos és nemzetközi hírnévnek örvendett. A sok gyakorlásnak 
köszönhetően, fél éven belül már velük játszhattam a karácsonyi koncert-
jükön. Később bekerültem egy kamaracsoportba is, akikkel idén két ver-
senyen is részt vettünk, amelyen kiemelt nívódíjat és egy arany oklevelet 
is elhoztunk. Az elmúlt évben is voltam egy zenei találkozón, ahol kiemelt 
arany oklevelet kaptam. 

Az iskola mellett nagyon sok időt vesz igénybe az, hogy komolyan foglal-
kozzak a zenével. A heti három zenekari próba és egyéni óra mellet napon-
ta két-három órát gyakorlok, ha ez kevés, még iskola előtt is beiktatok fél 
órát. Egy versenyre készülés esetén a gyakorlás és a próbák száma sok-
szorozódik.  

Nagyon szeretek a zenével foglalkozni, ezért még hatodikos koromban 
elhatároztam, hogy ezt választanám hivatásomnak. Már három neves trom-
bitaművésznél voltam meghallgatáson, akik elismerő és bíztató szavaikkal 
még jobban megerősítették bennem, hogy a zeneművészeti konzervatóri-
umba jelentkezzem.

Czipták Bálint
tanuló

NÁLUNK TÖRTÉNT 

Országos történelem 
versenyen jártunk

A Katolikus Iskolák XII. Országos Takáts Sándor Történelmi Versenyén 
- melyet a budapesti Szent Margit Gimnázium rendezett - iskolánk négy-
fős csapata, a Kalandozók az induló 37 csapatból a három írásbeli for-
duló alapján a döntőbe jutott, és 11. helyezést ért el. A lelkes kis csoport 
- Dobos Zsófia 7.a, Hajnal Bálint 6.a, Kosóczki Balázs 7.b és Mike Márk 
7.b osztályos tanulók - előtt igazán komoly próbatételek álltak, hiszen első 
alkalommal vettek részt ilyen színvonalas országos versenyen, ahol olyan 
iskolák csapataival kellett versenyezniük, mint az egri ciszterci gimnázi-
um, a kecskeméti, a mosonmagyaróvári piarista gimnázium.  A döntőbe 
jutott diákok magas felkészültségről, küzdőszellemről tettek tanúbizonysá-
got a jeles zsűri előtt. Rengeteg ismerettel gazdagabban, vidáman tértünk 
haza. Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen jelentős megmérettetésen vehet-
tünk részt. Amennyiben lehetőségünk lesz rá - az idei tapasztalatok birto-
kában -, jövőre ismét szeretnénk nevezni az Országos Takáts Sándor Tör-
ténelmi Versenyre.

Köszönjük Gazdag Lászlónak és Csernók Évának, hogy támogatták a 
versenyen való részvételünket.

Jacsóné Szabó Erika 
elkészítő tanár 

Egyházmegyei hittanverseny

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében minden esztendőben meg-
rendezésre kerül az egyházmegyei hittanverseny. Idén április 16-án a 
Jánoshalmi Szent Annáról elnevezett Katolikus Általános Iskola adott 
helyet a verseny megrendezésére. Mons. Menyhárt Sándor plébános és 
Sörös Anita iskolaigazgató vezérletével lelkes katekéta és tanári segítség-
gel egy értékes napot töltött el a több mint száz felső tagozatos és közép-
iskolás hittanos.  

A rendezvény érseki szentmisével 9 órakor kezdődött a templomban. 
Szentmise után a csapatok és kísérőik közösen átvonultak az iskolába. 
A verseny témája Szent Lukács evangéliuma és a Római Katolikus Egy-
ház szociális enciklikái, valamint két kiváló szent életpéldája, akik életüket 
a szegény és kiszolgáltatott embertársaiknak szentelték: Szent Márton és 
Batthyány Strattmann László. Mivel a jelentkező gyerekek az egész egy-
házmegye területéről érkeznek, a feladatlapok kijavítása alatt lehetőségük 
volt megismerkedni a vendéglátó város történelmével is. Valamint az ifjú-
sági korcsoport külön feladata volt ebben az időben egy-egy bibliai történet 
pár perces előadása drámajáték keretében, mely remek közös élménnyel 
gazdagította a versenyzőket. Ezek után közösen ebédeltek az iskola ebéd-
lőjében, majd következett az eredményhirdetés. Reméljük minden résztve-
vő gyarapodott lelkiekben és szellemiekben egyaránt! 

Arnold Fülöp
hitoktató

Keresztátadás
Keresztátadás a diákoknak a jánoshalmi Szent Anna templomban

„Jövök a kereszthez, Neked halált hozott, nekem életet…” áll egy ifjúsá-
gi énekben. Romano Guardini szerint „a kereszt a mindenség jele, a meg-
váltás kifejezése. A mi Urunk a keresztfán váltott meg minket. A kereszten 
át s a kereszttel szentelt meg bennünket, egész életünkre, az utolsó lehe-
letünkig.” Vajon gondolunk-e erre a mindennapok rohanásaiban? Feltéte-
lezhető, hogy a kereszt üzenetének megértésében „előnyben” vannak azok 
az emberek, akiknek az otthonában is megtalálható ez a szimbólum, termé-
szetesen olyan helyen, ahol gyakran találkozhatnak vele. 

Menyhárt Sándor jánoshalmi plébános fontos célkitűzése, hogy a gye-
rekek is megértsék a kereszt üzenetét, hogy Jézus Krisztussal személyes 
kapcsolatot alakítsanak ki. Kezdeményezésére ezért 2016 húsvétjának 5. 
vasárnapján a jánoshalmi Szent Anna templomban, valószínűleg a szent 
hely fennállása óta először, keresztátadás szertartására került sor.  A déle-
lőtti szentmisén 39 fő hatodik évfolyamos hittanos tanuló kapott keresz-
tet keresztszülőjétől vagy más közeli hozzátartozójától. A gyerekek nagyon 
örültek az egyházközség ajándékának, hiszen hozzájuk közel álló, „fiata-
los” kereszteknek lettek a birtokosai, melyet még mi felnőttek is megirigyel-
tünk.

Kívánjuk, hogy ezek a gyermekek is megértsék: „a kereszt igéje azok-
nak, akik elvesznek, oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagy-
is nekünk, Isten ereje.” (1 Kor 1,18)

Mészáros Gábor
pedagógus

Beiratkozás
Iskolánkba a 2016/17. tanévre 34 tanuló iratkozott be. Fenntartónk enge-

délyével két osztályt indítunk. Az 1.a osztályfőnöke Haugné Szatmári Lívia, 
az 1.b osztályfőnöke Simityné Mészáros Judit. Tanítóként mindkét osztály-
ban dolgozik majd Szente Mariann.

A beiratkozás két napig tartott, reggel nyolctól este hétig. Ez így riasz-
tónak tűnhet: 11 órán át ülni egy irodában. Ám elröpült az idő, mert kivéte-
les élmény volt a találkozás a szülőkkel. Bár egy részüket már óvodánkból 
jól ismertem, mégis ez az alkalom különleges volt. Nekik talán azért, mert 
nyolc évre meghatározó döntést hoztak, nekem azért, mert megtiszteltek 
azzal, hogy társnak fogadtak fel életük legtökéletesebb alkotásának, gyer-
meküknek növeléséhez (testben, lélekben és szellemben egyaránt). Ez 
egyrészt hatalmas felelősség, másrészt hihetetlenül nagy megtiszteltetés.

Köszönöm a szülőknek a bizalmat magam és kollégáim nevében! És 
bízom benne, hogy együtt munkálkodásunk a gyermekek kiteljesedését 
eredményezi az előttünk álló nyolc évben.

Horváthné Sörös Anita
igazgató

A Föld Napja

A 26. Föld napjának javasolt témája étrendünk és az éghajlat volt: 
több növényt, kevesebb haszonállatot a talaj és az éghajlat védelmében - 
ezért 2016-ot az ENSZ a talajkímélő és fenntarthatóan termeszthető hüve-
lyesek nemzetközi évének nyilvánította.

Ezt a kezdeményezést igyekeztünk lehetőségeink szerint iskolai szin-
ten is megvalósítani.

A felhívásunk szerint helyi terményből, babból, borsóból, lencséből vagy 
csicseriből készüljön az étel, szóljon hüvelyesekről a saját meséd, a rajz-
verseny vagy a receptcsere! Rád is számítunk! Csatlakozz, tégy az éghaj-

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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latváltozás ellen! Hogyan? Zöldítsd környezetedet, ültess virágot, fát, ter-
melj haszonnövényeket, komposztálj, közlekedj bringával, ne vásárolj cso-
magoltat, válts környezetbarát szerekre, félkész, készétel helyett egyél friss 
hazait, egyél kevesebb állatit... ajándék a környezetnek, az egészségnek!

Az iskola virágosítása már hagyománnyá vált nálunk, ezen a napon min-
denki hozott egy növénykét, amit az udvaron közösen elültettünk.

Az idei évben az osztályok hüvelyesekből készült finomságokkal is 
készültek, amiket a tanulók kóstoltak majd pontoztak, a különböző tanórá-
kon készített plakátokból pedig kiállítást rendeztünk.

A „szentannások” ismét egy vidám és kellemes nappal emlékeztek meg 
bolygónkról. Reméljük, ők majd jobban fognak vigyázni rá!

Szűcs-Ádám Éva
pedagógus

A Magyar Költészet Napja

Április 11-én a 4. b osztályosok az iskola rádióján keresztül emlé-
keztek meg József Attila születésnapjáról, a Magyar Költészet napjáról. 
Műsorukban versek, megzenésített versek és néhány gondolatébresztő 
mondat segítségével hívták fel a figyelmet arra, hogy „ A költészet minden 
tudások közül a legelső és a legutolsó- épp oly halhatatlan, mint az embe-
ri szív.” (William Wordsworth)

Simityné Mészáros Judit
pedagógus

Nyílt nap a Katolikus Óvodában

Hagyományainkhoz híven az óvodai beíratást megelőzően, április 21-én 
nyílt napot tartottunk az érdeklődő leendő kiscsoportosok és szüleik számá-
ra. Ezen a napon bepillantást nyerhettek a szülők és a gyermekek a min-
dennapjaink egy részébe, valamint izgalmas programokkal vártuk az érdek-
lődőket. Volt légvár, küzdelem a sárkánnyal, lovagi torna, bábozás, mulat-
ság, labirintus, koronázás és a királylányok - királyfik fényképezkedése. 
Ezen felül megismerkedhettek a leendő óvó nénikkel, dajka nénikkel, leen-
dő ovis társakkal, barátokkal. 

Egy család életében nagyon fontos döntés, hogy milyen nevelést válasz-
tanak a gyermekük számára az iskolai évek előtt. Óvodánk a keresztény 
értékrendre épül, és minden erőnkkel, tudásunkkal azon vagyunk, hogy ezt 
elmélyítsük, belsővé tegyük, és a gyermekekben szunnyadó, Istentől kapott 
talentumot kibontakoztassuk. Évről évre egyre több szülő keresi fel óvodán-
kat, mivel fontosnak tartják, hogy az óvodai nevelés keretén belül az igaz 
értékek felé vezessük a gyermekeket.

Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek a 
nyílt napunkra!

Bánfiné Sódar Szilvia
óvodapedagógus

Ovi-Olimpia
Április 13-án a Halacska csoportos óvodásaink részt vettek a hagyo-

mányosan megrendezésre kerülő Kistérségi Ovi-Olimpián, melyet az idén 
Jánoshalmán rendeztek.

A lelkes és szorgalmas felkészülésnek köszönhetően óvodánk harma-
dik helyezést ért el. Az izgalmas versenyről szép emlékekkel távoztak a 
gyermekeink.

Horváth Andrea
óvodapedagógus

Sikeres pályázatok
Iskolánk az utóbbi időszak pályázati lehetőségei közül kettőben is pozi-

tív elbírálásban részesült:
Az Országos Informatikai Programiroda által „Informatika a köz szolgála-

tában 2016” címmel számítógépek, szoftverek és informatikai szolgáltatá-
sok komplex rendszerének beszerzésére kiírt pályázatunk nyertes lett: az 1 
db 8 gépes bővített számítógépcsomagot, 6 db notebookot tartalmazó szol-
gáltatáscsomag hamarosan megérkezik.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  megbízásából az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében nyílt pályá-
zatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének 
elősegítésére. Ezen pályázat keretében iskolánk 34 tanulója látogathat el 
2016 októberében Erdélybe.

Fitos Roland
igazgatóhelyettes

Asztalitenisz házibajnokság
Iskolánkban február és március hónapokban rendeztük meg az asztalite-

nisz házibajnokságot az alsó és felső tagozatos lányoknak és fiúknak. Kör-
mérkőzéseket játszottak az indulók a csoportjukban. A felső és alsó tago-
zaton a fiúkat a sok induló miatt két részre osztottuk, így a két csoport első 
és második helyezettjei játszhatták a döntőt az első három helyért. A vég-
eredmény a következő lett:

Gratulálunk a győzteseknek!
Komáromi Róbert
testnevelő tanár

„Toborzó Ország-futás 2016”
A Magyar Honvédség által szervezett Ország-futás április 29-én érintette 

településünket. A megmozduláshoz úgy, ahogy városunk többi intézménye 
is, iskolánk is nagy lelkesedéssel csatlakozott. 28 tanuló és két pedagógus 
küzdött meg az 5 km-es távval. Ez nemcsak arra volt jó, hogy a sportot és 
az egészséges életmódot népszerűsítse, hanem a Honvédség és a társa-
dalom kapcsolatát erősítette, és egy kicsit felhívta a figyelmünket a katonai 
hivatás sokszínűségére és fontosságára.

Komáromi Róbert
testnevelő tanár

GYEREKSZÁJ 

Nyeremény az osztálynak
Iskolánk 6.a osztálya részt vett a „SIÓ Lurkó Program” nyereményjáték-

ban. A feladat abból állt, hogy a fent említett márkajelzéssel ellátott üdítői-
talos dobozokon lévő kódot fel kellett tölteni a cég weboldalára. Minden fel-
töltés után pontokat kaptunk, melyeket egy virtuális ládába tettünk az osz-
tályunk részére. Az egyik ilyen aktiválás után 15.000 Forint értékű kupont 
nyertünk, amelyet 2016. április 30. után postáznak. A nyereményt az osz-
tályközösségünk használhatja fel például eszközbeszerzésre, kirándulásra.

Kenderesi Kíra és  Hajnal Bálint 
6.a osztályos tanulók

SZÜLŐI SZEMMEL 

Volt szülő visszatekintése 
a Szent Anna Katolikus 
Általános Iskolai évekre

A fiammal együtt 10 évvel ezelőtt léptük át először a Szent Anna Kato-
likus Általános Iskola kapuját. Első benyomásra pozitív élmény alakult ki 
bennünk. A folyosói vitrinekben szebbnél szebb kézműves munkák voltak 
láthatóak. Az évszakokhoz igazodó feldíszített osztálytermek várták a szü-
lőket, diákokat. A kis közösség barátságosan fogadta az új tanulókat. Az 
iskola igazgatója és az osztályfőnök szívélyes, bátortalanságunkat feloldó 
magatartást sugárzott. Nagyon tetszett, hogy az intézmény épületén belül 
helyezkedett el az étkező. Az évek során a jó élmény tovább erősödött ben-
nem. A fiam jól érezte magát az iskolában, szívesen járt oda. Személyes 
tapasztalatom, hogy minden évben a mindenkori elsős tanító nénik nagy 
hangsúlyt helyeztek az újonnan érkezett gyermekek iskolai életbe való 
beilleszkedésére. Alsó tagozatban a pedagógusok nagy hangsúlyt helyez-
tek az alaptantárgyak megtanítására. A szülőknek arra vonatkozóan adtak 
tanácsot, hogy hogyan segítsék gyermekeiket a tanulásban. A felső tagozat 
kihívást jelentett a diákok számára az új humán- és reáltantárgyak tekin-
tetében. Azonban az osztályfőnökök hasznos tanulási módszerekkel látták 
el a tanítványaikat, mely a szóbeli tantárgyakból való sikeres felkészülést 
segítette. A gyermekek szabadidejének hasznos kitöltésére is odafigyelt az 
oktatási intézmény. Iskolán belüli különböző versenyek sokasága, játéko-
kon való részvétel lehetősége, továbbá különböző iskolai rendezvények, 
szakkörök, közös programok kínálata várta a diákokat. Az intézmény veze-
tése fontosnak tartotta a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását, a 
felső tagozaton tanulók pályaválasztását, illetve a tehetséges gyermekek 
különböző versenyeken való részvételét. Mindvégig kiemelkedő szerepet 
kapott a gyerekek vallási nevelésének, hitéletének megerősíté-
se, az intézményi szentmiséken is megnyilvánult a gyermek-
központúság. Az intézmény vezetése minden esetben kikérte a szülői 
szervezet véleményét mind a rövid és a hosszú távú célok tekintetében. 
Nagyra becsülte a szülői szervezet munkáját, segítségét. Az évek múlásá-
val elballagott a fiam a Szent Anna Katolikus Általános Iskolából. A közép-
iskolás évek újabb megmérettetést jelentettek. Azonban közel kettő év eltel-
tével megállapíthatom, hogy az általános iskola jó, biztos alapokat adott. 
Az egyedi pedagógiai módszerek (alsó tagozatban matematikai alapmű-

veletek, helyesírás begyakoroltatása „feladatkártyán” keresztül, szövegér-
tés fejlesztése érdekes feladatlapok összeállításával), az összefüggéseket 
és lényeget kiemelő órai vázlatok, a tananyag pontos ismertetése, megma-
gyarázása, a következetes számonkérés, a pedagógusok magas színvona-
lú, innovatív oktató munkája által. A fiam tanulmányi eredményében vissza-
esés nem történt, megyei versenyeken is döntős helyezést ér el. Az eddi-
gi tapasztalat és az eredmények azt mutatják, hogy az intézményből kike-
rült gyermekek az oktatás különböző színterein helytállnak és sikeresek. 

Ezúton szeretném megköszönni az intézmény Vezetőinek kitartó, lan-
kadatlan, fáradtságot nem kímélő munkáját. Az iskola vala-
mennyi Pedagógusának lelkes, példaértékű oktatói-nevelői 
tevékenységét. Kívánom, maradjon meg az iskolában dolgo-
zók szakma iránti elhivatottsága, szép sikereik és eredmé-
nyeik!

Egy volt „Szent Annás” Szülő, aki most is úgy döntene, mint 
10 évvel ezelőtt: 

Farkas Margit

Életképek 

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

Tisztelt adózó állampolgárok!
A Jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános 
Iskoláért Alapítvány adószáma18341797-1-03

Támogatásukat előre is hálásan köszönjük!

- alsó tagozat, lány:
 1. Délceg Klaudia
 2. Magyar Regina
 3. Huszka Piroska
- alsó tagozat, fiú:
 1. Komáromi Gergely
 2. Evanics Milán
 3. Vida Bálint

- felső tagozat, lány:
 1. Kis Bianka
 2. Herczeg Kinga
 3. Kenderesi Kíra
- felső tagozat, fiú:
 1. Kovács Kristóf
 2. Vida Dávid
 3. Szauter Milán
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Matematikaverseny

Április 14-én  megtartottuk a házi matematikaverseny második forduló-
ját. Délelőtt az első, második évfolyam versenyzett, délután a szokásos 
helyünkön – a fizika teremben – a harmadik, negyedik évfolyam dolgo-
zott.  Komoly, nehéz feladatsort kapott minden évfolyam, melyet figyelme-
sen meg is oldottak a gyerekek. Különösen az elsősök és a másodikosok 
vették komolyan a versenyt. Ez meg is látszott az eredményeken! Gratulá-
lok minden versenyzőnek!
A második forduló eredményei:
2. évfolyam:  3. évfolyam:  4. évfolyam:
I.  Dági Attila  I. Dudás Tamás I. Németh Anna Sára
II.  Kiss Gabriella II. Penczinger Adrián II. Dági Beatrix
III. Zsók Szilvia III. Miskolczi Regina III. Tesch Enikő
A verseny végeredménye:

1. évfolyam: 3. évfolyam:
  I.  Fisher Linda I. Miskolczi Regina
 II. Ferenczi Dorka   II. Penczinger Adrián
 III. Lógó Bianka III. Varga László

 2. évfolyam:   4. évfolyam:
  I. Dági Attila I. Németh Anna Sára
 II. Penczinger László II. Dági Beatrix
 III. Almási Iringó III. Török Máté

Jövőre is  várok minden versenyzőt!
Nagy Sándorné

Soha többé!
  A holokauszt ősi héber 

szó, „égő áldozatot” jelent. 
Az ókorban az állatáldoza-
tok füstjét, amely felszállt az 
Istenhez, a II. világháború 
alatt pedig maguk a zsidók 
váltak egy gyilkos diktatú-
ra égő áldozataivá. Magyar-
országról közel ötszázezer 
embert hurcoltak el, túlnyo-
mó többségüket Auschwitz-
ba. A náci hatalom a cigá-
nyokat is hasonló sors-
ra ítélte, Magyarországról 
mintegy százezer romát is 
deportáltak. Az ő kifejezé-
sük a vészkorszakra poraj-
mos, azaz elpusztítás vagy 
megsemmisülés.

  Az országgyűlés 2002-
ben április 16-át a Holo-
kauszt magyarországi áldo-

zatainak Emléknapjává nyilvánította. 1941-ben ezen a napon állították fel 
Kárpátalján az első gyűjtőtábort.

  A Hunyadi Iskola diákjai egy rövid megemlékezést hallhattak minder-
ről iskolarádión keresztül április 15-én, majd a tizenkettedikesek és a 8. G 
osztály tanulói felkeresték a város zsinagógáját. 

 Az ortodox szertartású zsinagóga tragikus események helyszíne volt. 
1944. júniusában itt gyűjtötték össze városunk akkori zsidó polgárai közül 
azt a közel négyszáz főt, akit néhány napos őrizet után Bácsalmásra, get-
tóba szállítottak, majd onnan haláltáborokba. Töredékük tért csak vissza. 

 Szomorú volt látni az áldozatok nevét kőbe vésve a bejárat mellett, köz-
tük különösen megindító volt látni a gyerekek nevét. Belül pedig döbbene-
tes volt látni a padok fedelébe írt üzeneteket a halálba készülők vagy a visz-
szatértek kézírásával. 

 Az emlékezés, a múlt megidézése kötelességünk is, hogy soha többé 
ne fordulhasson elő hasonló diszkrimináció.

 A drámai időutazásban értő vezetőnk volt Zadravecz Mária, aki kiállítást 
is rendezett korábban a jankováczi zsidóságról. Köszönjük előadását, aho-
gyan köszönjük azt is, hogy bejuthattunk az egyébként zárt, de sok ember 
figyelmére méltó, különleges helyre. 

Kovács Ildikó

  Városunk életében lezárult egy ötvenhárom éves idő-
szak. Értékes, mert értékteremtő időszak: amikor volt gim-
náziumunk. Tragikus sorsú költő nevét viselte, szomo-
rú véget ért. 

 Hány ezer felvételiző diák mondhatta el az ország leg-
jobb egyetemein és főiskoláin az utóbbi 53 évben, hogy 
Jánoshalmán érettségizett? Hány ezer orvos, jogász, böl-
csész, mérnök, közgazdász, és még ki tudja, hány sikeres 
értelmiségi alapozta meg a pályáját a jánoshalmi Radnóti 
Miklós Gimnáziumban? Igaz, az utóbbi években már csak 
összevonva a Hunyadi Iskolával, nevét, önállóságát, anya-
épületét elveszítve…

  De nem a méltóságát. Az utolsó gimnáziumi osztály 
április 29-én, pénteken ballagott el. Emelt fővel, büszke 
léptekkel, hálás szívvel. Az Utolsó Diákok felelősségének tudatában, hálás 
szívvel a megszerzett tudásért, az érettségi vizsgákra felvértezve.

  Részlet Rittgasszer János Igazgató Úr beszédéből:
„Legyetek magatokra büszkék, hogy kitartottatok és a megváltozott 

körülmények ellenére is eljutottatok idáig. A tanulás mellett a sok közös 
program is gazdaggá, felejthetetlenné tette számotokra a gimnáziumi éve-
ket. A pedagógusaink tudásuk, emberségük legjavát nyújtva igyekeztek 
benneteket felkészíteni az életre, és azokra a pályákra, amelyek most fog-
nak megnyílni előttetek. 

  Szerintem ti is mindent meg fogtok tenni képességeitek és tehetsége-

tek szerint a sikeres érettségi vizsgáért, amely 
belépő lesz a nagybetűs életbe. Ehhez biztos 
támpontot adtak tanáraitok és különösen osz-
tályfőnökötök, Varga Margaréta tanárnő példa-
adó, lelkiismeretes felkészítő munkája.

  Kívánom, hogy legyetek sikeresek az élet-
ben. Mindig legyenek céljaitok, és a nehézsé-
geket úgy fogjátok föl, mint leküzdendő aka-
dályokat.”

 Rendhagyó módon, a tarisznyákat az Élet 
vándorútjára, egymás után osztályfőnöküktől 
vették át, aki szeretetteljes szavak kíséretében 
adta ezeket át mindegyikőjüknek.

 Rendhagyó volt az is, hogy az egykori Rad-
nóti Miklós Gimnázium zászlaját nem az alsóbb évfolyamnak, hanem, Ritt-
gasszer János javaslatára, a Hunyadi Iskola Igazgatójának és egyik Helyet-
tesének, a gimnáziumi oktatás-nevelésért is felelős Balázsics Zoltánnak 
adták át…

 „Kell még egy szó, mielőtt mennél…”- mialatt a Honfoglalás csodaszép 
zenéjét hallgattuk és a kivonulásukat figyeltük könnyes szemmel, sokunk-
ban felidéződtek saját emlékek is. Szülők, hozzátartozók, tanárok, ki-ki 
lélekben csatlakozott az utolsó elballagó osztály tizennyolc diákjához…

Kovács Ildikó

Föld napja témahét a 
Hunyadi  iskolában 

2016. április 
Idén tavasszal került megrendezésre először a témahét.
A program célja, a Föld napja üzenetének közvetítése, a diákok mozgó-

sítása és széles körű szemléletformálása a környezet- és természetvéde-
lem ügyéért, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védel-
méért.

Április 22-én van a Föld napja. Ezen a napon világszerte különbö-
ző rendezvényeket tartanak, hogy felhívják a figyelmet a környezettudatos 
életmódra. Ez nagyon fontos, hiszen a Föld komoly veszélyben van, meg 
kell védenünk a bolygónkat. De vajon mennyit tudunk az élőhelyünkről?

Erre az alsósok rajzaikkal válaszoltak a felsősök pedig plakátokat készí-
tettek, amit az iskolánkban lehet megtekinteni. Nagyon szép munkák 
készültek, az ügyes kezecskék szorgosan dolgoztak.

Iskolánkban április volt a gyermekek bevonásával a ”kis lépés a Föld 
védelmébe” című pályázat hónapja. Április elején nagy lelkesedéssel gyűj-
töttek papírt és PET palackot.

Köszönjük a boltok és magánszemélyek felajánlását a nemes cél érde-
kében! A befolyt összeget az erdélyi testvériskolánk gyermekeinek táboroz-
tatására fogjuk fordítani.

A gyermekeknek a következő célokat tűzzük ki:
Gyűjtsük szelektíven a hulladékot otthon és az iskolánkban!
Éljen a csapvíz!
Gyalogoljunk, bringázzunk!

Ültessünk fát, virágot az iskola udvarára, hogy legyen egy kis kertünk!
Köszönjük a szülőknek az otthonról kapott palántákat, magokat, cser-

jéket!
 Őszre tovább folytatjuk a céljaink eléréséhez vezető utat, amiben segít-

ségünkre lesz a Városgazda Kft. és füvesítjük az udvart!
MOTTÓNK: Udvarunk szép és rendezett legyen!

Baka Orsolya
a témahét szervezője

Hunyadi Iskola hírei
Véget ért egy fejezet

Április 22-ére meghívást kaptunk a hagyományos ökovetélkedő-
re, Borotára. A Hunyadi Iskola két felsős csapattal indult. Képviseltette 
magát Mélykút, Rém és a házigazda Borota is egy-egy felsős tanulók-
ból összeállított csapattal. Mivel a verseny mottója az volt, hogy „kéz-
zel-lábbal”, sejtettük, hogy az ügyességnek és az okosságnak egya-
ránt fontos szerep jut. Nem is csalódtunk. Volt ott mindenféle feladat: 
körjáték, twister, olimpiai nevezetességek, tenyérrel festés, közmondá-
sok értelmezése, matematikai feladatok, ügyességi verseny. A közös 
mindegyikben a kéz vagy a láb használata volt. A feladatok között 
éhünket és szomjunkat is csillapították a házigazdák. Eredményhirde-
téskor derült ki, hogy nem csak jól szórakoztunk, de az egyik csapa-
tunk meg is nyerte az egész délelőttöt betöltő vetélkedőt. A csapat tag-
jai: Zámbó Zorka 5. a, Dobos Csenge 5. c, Málik Rebeka 8.G, Kősze-
gi Szabolcs 7.G

Gratulálunk a nyerteseknek!
Vilidár-Varga Krisztina

Ökovetélkedő Borotán

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_F%C3%B6ld_napja
http://www.nlcafe.hu/cimke/fold/
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Szavalóverseny
Iskolánk hagyományai közé tartozik a tavasszal megrendezésre kerülő 

szavalóverseny. Áprilisban a 3-4. osztályos gyerekek kápráztattak el ben-
nünket színvonalas produkcióikkal.    

A szavalóverseny eredménye:
3. osztály: 1. Győri Ramóna 3.c, 2. Miskolczi Regina 3.a, 

3. Balázs Ditta Dorka 3.c
4. osztály: 
1. Rencsár Ábel 4. a és Szakály Zita 4.a, 2. Szabó Réka 4.a
Különdíj: Geiger Gréta Rebeka 4.a

A toborzó katonákkal futottunk

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Nyilvántartó Parancsnoksága 
2016 méteres váltófutást rendezett „Toborzó Országfutás 2016” címmel, 
melynek célja a sport és a katonai hivatás népszerűsítése.

A staféta Budapestről indult április 13-án, és április 29-én ért települé-
sünkre.  Már hetekkel a rendezvény előtt tudták diákjaink, hogy lehetősé-
gük lesz katonákkal futni, s izgatottan készültek az eseményre.  

Április 29-én reggel és délelőtt esett az eső, de a meteorológusok dél-
utánra kedvező időjárást ígértek a futáshoz. Szerencsére így is lett, s a 
Hunyadi Iskola alsó tagozatosai tanítóikkal délután negyed háromra a Pol-
gármesteri Hivatal elé vonulva várták a Kiskunhalas felől érkező futókat, 
majd a sok lelkes gyermek a parki sétányon szaladt a katonák nyomában 
a városunk főteréig.

Durgó Tamás százados köszöntötte a futókat, s megjegyezte, hogy a 
megyében egyik településen sem csatlakoztak ilyen nagy létszámmal az 
Országfutáshoz, mint Jánoshalmán.

Városuk polgármestere, Czeller Zoltán díszszalagot kötött a stafétabot-
ra, majd Baja irányába folytatták útjukat a honvédségbe hívogató katonák. 

Az alsó tagozatos gyermekek pedig nagy lelkesedéssel szemlélték a 
főtéri Toborzóponton bemutatott fegyvereket, s köszönettel fogadták a hon-
védektől kapott újságokat, szórólapokat.

Kirándulás a Szakma 
Sztár Fesztiválra

2016. április 19-én a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra szervezésében iskolánkból 50 fő utazhatott ingyenesen Budapestre, a 
Szakma Sztár Fesztiválra. 

A Hungexpo területén megrendezett fesztiválon kb. 40 szakmával ismer-
kedhettek meg a pályaválasztás előtt hetedik osztályos tanulók.  Néhány 
a felvonultatott szakmák közül: szerszámkészítő, ipari gépész, hegesz-
tő, asztalos, bőrdíszműves, cukrász, szakács, kőműves, hidegburkoló stb.

Ezen a rendezvényen került sor a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és 
az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny lebonyolítására is. 

Diákjaink sok hasznos ismeretre tettek szert a bemutatott szakmákkal 
kapcsolatban.

Köszönjük a szervezőknek!
Kasziba Gyöngyi

NYELV-TAN-TÚRA
AUSZTRIA

Ausztriáról mindannyiunknak van elképzelése. Ki ezért, ki azért gondol-
ja, hogy semmi újat nem mondhatnak neki szomszédainkról, kikkel évszá-
zadokig kötött össze a történelem. Az ország sok kedves városa, a csodá-
latos hegyek és tavak lenyűgöző látványa vonzza az ide látogató turistákat 
és a nyelvet tanulni vágyókat.

Bécs, Salzburg, Innsbruck, Bregenz, Linz és Klagenfurt után ezen a 
tavaszon Steierország fővárosában, Grazban töltöttünk egy hetet a Hunya-
di iskola diákjainak egy csoportjával. 

Intenzív nyelvtanfolyam volt ez számunkra sok-sok kirándulással és lát-
nivalóval.

Délelőttönként a Schülerhilfe nevű oktatási intézménybe jártunk isko-
lába, délutánonként pedig felfedeztük a város látványosságait. A csen-
des, tiszta város dús parkjaival, reneszánsz és barokk épületeivel igazi 
csemege a turisták számára. A Mura folyó partján, a város középpontjá-
ból kiemelkedő Schlossberg köré épült. Meglepetés volt számunkra, hogy 
a főtérről kiindulva egy-egy megállót ingyen utazhattunk a villamossal, ezt 
naponta ki is használtuk az iskolába járáshoz. A város lakói nagyon ked-
ves emberek. Interjút is készítettünk velük, hogy nyelvtudásunkat kipróbál-
hassuk. Élmény volt látni az elismerő tekinteteket, a legkisebbek, a negye-
dikesek is nagyon ügyesek voltak. Kérdőívvel a kezünkben keresgéltük a 

nevezetességeket, feliratokat. Megtekintettük a Graz-i Dómot, a Tartomá-
nyi székházat, felmásztunk a Schlossberg tetejére, ahonnan csodás pano-
ráma nyílt számunkra a toronyórából az egész városra, végigsétáltunk a 
Mura folyó partján.

A városon kívül is sok élményben volt részünk. A szálláshelyünk Sem-
riachban volt a Trattnerhof nevű hotelben. A városka szélén található bar-
lang Ausztria legnagyobb cseppkőbarlangja a Lurgrotte. Kisvonattal men-
tünk, hogy a táj szépségeit is láthassuk.

Egész délutánt kitöltő program volt a Zotter Csokoládégyár kóstolóval 
egybekötött meglátogatása. A kakaóbab őrlésétől a több mint 300 külön-
böző csoki előállításáig a teljes munkafolyamat látható és kóstolható volt. 
A csokigyár szomszédságában láthattuk a „Kulináris Állatkert” c. szaba-
didőparkot. 

Az utolsó napon egésznapos kirándulást tettünk. A 18. századi Eggen-
berg kastély elbűvölő látványa után hangulatos helyszín volt az Arnold 
Schwarzenegger szülőházából kialakított múzeum Thal falucskában. A leg-
nagyobb várakozás előzte meg a technikai állomásokkal felszerelt 17 hek-
tárnyi kalandparkot. Nem csalódtunk, jól szórakoztunk.

Nagyon jól éreztük magunkat és örülünk, hogy a tanítás is fantaszti-
kus volt.

Köszönjük a lehetőséget a szüleinknek és a tanárainknak! 
Kiss Enikő, Szénási Móni-

ka, Vavró Zsombor, Zámbó Anna
6.a osztályos tanulók

 

Témanap a 
Hunyadiban

Április 11-én, a költészet 
napján iskolánkban minden évben hagyomány, hogy láncszavalással 
ünnepeljük ezt a napot.

A témanap első részében a felső tagozatosoknak a 7. G osztály diák-
jai tartottak élménybeszámolót az erdélyi kirándulásukról az Imre Zoltán 
Művelődési Központban.

A Határtalanul pályázat keretében megismert közel harminc erdélyi 
városról, történelmi helyszínről, az útvonaltervezésről, az előkészítő fel-
adatokról, az utazás élményeiről beszámolókkal, fotókkal, videókkal, zené-
vel készültek a kisgimiseink.

Az aulában kiállítást rendeztek be a tanulmányi kirándulás napjairól, 
eseményeiről, helyszíneiről és a Korondon készített agyagedényekből. 
Műsoruk zárásaként moldvai táncot mutatott be az osztály, melyet Nagy 
István tánctanár tanított be. 

A projektnap második felében a felsős diákjaink szép versekkel emlékez-
tek meg József Attila születésnapjáról.

Rittgasszer Jánosné

Hunyadi Iskola hírei

A Jánoshalmi Aerobic Csoport versenyekkel, fellépésekkel, élmények-
kel teli tavaszon van túl. 

Február 28-án Makón került megrendezésre a Kelet-Magyarországi 
Aerobic Diákolimpia, melyen Horváth Dóra és Lencse Petra egyéni  ver-
senyszámban, míg Lencse Petra és Takács Kitti párosban indult. A nagyon 

nehéz mezőnyből Lencse Petra bejutott az országos döntőbe, melyet ápri-
lis 16-án, Ajkán rendeztek meg. Petra a felnőtt mezőnyben országos 5. 
helyezést ért el.

Március 2-án Jánoshalmán rendeztük meg hagyományos házi aerobic 
versenyünket, melyen a jánoshalmi lányok mellett a Kunfehértói Általános 
Iskola aerobicosai is megméretették magukat. Az évről évre megrendezés-
re kerülő versenyt nagyon várják a lányok, önállóan összeállított gyakorla-
tokkal készülnek. 

Április 1-3. Pestszentimrén került megrendezésre a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség 2016-os versenysorozatának budapesti kvalifikációs for-
dulója. A rendezvényen a jánoshalmi aerobicosok 5 produkcióval képvisel-
ték városunkat. A „Kadril” elnevezésű koreográfiával ezüst érmet, a „Kato-
nás” műsorszámunkkal bronz érmet, a „KTÉ-s lányok” elnevezésű hip-hop 
produkcióval ezüst érmet, az „Abszint” show számmal ezüst érmet, míg a 
híres operett művekre előadott „Operett” számunkkal arany érmet szerez-
tünk! Az elért eredményekkel kvalifikáltuk a május 27-29. a Pestszentim-
rei Sportkastélyban megrendezésre kerülő országos döntőre, melyre ren-
geteg gyakorlással készülünk.

Egy kis előzetes: idén június 25-én, szombaton rendezzük meg évadzá-
ró gálaműsorunkat az Aerobic- és Hastánc Gálát. Újabbnál újabb változa-
tos produkciókkal várunk Minden kedves érdeklődőt!

Bátyai Gáborné és Bátyai Fruzsina

A Jánoshalmi Aerobic Csoport programjai

Szezonzáró korcsolyázás 
április 1-jén Szegeden

PIRLS felmérés iskolánkban
Iskolánkat kiválasztották az idei évben a PIRLS Nemzetközi Szövegér-

tési-vizsgálatra. E felmérés célja a 9-10 éves fiatalok olvasás-szövegértési 
teljesítményének nemzetközi szintű összehasonlítása. 

A felmérésre 2016. március 31-én délelőtt került sor 4. a osztályosaink-
kal. Minden rendben lezajlott, gyermekeink fegyelmezetten, ügyesen dol-
goztak, örömmel töltögették a felmérő lapokat, és egy új élménnyel gaz-
dagodtak. A felmérésvezető nagyon szimpatikusnak találta iskolánkat és a 
kiválasztott osztályunkat is.

Köszönjük az érintett szülőknek a szülői kérdőív kitöltésében nyújtott 
segítséget! 

Reméljük hozzájárultunk, hogy a magyar tanulók eredményei az idei 
évben is az élmezőnyben végezhessen, mint az előző felmérések alkal-
mával. 

Kné Harkai Klára
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Az FM Kelet-Magyarországi Agrár-
szakképző Központ, Mezőgazdasági. 

Szakképző Iskola és Kollégium 

felvételt hirdet 

1 fő gépészmérnök-tanár
1 fő növénytermesztő gépész szakmunkás

1 fő állatgondozó

munkakör betöltésére

 A jelentkezés benyújtásának határideje: 2016. május 30. 
A részletes szakmai önéletrajz leadható, az iskola titkárságán munkaidőben.
A munkakörökkel kapcsolatban további információt Taskovics Péter  
főigazgató nyújt, a 70/458-2367-es telefonszámon.

A Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara által a mezőgazdasági 
gépész szakmát oktató iskolák szá-
mára meghirdetett Szakma Kivá-
ló Tanulója Verseny döntőjéről isko-
lánk több tanulója már szakmunkás 
bizonyítvánnyal tért haza.

Az idei tanévben a mezőgazda-
sági gépész szakma szakmai és 
vizsga követelményei változtak, így 
a szakmai verseny szabályzata is. 
Az idei tanévben mind elméletből, 
mind gyakorlatból össze kellett mér-
ni a tudásukat a versenyzőknek. A 
versenyfeladat részek teljesen meg-
egyeznek a szakmunkásvizsgán tel-
jesítendőkkel. 

Az írásbeli elődöntőre a gödöllői Szent István Egye-
temen 2016. február 19.-én került sor, ahol a tanulmá-
nyi eredménye alapján száznyolcvan tanuló vett részt 
az ország különböző iskolájából. 

Az elődöntő kiértékelése után intézményünkből mind 
a négy résztvevő tanuló, Dudás Zoltán 11.A, Géczi 
Balázs 11.C, Sári Márk 11.C és Takács József 11. 
C osztályból, bejutott a legjobbak közé. A döntőre 
2016. április 13-15. között - a szintén mezőgazdasági 
gépészképzést folytató - FM DASzK Vépi Középisko-
lája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolájában került sor, 
ahol az országból 24 diák mérhette össze a tudását. A 
versenyen versenyzőinknek elméletből szóban feleltek. 
Gyakorlatból a versenyszántás szabályai szerint kellett 
adott területet felszántani, Zetor típusú erőgép mellső 
járószerkezetét és a tüzelőanyag ellátó rendszer kar-
bantartását beállítását kellett elvégezni. A további ver-

seny feladatok között szerepelt a Claas gabonakom-
bájn vágóasztal kaszaszerkezetének javítása, és a New 
Holland erőgépre szerelt homlokrakodóval a rakodási 
feladatok elvégzése. 

Az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli rész pontszá-
mok összesítése után Takács József a 11. helyezést, 
Sári Márk a 12. helyezést szerezte meg. Ezzel az ered-
ménnyel mindkét versenyzőnk mentesül a szakmai 
vizsga alól és jeles OKJ-s szakmunkás bizonyítványt 
kapott. Dudás Zoltán a 17. és Géczi Dávid a 18. 
helyezést szerezte meg. Az elért eredménnyel mind-
ketten elméleti szakmai vizsga mentességet szerez-
tek. (tanulók képe) 

Felkészítő elméleti tanárok: Taskovics Tibor, Ber-
ta László, Zámbó Gábor, Bényi István és Éder János

Gyakorlati oktatók: Szakál László, Kasziba Gábor, 
Kozla Krisztián, Kisföldi Zsolt,      Dénes Gábor.

A versenyzőknek és a felkészítőiknek is gratulálunk!

Az idei tanévben is a mezőgazdasági gépésztechni-
kus képzést folytató iskolák számára a Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamara meghirdetette az Országos Szak-
mai Tanulmányi Versenyt. Az előzőévhez hasonló-
an a szakmai és vizsga követelményeknek megfele-
lően mind elméletből, mind gyakorlatból össze kel-
lett mérni a tudásukat a versenyzőknek. A versenyfel-
adat részei teljesen megegyeznek a technikus vizs-
gán teljesítendőkkel. Az írásbeli elődöntőre a gödöl-
lői Szent István Egyetemen, 2016. január 22.-én került 
sor, ahová a negyvennyolc tanuló jutott be az ország 
különböző iskoláiból a tanulmányi eredménye alapján. 
A döntőt 2016. március 30. és április 1. között rendez-
ték a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakkép-
ző Iskolában. 

Az elődöntőben nyújtott teljesítménye alapján az 
iskolákból 15 tanuló jutott a döntőbe, köztük Kappan-
tót Péter és Molnár Dávid 14.T osztályos végzős tech-
nikus tanulónk. A Csornán a versenyzőknek gyakorlat-

ból és elméletből is bizonyítani kellett. Elméletből szó-
ban történt a megmérettetés. Gyakorlatból a verseny-
szántás szabályai szerint kellett adott területet felszán-
tani, erőgép hidraulikus kormány szerkezetét diagnosz-
tizálni és beállítani és adott hegesztési feladatokat elvé-
gezni. Az eredmények összesítése után, a versenyben 
elért 10. helyezése alapján Kappantót Péter, Csorná-
ról már jeles mezőgazdasági gépésztechnikus bizo-
nyítvánnyal tért haza. Molnár Dávidnak a 12. helye-
zést szerezte meg és a versenyen nyújtott teljesítmé-
nye alapján, csak gyakorlatból kell vizsgát tenni, mert 
az elméleti tantárgyakból alapján jeles osztályza-
tot kapott. 

A versenyzők felkészítését: Berta László, Éder 
János, Juhász Zoltán, Zámbó Gábor, Kozma Krisz-
tina, Dénes Gábor, Kozla Krisztián és Szakál Lász-
ló végezték.

Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!A Magyar Rekordok Szövetsége 
2016.04.30-án a végzős diákjaink gépes 
ballagásán regisztrálta az új magyar 
tömegszerűségi rekordot. A „legtöbb, 
önjáró erő-és munkagéppel ballagó diák 
tömegszerűségi rekordot” 121 géppel 
állították fel a ballagó „Szakis” diákok.

Két évvel ezelőtt, nem sikerült elér-
nünk a bűvös százas számot, mert csak 
92 gépből állt a menet. Az új magyar 
rekorddal régi vágyunk teljesült, amit az 
tett lehetővé, hogy ebben a tanévben 
133 végzős tanulónk ballagott el isko-
lánkból.

Tanulóink már előző napokban díszí-
tették és tisztították a gépeket, szerelték 
fel a kürtöket és egyéb látványosságot 
fokozó eszközöket, hogy még érdeke-
sebb, színesebb és látványosabb legyen 
a gépes ballagás.

A tanüzemben kiérkező gépek zaja, 
már hat órakor ébresztette a jánoshal-
mi lakosokat. 

A felvonulók hét órakor osztályonként 
felsorakoztak a Kettőshegy dűlőn, ahol 
rájuk kerültek a sorszámok egytől-száz-
huszonegyig. 

Nyolc órakor indult el a konvoj a rend-
őrségi autóval az élen. 

Dr. Renner Tamás felvezetésével 
indult el a gépek menete, aki az álta-
la tervezett és a Renner Bt. által össze-
szerelt új magyar traktort vezette. Utána 
következtek a magyar gyártmányú vete-
rán gépek, melyeket a Bicsak Kft -től 
Csatári Sándor, Ádám Sándor kiskunha-
lasi lakosok vezettek. Ezek a gépek nem 
lettek sorszámozva, mert nem a ballagó 
tanulók vezették, viszont érdekes szín-
foltjai voltak a felvonulásnak.

A panziós falusi vendéglátó csoport 
lovas kocsiját követve, elindult a számo-
zott gépek végeláthatatlan sora. 

Az RTL klub és a Magyar 1 televízi-
ók is felvételeket és riportokat készítettek 
a ballagásunkról és a rekordkísérletről.

A rekord felállítása nem sikerült volna, 
ha a tanulók szülei, egyéni vállalkozók, 
szövetkezetek, Kft-ék, nem támogatták 
volna ezt a felvonulást gépekkel, amelye-
ket átadtak a tanulóinknak.  Köszönjük, 
hogy hozzájárultak a sikerünkhöz.

Külön köszönet rendszeres támogató-
inknak az Agroprodukt Kft-nek, Axiál Kft-
nek, Bicsak Kft-nek, Febagro Zrt-nek, 
Ötvös Tibornak, a Renner Bt-nek, a helyi 
rendőrős munkatársainak és a polgárőr-
ség tagjainak.

Az Év Tanulói
Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Georgica Alapítványa minden tanévben a ballagási 

ünnepség keretein belül értékes díjban részesíti azokat a kimagasló eredményt elért tanulókat, akik a jó tanulmá-
nyi eredményük mellett az országos versenyeken szerzett előkelő helyezésükkel is hozzájárulnak az iskola hírne-
vének gyarapításához. Az alapítvány tanévenként egy fő szakiskolás és egy fő szakközépiskolás tanulót része-
sít az „Év tanulója” kitüntetésben, amely kitüntető oklevél és emlékplakett mellé húszezer forint pénzösszeg is jár 
a jutalmazottnak. 

A 2015/2016. tanévben a szakközép-
iskolások közül Kappantóth Péter 14.T 
osztályos, a szakiskolások közül pedig 
Takács József 11.C osztályos tanu-
ló érdemelte ki a tantestülettől a leg-
több szavazatot, így ők kapták a díja-
kat, melyeket Vancsura Józsefné, az Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke adott át.

Az Év Tanulói mellett a tavalyi évhez 
hasonlóan,az Alapítvány egyik fő támo-
gatója a Bácska és Dunamelléki Mező-
gazdasági Szövetség a „Szakma leg-

jobbját” is díjazta, aki az oklevél mellett ötvenezer forint pénzösszegben is részesült. 
A szakma legjobb tanulójának kiválasztásához a gyakorlati oktatók testülete szigorú pontrendszert dolgozott 

ki, melynek alapján a legjobb gépész az idei tanévben Kis József 14.T osztályos tanuló lett. A díjat a szövetség 
nevében Vancsura Kornél, a Febagro Zrt 
igazgatótanácsának elnöke adta át.

Az idei tanévben az Axiál Kft is díjaz-
ta a náluk szakmai gyakorlatukat töltő 
tanulók közül a legkiemelkedőbb munkát 
végzőt, Patarica Márk 14. T osztályos 
tanuló személyében. Az értékes ajándé-
kot a cég nevében Rabb Gábor, az Axiál 
Kft szervízmérnöke adta át.

A díjazottaknak szívből gratulálunk.

Az országos szakmai tanulmányi 
versenyek eredményei

Sikerült!!!

Az idei tanévben immár 11. alkalommal rendezték 
meg a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettsé-

gi tantárgyak (SZÉTV) versenyét. Iskolánk végzős 
szakközépiskolás tanuló közül azok a tanulók indul-
tak a megmérettetésen, akik 5. érettségi tantárgynak 
a mezőgazdasági alapismereteket választották. Az 
elődöntőn több mint 130 tanuló mérte össze a tudá-
sát, közülük a legjobb 31 tanuló továbbjutott a szolno-

ki országos döntőbe. Iskolánkat Szegedi János 12.K 
osztályos tanuló képviselte. Az április11-12-én rende-
zett versenyen írásban és szóban kellett bizonyítania 
a mezőgazdasági, műszaki és vállalkozási alapismere-
tek tantárgyakból szerzett tudását. Szegedi János az 
előkelő 6. helyezést érte el az országos versenyen. 
Gratulálunk az elért eredményhez diákunknak és fel-
készítő tanárainak: Éder Jánosnak, Zámbó Gábornak 
és Berta Lászlónak.

2016-ban is sikeres szereplés az SZÉTV-n

Szakmunkás tanulóink az országos verseny döntőjében!

Technikus tanulóink sikeres szereplése!

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny résztvevői: Takács József, Sári Márk, 
Géczi Dávid, Dudás Zoltán.
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A mezőgazdaságban jelenleg zaj-
ló generációváltás egyre több fia-
tal szakembert igényel. Különösen a 
gépészeket keresik a vállalkozások. 
Erre az igényre igyekezett az isko-
la válaszolni azzal, hogy megkereste 
azokat az üzemeket, amelyek igény-
lik a végzett szakembereket. Április 
20-án délelőtt az érdeklődőknek 
bemutattuk azokat a feltételeket, 
amelyekkel az iskola rendelkezik és 
megismerhették, hogy a nálunk vég-
zett szakmunkások milyen ismere-
teket tudnak elsajátítani az elméle-
ti órákon és a  gyakorlati foglalkozá-
sok során.

Az idei évben ezt sikerült össze-
kötnünk a szolnoki székhelyű Magtár 
kft. által szervezett erő- és munkagép 
bemutatóval, amit az iskola tangaz-
daságában bonyolítottunk. A bemu-
tatót Szabó Balázs iskolánk volt tanu-
lója, a Magtár kft alkalmazottja szer-
vezte. A bemutatott gépeket a kör-
nyékbeli gazdák és az iskola tanulói 
is kipróbálhatták. Lehetőséget kap-
tak arra is, hogy az iskola földterüle-
tén működés közben értékelhessék 
a Massey Fergusson  traktorok és a 
kapcsolódó LEMKEN munkagépek 
munkáját.

Az ebédet követően a megjelent 
vállalkozások bemutatták a képviselt 
mezőgazdasági üzemet és elmond-
ták a végzős tanulóinknak, milyen 
munkakörre várnak jelentkezőket.

A járási munkaügyi központ kép-
viseletében megjelent Szép Péter 
azt is ismertette, milyen lehetőségük 
marad azoknak, akik mégsem talál-
nak munkát.

Az érdeklődő diákjaink szemé-
lyesen is beszélgethettek a vállal-
kozások vezetőivel, de lehetőséget 
adtunk a tanuló osztályfőnökeivel való találkozásra is.

Reményeink szerint az idei tanévben nálunk szak-

mai végzettséget szerző 133 diákunk élni tud a rendez-
vény által biztosított lehetőséggel és a vizsgákat köve-
tően akár azonnal munkába állhat.

Április 30-án  szombaton délelőtt, a  
2015/2016. tanév ballagási ünnepségén 
133 végzős diák búcsúzott iskolájától az 
FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző 
Központtól, vagy ahogyan mindenki csak 
hívta, a „szakitól”. 

A ballagó osztályok: 
11. A osztályfőnök Bényi István
11. B osztályfőnök Juhász János
11.C osztályfőnök Faddi Tibor
12.A osztályfőnök Taskovics Tibor
12.B osztályfőnök Varga Judit
12.K osztályfőnök Nagy Béláné
14.T osztályfőnök Juhász Zoltán

A gépes ballagás izgalmai után ünnep-
lő ruhában, tőlük szokatlan komolysággal 
vonultak az osztályok a diáktársak sorfa-
lai között. Megható volt látni, hogy a más-
kor kissé szertelen, néha talán nehezen 
kezelhető tanulóink milyen büszkén „ballag-
nak”, miközben a tömegben az őket kísé-
rő családtagokat, barátokat keresik a sze-
mükkel, hogy azok is részesei lehessenek 
ezeknek a felemelő pillanatoknak. Sokan 
eljöttek megnézni őket, de az idei ballagás 
más szempontból is rendhagyónak számí-
tott. Egyrészt azért, mert nagy megtisztel-
tetés érte iskolánkat azáltal, hogy ballagá-
si menetünkkel újra bekerültünk a magyar 
rekordok könyvébe, de külön öröm,hogy 
ennek a ballagási menetnek az élén a Ren-
ner Bt saját fejlesztésű traktora haladt,me-
lyet iskolánk egykori diákja, egyben a cég 
ügyvezető igazgatója Renner Tamás veze-
tett. A traktor nagyon sok érdeklődőt von-
zott, ezért a gépes ballagás után az isko-
la udvarán került kiállításra, hogy mindenki 
közelebbről is megnézhesse. 

A ballagási ünnepségünket részvételé-
vel megtisztelte a fenntartó részéről Dömö-
tör Csaba, az FM Agrárszakképzési Főosz-
tály főosztályvezetője, a Nemzeti Agrárka-
marát pedig Bogárominé Sebők Ildikó kép-
viselte. A Hermann Ottó Intézet főigazgató-
ja, Mezőszentgyörgyi Dávid szintén külön 
levélben köszöntötte a ballagó diákokat. 
Felvette az ünnepséget az RTL Klub és 
a Magyar Gazda Tv is, országos szinten 
ismertté téve ezzel iskolánk nevét.

Taskovics Péter főigazgató beszédében 
ezért külön is kiemelte, mennyire fontos, 
hogy a nálunk tanuló diákok öregbítsék 
iskolánk jó hírnevét, hogy jól hasznosítható 
szakmai tudáshoz jussanak,amellyel meg-
találhatják a helyüket a munkaerőpiacon és 
az életben, nekünk tanároknak pedig az  a 
feladatunk, hogy minderre megfelelően fel-
készítsük őket. Azoknak a tanulóknak, akik 
ebben a szellemben kiemelkedően teljesí-
tettek a nálunk töltött évek alatt igazgatói 
dicséreteket és könyvjutalmakat adott át. A 
díjazott tanulók névsora a cikk végén meg-
található. Főigazgató úr azt is fontosnak 
tartotta kihangsúlyozni, hogy iskolánk első-
sorban a vidéki életformára készít fel, ezért 
kiemelkedően fontosnak tartja a paraszti 
hagyományok ápolását. Ezért is került be a 
ballagási műsorba immár második alkalom-
mal a Szent János áldás, mellyel egykoron 
a házigazda útjára bocsátotta az induló-
kat, és amellyel most az intézmény főigaz-
gatója (mint házigazda) búcsúzott a vég-
zősöktől. A szertartáson minden osztály-
ból egy fő képviselte az osztály tanulóit, ők 
koccintottak  a „házigazdával” és fogadták 
az áldást, melynek hallatán sok szülő sze-
mében jelentek meg a büszkeség és meg-

hatottság könnyei. Az ünnepség végén a 
diákok közös énekkel búcsúztak tanáraik-
tól, társaiktól és az iskolától, majd egy-egy 
lufival eresztették szélnek kívánságaikat, 
melyekben remélhetőleg a sikeres vizsgák 
is szerepeltek.

A vizsgákhoz minden tanulónak szép 
sikereket és kiváló eredményeket kívánunk!

A jutalmazott tanulók:
A 11. a osztályból igazgatói dicséret-

ben és könyvjutalomban részesült:  Dudás 
Zoltán kiemelkedő tanulmányi és gyakor-
lati munkájáért valamint közösségi tevé-
kenységéért, Ördög Róbert jó tanulmányi 
munkájáért és közösségi tevékenységé-
ért,  Bangó Szabolcs jó tanulmányi munká-
jáért és közösségi tevékenységéért, Dosz-
pod Balázs jó tanulmányi és kiemelkedő 
gyakorlati munkájáért, Schveizer Richárd jó 
tanulmányi munkájáért. Igazgatói dicséret-

ben részesült: Marancsik Alex, jó tanulmá-
nyi munkájáért, Nagy-Biri Dániel és Katus 
Richárd kiemelkedő gyakorlati munkáju-
kért.

A 12. a osztályos tanulók közül kiemel-
kedő tanulmányi munkáért és a gyakor-
laton végzett példás munkáért igazgatói 
dicséretben és könyvjutalomban részesült: 
Balogh Dávid, Kovács Ferenc, Viszmeg 
Viktor Bálint

A gyakorlaton végzett példás munkáért 
igazgatói dicséretben és könyvjutalomban 
részesült Balázs Ákos

A 12. b osztály falusi vendéglátós cso-
portjából igazgatói dicséretben és könyv-
jutalomban részesült a közösségért vég-
zett munkáért: Agócs Andrea, Lukács Gré-
ta, Péli Krisztina, gyakorlati munkájáért 

Csincsák Nikolett, tanulmányi munkájáért, 
Tóth Ágnes

A 12. b osztály gazda csoportjából a 
közösségért végzett tevékenységért és a 
gyakorlati munkáért igazgatói dicséretben 
és könyvjutalomban részesült, Hegyi Márió,  
László János, A gyakorlati munkáért igaz-
gatói dicséretet kapott,  Borsos János,  
Kovács László, Mezei Zsolt, Palla Patrik, 
Sirák Márk, Ugri Mihály, Közösségi munká-
ért igazgatói dicséretet kapott,  Tóth Dáni-
el,  Virág Sándor

A 12. k osztályból igazgatói dicséretben 
és könyvjutalomban részesült közösségi 
munkáért ,  Dági Dominika,  Faddi Krisztián,  
Rácskai Zsuzsanna,  Szabó Kitti

A közösségért végzett munkájáért igaz-
gatói dicséretben részesült,  Pék László,  
Pozsonyi Csaba,  Bajusznás Zoltán,  Feke-
te Szabolcs,  Bozó Gábor, Tanulmányi ered-

ményéért igazgatói dicséretben részesült,  
Szemlics Dávid, Tanulmányi eredményéért 
és közösségi munkájáért igazgatói dicsé-
retben és könyvjutalomban részesült, Faddi 
Ákos, Lengyel Éva, Szegedi János a SZAK-
MAI ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK VERSE-
NYEN elért 6. helyezéséért igazgatói dicsé-
retet és könyvjutalmat vehet át.

A 11. b osztályból igazgatói dicséretet 
és könyvjutalmat kapott,  Gyarmati Márk, 
a gyakorlaton végzett munkájáért,, , Tóth 
Melinda, Horváth Mónika, Kalácska Sándor, 
Meggyesi Adorján,  Jó tanulmányi eredmé-
nyükért, a gyakorlaton végzett munkáju-
kért., Könyvjutalmat kapott , Csiszár Zoltán, 
a közösségért végzett munkájáért,  Viczi-
án Viktor , jó magatartásáért, szorgalmáért.

A 11. c osztályból igazgatói dicséretet 
kapott a gyakorlaton végzett munkájáért, 
Galamb Zoltán, Igazgatói dicséretben és 
könyvjutalomban részesült, Géczi Balázs 
a SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA versenyen 
elért 18. helyezéséért, Sári Márk a SZAK-
MA KIVÁLÓ TANULÓJA versenyen elért 
12. helyezéséért, Takács József a SZAK-
MA KIVÁLÓ TANULÓJA versenyen elért 
11. helyezéséért

A 14. t osztályból Igazgatói dicséretben 
és könyvjutalomban részesült Kappantóth 
Péter, jeles tanulmányi eredményéért és 
a szakmai versenyen elért 10. helyezésé-
ért,  Molnár Dávid, kiemelkedő gyakorla-
ti munkájáért és a szakmai versenyen elért 
12. helyezéséért, Kiss József,  Csóti Ist-
ván,  Torma Dávid, Grébel Dávid kiemelke-
dő gyakorlati munkájukért és jó tanulmányi 
eredményükért

Minden jutalmazottnak szívből gratulá-
lunk!

FM ASZK Spotnap 
Az FM ASZK tanárai és diákjai április 22-én az évente meg-

rendezésre kerülő Sportnapon vettek részt. Mint minden évben, 
most is igyekeztünk egy kis változatosságot, valamilyen újítást 
becsempészni a délelőttbe, hogy gyerekek és felnőttek öröm-
mel tevékenykedjenek az egészség jegyében. 

Rendhagyó volt az esemény két szempontból is. Az egyik 
változás az volt, hogy a ballagás előtt egy héttel végzős diákja-
ink (7 osztály) egy délelőttöt osztályfőnökükkel tölthettek mint-
egy búcsúzásként. Leginkább főztek vagy éppen filmet néztek, 
miközben felidézték az együtt töltött évek szépségeit. 

A többi osztály, a fiatalabbak a helyi spotpályán versenyez-
tek. A versenyszámok között szerepelt kötélhúzás, gumikerék 
görgetés, traktorhúzás, hordólovaglás és még sok egyéb. Aki 
éppen nem versenyzett, focizhatott, métázhatott, vagy kíván-
ság szerint röplabdázhatott.  Minden osztály igen eltökélt volt, 
mert a versenynek komoly tétje volt. A versenyzők legjobbjai a 
közelgő osztálykiránduláshoz kaptak anya-
gi támogatást az intézménytől. Az első 
helyezett csapat 20, a második 15, a har-
madik pedig 10 ezer forintos útiköltség hoz-
zájárulást nyert. 10 osztály küzdött egymás 
ellen egy kicsit megújult formában. A koráb-
bi évek szokásától eltérően nem az osz-
tályfőnökök koordinálták saját osztályaikat, 
hanem a szakoktatók kísérték őket. Ezzel 
jobban összekovácsolódtak az osztálykö-
zösségek, illetve az őket kísérő nevelővel 
is szorosabb kapcsolatot alakítottak ki. Az 
osztályfőnökök pedig az egyes állomáso-
kon irányították a versenyzőket. Így a meg-
szokott tanórai kereteken kívül, szabadabb, 
könnyedebb légkörben telt el a délelőtt.

Az ilyen események mindig közelebb 
hozzák egymáshoz a diákokat, mivel a 
csapatmunkában egymásra vannak utal-
va. Tanáraikat is más oldalukról ismerik 
meg, mely nagyban hozzájárul a tanár-di-
ák kapcsolat elmélyüléséhez. Természete-
sen a diákok is más, ismeretlen és sokszor 
nagyon értékes tulajdonságaikat villant-
ják meg. Ezért tartjuk nagyon fontosnak 
az ilyen napok megszervezését, valamint 
gyermekeink aktív részvételét. A progra-
mok szervezéséért köszönet illeti Varga 
Ferenc tanárurat, iskolánk biológia-testne-
velés szakos tanárát.  

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

janoshalma.hu
 varosgazda@t-online.hu 

Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,
péntek 830-1200,

kedd,csütörtök1330-1630.

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.

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 2016. április 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!

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  2016. 
ápril is hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„Miért sirattok?
Hisz Isten arca volt,
mely simogatón,
hívón rám hajolt.
És én mentem…”

Nagy  Zsolt ügyvezető

Fajszi Mihály  (1928)   Berger János (1963) 
Kátai Istvánné (1935)   Lipka István (1953)
Faddi Sándorné sz. Radvánszki Klára (1928) Nagy János (1946)
Édes Ferencné sz. Ignátz Mária (1933)  Sőregi József (1935)

Füzesi Pálné sz. Kovács Katalin (1944)
Pető Ferencné sz. Kotnyek Márta (1940)

Kollár István András (1950)
Schuszter Jánosné sz. Asztalos Jolán Mónika (1939)

Burai Józsefné Kolompár Margit (1959)
Magyar Mihályné sz. Szarvas Terézia (1924)Faddi Szabolcs 

közterület-
felügyelő 

telefonszáma  
06-30/565-37-58 

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon

Gázkazánok,  gáztűz-
helyek,  gázbojlerek 

JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma, 
Bem J. u. 114. 

Tel.:06-20-32 39 906

Májusban új akciókkal és 
jelentős árcsökkenéssel várjuk 

kedves vásárlóinkat
Halasi utcai Hangya ABC-ben és a

Nonstop ABC-ben
Arilux folyékony mosószer 4l 969-Ft/db (242,25Ft/l)
Ági gyümölcs szörpök 1l 469-Ft/db (469-Ft/l)
Gyermelyi fodros nagykocka és szarvacska tészta 500g  
 329-Ft/cs (658-Ft/kg)
Kőbányai sör 2l 569-Ft/db (284,50Ft/l)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!
Várjuk kedves vásárlóinkat!!

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.:  06-30/529-7407

MÁJUSI AKCIÓJA
 

Székpárna (4 db-os) 729.-
Függesztős cserép (25 cm 
                                     299.-
Ételes doboz (0,5 l) 69.-
Micimackós uzsis táska 
                        399.-

További akcióinkat 
keresse üzletünkben! 

Bagóczki József élt:  72 évet
Szvétek Lajos élt: 69 évet
Magyar Ferenc élt: 62 évet
Kecskés István élt: 86 évet
Matyej Istvánné  
sz: Szűcs Ibolya élt: 72 évet
Szakács Sándor élt: 60 évet
Ságodi Imréné   
sz: Vancsura Mária élt: 82 évet
Lakatos Jánosné  
sz: Csernák Franciska élt: 89 évet

Kovács Józsefné  
sz: Kovács Mária  Magdolna élt: 88 évet
Takács István élt: 80 évet 
Mészáros Mihályné  
sz: Mészáros Margit élt: 60 évet
Juhász Istvánné  
sz: Mikó Mária élt: 89 évet
Gárgyán József  élt: 63 évet
Kiss Jánosné  
sz: Oláh Erzsébet élt: 89 évet
Kristóf János élt: 58 évet

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Szűcs József  

(vájár)
halálának 3. évfordulójára.

Szerető felesége és fia

„Megpihent drága szíve,
Mely értünk dobogott,
Búcsúra az élet időt nem hagyott,
Itt hagyott minket nagy szomorúságban,
Elment tőlünk, egy másik fényesebb világba”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Az élet szép volt veled és vidám,
De elrabolt tőlünk a kegyetlen halál
Egy szörnyű perc megölte szívedet,
Most meg kell próbálnunk élni Nélküled.

Állattartók figyelem!
Napos és 
előnevelt 
baromfik 

előjegyzése 
a Bajai utcai és Mélykúti 

utcai Tápboltokban
valamint 

elérhetőségeinken:
Telefon: +36 77 402 - 213  

Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

Pethő Zoltán  E.V. 

Tisztelt Vásárlóink!
 A CÉZI VÍZ-GÁZ  Szaküzlet bővíti áruválasztékát.

BÓBA GAZDASAROK 
mezőgazdasági és 
barkács minőségi 

nyelezett szerszámok 
nagy választékban, 

valamint fa- és alumínium 
létrák, talicskák stb.

A GAZDASAROK 
termékeire minden 

szerdán 10 % 
kedvezmény!!

Címünk: Jánoshalma, 
Rákóczi utca 13. 

Telefon: 70/600-4912
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„Lenn az alföld tengersík vidékin 
Ott vagyok honn, ott az én világom; 
Börtönéből szabadúlt sas lelkem, 
Ha a rónák végtelenjét látom.”  írta Petőfi 
Sándor Az Alföld c. versében.

Nos, Petőfi valószínűleg nem tett gyalogtúrát a Szabadszál-
lás környéki erdőkben, mert akkor másként vélekedett volna a 
„síkságról”

Április 2-án a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület szer-
vezésében a Jánoshalmi Természetbarát és Szabadidősport 
Egyesület Nordic-Walkingosai is részt vettek a III. Strázsa Hon-
véd Teljesítménytúrán. A mára már a környező országokban is 
népszerű túra minden évben a húsvétot követő szombaton a 
szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Turista Egye-
sület szervezésében kerül levezetésre. A túrázni kívánok koruk, 
felkészültségük, erőnlétük alapján 15, 25, 35, és 50 km-es távok 
teljesítésére vállalkozhattak.

A túrázók a Zöld Ász Vendéglőtől rajtoltak és itt volt a cél is. 
A túra útvonala nagyon szép, látványos és változatos volt. A 
menetvonalakon lévő ellenőrzési pontokon üdítő italok, csoko-
ládé, narancs és egyéb frissítők, a célban zsíros kenyér és egy 
finom ebéd várta a túrázókat. A célba érve kis csapatunk tagjai 
jóleső fáradsággal nyugtázták, hogy bőven a kiírt szintidő alatt 
sikerült a távot teljesíteni.

Reméljük jövőre már nagyobb létszámmal tudunk a „STRÁZ-
SÁN” részt venni. 

GYPCS

Mit használjunk 
cukor helyett?

A dietetikus tanácsai

Bátyai 
Úszótanfolyam
indul kezdőknek, haladóknak, 
gyerekeknek és felnőtteknek! 

Helye:  
Jánoshalma Tanuszoda

Ideje:    
 2016. június 18.

Jelentkezés: 
Bátyai Gáborné tel.:06 70 338 56 97
Bátyai Gábor      tel.:06 70 339 11 76 

Gazdakörünk 2016. március 6-án tartot-
ta rendkívüli közgyűlését, amelynek három 
fő témája volt.

 — Az új alapszabályzat ismertetése, meg-
vitatása és elfogadása.
 — A vajdasági testvérszervezetünkkel, 
a bácskossuthfalvi Rizling Egyesület-
tel való új együttműködési szerződés 
megkötése.
 — Új választmányi tag megválasztása, 
az elhunyt Mészáros Béla tagtársunk 
helyett.

Először Dr Ivanics István ismertette az új 
alapszabály tervezetet, majd a hozzászólá-
sok és a javaslatok hangzottak el, ami után 
a tagság egyhangúlag elfogadta a Gazda-

kör új alapszabályát. 
Farkas László gazdaköri elnök ismertet-

te a bácskossuthfalvi testvérszervezetünk-
kel megkötendő új együttműködési szerző-
dés tervezetét, amely lehetőséget nyújt, az 
eddig is jó kapcsolatoknak, a jövőbeli foly-
tatására és a határon átnyúló közös pályá-
zatokban való részvételre is. A közgyűlés 
egyhangúlag felhatalmazta Farkas Lász-
ló elnököt ezen szerződés megkötésére és 
aláírására, amely azóta minkét szerződő fél 
részéről kölcsönösen megtörtént. 

A közgyűlésen új választmányi tag meg-
választására került sor Takács Tamás sze-
mélyében. Az új választmányi tagnak sok 
sikert kívánunk a gazdaköri munkában is. 

Ezúttal is, felhívjuk tagjaink figyelmét, 
hogy a 2015. évi évzáró közgyűlésünk 
május 8-án (vasárnap) délután 15 órakor 
lesz a Gazdakör székházában, amelyre 
minden tagunkat tisztelettel várunk.

Ugyancsak várjuk tagjainkat, valamint 
városunk polgárait 2016. május 25-én 
(szerdán) délután 17 órakor az Orbán 
szobornál megtartandó ORBÁN-NAPI 
ünnepségünkre.

Az ünnepség után tagjaink részére 
egy kis állófogadást tartunk a Gazdakör 
székházában. 

Fajszi Ferenc

Gazdakör hírei

III. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra

Feledhetetlen élményben részesültek 
mindazok, akik 2016. április 15-én az Imre 
Zoltán Művelődési Központban Juhászné 
Zelei Judit és Kovács Andrea művészta-
nárok zongorahangversenyén vettek részt. 
Azok a szerencsések - akik az előző „Zene 
Világnapjára” emlékező koncertükön már 
részt vettek- pontosan tudták, hogy zenei-
leg igen igényes darabokat hallhatnak majd 
nívós előadásban. 

A koncert színvonalához igazodott az 

igényes díszlet, a színes fények 
alkalmazása, a megfelelő han-
gosítás, valamint a két művész-
nő és a vendégművész „szak-
ma” iránti elhivatottsága, melyet 
a teltházas közönség nagy taps-
sal jutalmazott. Két évszázad 
zenei terméséből válogattak a 
művészek.

A képzeletbeli zenei térké-
pen szinte egész Európát bejár-

tuk. Hallhattunk belga, szerb, 
orosz, lengyel, német, brit, 
olasz és nem utolsó sorban 
magyar zeneszerzők művei-
ből érzelem dús, vidám, tem-
peramentumos, szórakoztató 
és játékos darabokat. 

Csodálatos hegedű játéká-
val szinte elbűvölte a közön-
séget Korponai Zsolt vendégművész. 
Egy különleges trio felállásban Juhász-
né Zelei Judit énekhangjával ragadta 
magával a hallgatóságot, melyet Kovács 
Andrea és vendégművész kollégájuk 
hangszeres kísérete tett teljessé.

Én nagyszerűen éreztem magam! 
Biztos vagyok abban, hogy a következő 

hangversenyt sem hagyom ki!
Szívből gratulálunk mindhármuknak és 

reménykedünk a mihamarabbi folytatásban!
Szeretnénk megragadni az alkalmat, 

hogy ezúton is megköszönjük a támoga-
tóknak az anyagi hozzájárulást, valamint a 
segítőknek az önzetlen munkát.

Ördögh Edit

Dolgozni akaró, munkáját szerető 
autószerelőt felvennék 

Faragó Tibor autószerelő 
+3620-970-7498

Négykezes Tavaszi Hangverseny

A kedvelt édes íz 
elérését nem csak cukorral tudjuk biztosí-
tani. Rendelkezésünkre áll a méz, az éde-
sítőszerek, valamint édes ízt adó növé-
nyi anyagok.

Sok fajtát nem csak egészséges étke-
zésben, de cukorbetegségben és fogyókú-
rában is használni lehet.

Két nagy édesítőszer-csoport van: az 
energiát adó édesítőszerek és az energia-
mentes édesítőszerek. Természetes édes 
ízt ad a méz, ami „tömény cukoroldatnak” 
felel meg.

A mézben levő szőlőcukor (glukóz) 
szervezetünk számára a legfontosabb 
cukorféleség, amely csak a gyümölcsökben 
és a mézben fordul elő szabadon. Moleku-
laszerkezetének minden átalakítása nélkül 
beépíthető a szervezetbe.

 Hazánkban is egyre gyakrabban hasz-
nálják, valamint egyre könnyebben elér-
hetőek az egyéb, „alternatív”, természe-
tes eredetű édesítőszerek, mint például az 
agávé- vagy csicsókasűrítmény, juhar- 
vagy keményítőszörp és gabonasziru-
pok. Szénhidráttartalmuk 75–80%, emel-
lett ásványianyag-tartalmukkal is előnyben 
vannak az édesítőszerekhez képest.

Az édesgyökér-kivonat – ismertebb 
nevén a medvecukor alapanyaga – sajá-
tossága az energiamentessége. Az aga-
vé-sűrítmény összetételében és édesí-
tő erejében – így felhasználhatóságában 
is – a mézzel egyezik meg. A juharszirup 
fogyókúrázók és cukorbetegek részére nem 
ajánlott túlzott mértékű fogyasztása, mert 
a vércukorszintet hirtelen emeli meg, gli-
kémiás indexe magas. A gabonaszirupok 
készülhetnek rizsből vagy malátából. A vér-
cukorszintet elhúzódóan emelik meg, Fel-
használásuknál problémát jelenthet, hogy 
ugyan kevésbé hatnak a vércukorszintre, 

de enyhébb ízfokozó hatásuk miatt többet 
is kell belőlük használni a meg szokott íz 
eléréséhez. Napjaink egyik kedvelt édesí-
tőszere a sztívia (stevia, sztevia): a Stevia 
Rebaudiana növény levelei szárítva, illet-
ve őrlemény formájában (30-szor édesebb 
a cukornál) vagy kivonata (akár 300-szor 
is édesebb a cukornál). Az Európai Unió 
területén 2011 decembere óta használható 
édesítőszerként.

 Az édesítőszerek kiválasztása előtt min-
dig figyelmesen olvassuk el a termék cím-
kéjét és csak megbízható helyről származó 
növényi édesítőt vásároljunk 

Az energiát szolgáltató édesítőszerek 
közé tartozik: ertritol, laktit, mannit, maltit, 
szorbit és a xilit.

Eritritol az egyedüli cukoralkohol, ame-
lyiknél a bevitt mennyiség több mint 90%-
a változatlanul ürül a vesén keresztül, illet-
ve a széklettel. E táplálkozásbiológia tulaj-
donságát figyelembe véve egyes orszá-
gokban (Japán, USA) az eritritolt energia-
mentes édesítőszernek tekintik. Az Euró-
pai Unió tagállamaiban az EFSA (Europe-
an Food Safety Authority, Európai Élelmi-
szerbiztonsági Hatóság) nem tesz energia-
tartalomban engedményt, így a többi cuko-
ralkoholhoz hasonlóan 2,4 kcal energiatar-
talmat kell feltüntetni a címkén. Azonban 
azt az EFSA is elismerte, hogy hasmenést 
okozó hatása egyáltalán nincs, így a többi 
cukoralkohollal ellentétben ennél nem kell 
feltüntetni a „nagy mennyiségben hasme-
nést okozhat” feliratot. A szorbit nagyobb 
(napi 30 g felett) bevitel mellett – a man-
nithoz hasonlóan – puffadást, hasmenést 
okozhat. A xilit energiahordozó, a szerve-
zet csak egy részét használja fel, a mara-
dék változatlan formában ürül a vizelettel.

Faragóné Hován Éva 
  Dietetikus
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 KÉZILABDA  HÍRADÓ !

 Szeretnénk megköszönni  magán személyeknek, üzletek vezetőinek,  szülőknek, diá-
koknak, sportolóknak,akik segítették a Jótékonysági Bálunk szervezését, a tombolák fel-
ajánlását  !  Szeretettel gondol rájuk a 

Jánoshalmi Női Kézilabda SE.

Jánoshalmán bontogatta szárnyait, majd 
Kiskunhalason kezdett el versenyszerű-
en sportolni Halász Bence, akit ma már az 
ország legjobb dobóatlétái között tartanak 
számon. A 15 éves kora óta Szombathe-
lyen tanuló és sportoló fiatalember a napok-
ban olyat tett, amelyre a szakma is felkap-
ta a fejét. 

Csaknem 15 éves országos rekordot 
javított meg a jánoshalmi születésű Halász 
Bence, a Dobó SE junior korú kalapács-
vetője. 

A Németh Pál Dobóakadémia legna-
gyobb csillaga, az olimpiai bajnok Pars 
Krisztián 2001. szeptember 2-án, 19 éve-
sen érte el 6 kilós kalapáccsal a 81,34 
méteres U20-as országos rekordját, amely 
ezidáig élt. Halász Bence, a Dobó SE juni-
or Európa-bajnoka egy hete a dél-afrikai 
edzőtáborban már 13 centire megközelítet-
te a szakállas rekordot, a Szent Márton-Sa-
varia Kupán viszont május elsején vasár-
nap délelőtt szeles, hideg, 13 Celsius fokos 
időben, jócskán túl is szárnyalta azt. Az új 
rekord: 81,76 méter, amellyel toronymaga-
san vezeti a korosztály idei világraglistáját. 

– Nagyon örülök annak ellenére, hogy 
nem tudtam megközelíteni a 83-84 méter 
körüli edzéseredményeimet – mondta 
Halász Bence, aki augusztusban lesz 19 
éves. – Most közel sem voltak ideálisak a 
körülmények. Csütörtökön egynapos uta-
zás után értünk haza Dél-Afrikából. Ma 
hideg van, megzavart, hogy a melegíté-

sem nem sike-
rült jól, és reg-
gel a szervezet 
nem is úgy tel-
jesít, mint dél-
után. Lesz ez 
még jobb is. 

Bence követ-
kező nagy ver-
senye május 
másodikától egy 
ideig azonban 
nem a dobópá-
lyán, hanem a 
t a n t e r e m b e n 
zajlik. Másodi-
kán  

kezdődtek az 
írásbeli érettsé-
gi vizsgái. 

Bence egy 
szombathelyi 10 emeletes házban lakik 
édesanyjával. Mint tudjuk, hogy jánoshalmi 
általános iskolai sportrendezvényeken, diá-
kolimpiai versenyeken vették észre, hogy 
Bence tehetséges több sportágban is. Per-
sze ez nem volt véletlen, hiszen édesapja 
kiváló gerelyhajító volt, 80 méterhez köze-
li legjobb eredménnyel rendelkezett, kor-
osztályos bajnokságokat nyert, de édes-
anyja is aktívan kézilabdázott. Bencét a 
6. osztályos korában a kiskunhalasi spor-
tegyesületbe hívták el súlylökést tanulni, 
majd a diszkoszvetésbe és a kalapácsve-
tésbe is belekóstolt Mig György edző segít-
ségével. Bence tehetsége tehát 12-13 éve-
sen derült ki, aztán távolugrásban és rövid-
távú síkfutásban (60 m, 100 m) is diákolim-
piai bajnok lett.

A középiskolát már Kiskunhalason kezd-
te Bence, de már az 1. félév után átment a 
bátyjával Szombathelyre. 

„Meghozta élete első nagy döntését, mi 
pedig figyelmeztettük, hogy rendben, támo-
gatjuk mindenben, de a sportot csak komo-
lyan lehet űzni. 15 éves sem volt akkor, 
albérletben laktak itt 1 évig, majd a 10 évvel 
idősebb bátyjának, Gergőnek elege lett a 
pesztrálásból, és jöttem én. Otthon felad-
tam mindent, itt pedig sikerült találnom egy 
tanári állást a Paragvári úti iskolában. Meg-
állapodtunk, hogy addig maradok, amíg 
Bencének szüksége lesz rám. Neki szin-
te minden perce beosztott, arra sincs ideje, 
hogy a boltban bevásároljon magának. Ha 
elég felnőtt lesz, majd visszaköltözök. Most 
első a sport és a tanulás, ebben támoga-
tom – tette hozzá Bence édesanyja az egyik 
dunántúli internetes újságban (friss.hu).

A dobópápa, Németh Pál fiai, Maca és 
Laci bácsi vezénylik az edzést. Maca sze-
rint minden edző örül, ha ilyen tanítvánnyal 
ajándékozza meg a sors. 

Halász Bence (Kanász) az egyik leg-
jobb emberanyag, aki eddig a kezünk alatt 
kifejlődött. Olyan fantasztikus képességek-
kel rendelkezik, amelyekkel szinte minden 
sportágban megállná a helyét. Kiváló kezd-
te a sportpályafutását, hiszen több sportá-
gat is kipróbált és a kalapácsvetés mellett 
ma is hatékonyan foglalkozik a diszkosz-
vetéssel és a súlylökéssel is. Egy sokolda-
lú atléta mindig sikeresebb tud lenni, de a 
fizikai adottságai mellett Bence fejben, illet-
ve agyban is nagyon remek. Az idei fő ver-
senye a lengyelországi junior világbajnok-
ság (U20) lesz, ahol nagyon szeretnénk, ha 
győzne. Ha emellett még a felnőtt szerrel is 
kifut egy olyan eredmény, amellyel ott lehet-
ne az olimpián, az csak hab lenne a tortán – 
ad rövid jellemzést a Dobó SE mesteredző-
je, aki a rövid beszélgetés közben sem vet-
te le tekintetét tanítványairól. 

Bence gratulálunk az eredményedhez. A 
vizsgákhoz meg jó szerencsét, „kéz és láb-
törést”!                                          b. s. 

Nordic 
Walking 
hírek!

Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport 
Szövetségnek, JATESZ Nordic Walking 
csapata 2016. április 16-án Kiskőrösön 
a XIII. Petőfi Teljesítménytúra 60 km-es 
kerékpártúráján vett részt.

Útvonal: Kiskőrös - Csábor - Kas-
kantyú - Csengőd - Akasztó - Kiskőrös

A résztvevők a 40 km-es szél ellenére 
jóval szintidőn belül teljesítették a távot.

Köszönet a bácsalmási SZLHKS 
Egyesületnek az igen jó minőségű, 
kényelmes túrakerékpárokért.

Halász Bence  
megdöntötte Pars Krisztián rekordját
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2015 nyarán, 
Jánoshalmán az 
Arany Bácska 
Egyesület színei-
ben játszó Női lab-
darúgók életében 
nagy változás tör-
tént. 

Miután „belülről” 
megpróbálták elle-
hetetleníteni a női 
focit, a játékosok 
egy része Soroksár-
ra igazolt, egy része 
maradt, voltak, akik 
más egyesületek-
hez igazoltak.

Női labdarúgó szak-
osztályunk még is talpon maradt, el tudott indulni a baj-
nokságban miután „felszállt a köd” játékos keretünk 
megháromszorozódott.

Jelenleg is a csapat építése folyik, ami még hónapo-
kig el fog tartani. Nálunk a női labdarúgás a játékról szól 
nincs győzelmi kényszer. Ma már a bajnokságban Min-
den csapatnak egyenrangú ellenfele vagyunk. „Lánya-
ink” jól érzik magukat az Arany Bácska Egyesületben, 
hiszen egy nagyon jó közösség alakult ki.

 Bíznak önmagukban és segítőikben!!

Már hagyomány, hogy a Női Labdarúgó tornát János-
halmán rendezzük Nőnapkor. Így is volt ez idén is.

Egész napos mérkőzések után jól esett a finom 
vacsora, amelyen vendég és segítők is részt vette.

Ami az egyesületen belül működik az igazi csapat-
munka.

Az Arany Bácska Egyesület mindig is nyitott volt a 
labdarúgást szerető lányok fogadására. Eddig is vár-
tuk és ezután is várjuk és hívjuk kicsik és nagyok 
bátran jöjjenek a Sportpályára, ahol megfelelő szak-

mai tudással és gya-
korlati tapasztalatokkal 
rendelkező edző vár 
mindannyiótokat.

Az Arany Bács-
ka Egyesület biztosít-
ja számotokra a felké-
szülést és a játéklehe-
tőséget!!!

Ti csak azt tegyétek, 
amit nagyon szerettek, 
Focizzatok.

2016. május  18-án  
kirakodó vásár

Méta Téma siker Budapesten

JFC március végi és áprilisi  
mérlege

Március 20:
U – 16 

HÍD SC – Jánoshalmi FC 1:1 ( 0:1)
JFC gólszerzője Bogdán Martin
Fenyvesi Ferenc edző: A mérkőzést mi irányítottuk,ám 
a kidolgozott helyzetek értékesítése nem sikerült.A 
hazaiak viszont lesállásból egyenlítettek az utolsó per-
cekben, amit sajnos, a játékvezető megadott. Így bírói 
segédlettel otthon tartották az egyik pontot.

 Március 23.
U – 16

Jánoshalmi FC – Hajós 4:1 (2:1)
JFC gólszerzői: Nemes Martin 3, Herczeg Ákos
Fenyvesi Ferenc edző: – Magabiztos , jó játékkal győz-
tük le a listavezetőt.

Március 24
U – 16

Jánoshalmi FC – Nemesnádudvar 6:0 (2:0)
Gólszerzők: Kincses Norbert 2,Hajdú Hunor, Rátvai 
Dániel,Busa Vajk,Nemes Martin
Fenyvesi Ferenc edző:
 – A mérkőzés teljes időtartamában az történt a pályán 
, amit mi akartunk. Dicséret mindenkinek!

Március 26
Felnőtt mérkőzés

„Bravúros győzelem”
Kiskunmajsa – Jánoshalmi FC 1:2 (0:0)

Kiskunmajsa,150 néző
Gólszerzők: Darkó Vizin 63‘, ill. Gieszinger Péter 88‘, 
Grácz Roland 90‘
Jók: Kovács Máté, Gieszinger Péter, Bogdán Róbert.
Gieszinger Ferenc edző: – Ritkán látható bravúrt haj-
tott végre csapatunk. Tíz emberrel győztünk a hajrában 
szerzett két góllal. Minden elismerésem, de ehhez sze-
rencse is kellett.

U – 19
Kiskunmajsa – Jánoshalmi FC 5:0 ( 1:0)

A gólok a 9, 69, 71, 79 és 81 – percben estek.
Jók a JFC csapatából. senki
gieszinger Ferenc edző: – Öt – nullra is ki lehet kapni, 
de nem ilyen hozzáállással!

U – 16
Jánoshalmi FC – Dusnok 1:1 (1:1)

JFC gólszerzője: Nemes Martin
Fenyvesi Ferenc edző: – Hiába támadtuk végig a mér-
kőzést, az ellenfél egész meccsen egyszer lőtt kapura, 
azt is tizenegyesből. Sajnos ez elég volt nekik a dön-
tetlenhez.

U – 14
Jánoshalmi FC – Izsák 2:0 (0:0)

Gólszerzők Kovács Kristóf, Piúkovics Martin
Fenyvesi Ferenc edző: – Szép egyéni megmozdulások-
nak köszönhetően megérdemelten győztünk a mezőny-
ben jól focizó Izsák ellen.

Április 1.
U – 16

Bácsalmás – Jánoshalmi FC 0:1 (0:0)
Gólszerző: Hajdú Hunor
Fenyvesi Ferenc edző: – A mérkőzést végig mi irányí-
tottuk a bajnokesélyes otthonában.A cserejátékosok 
nagyon jól illeszkedtek be a játékba. Nekik köszönhe-
tően az utolsó percben szerzett góllal elhoztuk a három 
pontot.

Április 3.
Felnőtt mérkőzés

„Gyenge játék vereséggel”
Jánoshalmi FC – Kiskőrös 1:2 (1.1)

Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők: farkas Tamás 17‘, ill. Rácz 34‘, Pohanko-
vics 49‘
Gieszinger Ferenc edző: – Továbbra is várat magára az 
első hazai győzelem a tavaszi szezonban.

U – 19
Jánoshalmi FC – Kiskőrös 0:1(0:1)

Gól a 10. percben született
Jók a JFC csapatából. Király Zsolt, Lengyel Endre
Gieszinger Ferenc edző: – Jobb csapattól nem szé-
gyen kikapni.

U – 14
Jánoshalmi FC – Szank 4:2 (4:1)

JFC gólszerzői: Piúkovics Martin,Szabó Alex 2, Libor 
Attila
Fenyvesi Ferenc edző: – Az első félidőben mi, a máso-
dikban a vendégek játszottak jobban. Szerencsére 
nekünk sikerült több gólt lőni.

Április 9.
U – 14

Soltvadkert – Jánoshalmi FC 0:5 (0:1)
Gólszerzők: Busa Vajk 3, Libor Attila, Kiss Zoltán
Fenyvesi Ferenc edző: Remek játékkal meg van az 
első idegenbeli győzelem! Mindenki a tudása legja-
vát nyújtotta.

Április 10.
Felnőtt mérkőzés

„Vereségünk oka a fegyelmezetlenség”
Bácsalmás PVSE – Jánoshalmi FC 2:0 (1:0)

Bácsalmás, 250 néző
Gólszerzők: Jesics Alekszander 45‘, Németh Olivér 63‘
Jók a JFC csapatából: senki
Gieszinger Ferenc edző: Saját magát verte meg a csa-
pat, mert nem tartotta be a megbeszélteket. Változta-
tásra van szükség, mert ez így tovább nem mehet.

U – 19

Bácsalmás PVSE – Jánoshalmi FC 4:0 ( 3:0)
A gólok a 9,21, 41, 60 – percben születtek. 
Gieszinger Ferenc edző: Gratulálok a hazaiaknak.

U – 16
Jánoshalmi FC – Bácsbokod 2:1 (1:0)

Gólszerzőink: Herczeg Ákos, Kincses Norbert
Fenyvesi Ferenc edző: – Nehéz mérkőzés volt, de 
ismét bebizonyították a fiúk, hogy tudnak szervezetten 
játszani. Egy góllal jobbak voltunk ellenfelünknél.

Április 16.
U – 16

Kiskunhalas – Jánoshalmi FC 0:10 (0:9)
Gólszerzőink: Kincses Norbert3,Nemes Martin3,Tuso-
ri 2, Hajdú Hunor2
Fenyvesi Ferenc edző: – A nagyarányú győzelem elle-
nére még legalább ennyi helyzet kimaradt! Gratulálok 
a csapatnak!

Április 17.
Felnőtt mérkőzés

„Győzelem hazai pályán”
Jánoshalmi FC – Kunszállás 3:1(2.1)

Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők: Suknovics Deján 5‘,Gieszinger Péter 17‘, 
Kiss Benedek 88‘, illetve Fekete 39‘
Gieszinger Ferenc edző: Az első félidőben a jó játék 
mellett sikerült két gólt szereznünk. A második játék-
rész kiegyenlítettebb volt. A mérkőzés végén biztosítot-
tuk be a győzelmet.

U – 19
Jánoshalmi FC – Kunszállás1:1 (0:0)

Gólszerző: Kolompár Zoltán 84‘ ill. 86‘
Gieszinger Ferenc edző: – Gólokkal kellett volna nyer-
nünk, de a jobbnál jobb helyzeteket is elhibáztuk

U – 14
Jánoshalmi FC – Kiskőrös 2:1 (0.1)

Gólszerzőink: Busa Vajk, Szabó Alex
Fenyvesi Ferenc edző: – A listavezető vendégek János-
halmán szenvedték el első vereségüket, teljesen meg-
érdemelten. Gratulálok a csapatomnak!

Április 21.
U – 14

Kiskunhalas – Jánoshalmi FC 4:1(0:0)
JFC gólszerzője: Piúkovics Martin
Fenyvesi Ferenc edző: – Váratlan vereség, de ezen a 
mérkőzésen nem is érdemeltünk mást.

Április 23.
Felnőtt mérkőzés

„Vereség a megyeszékhely csapatától”
Kecskemét LC – Jánoshalmi FC 2:0 (1:0)

Kecskemét,250 néző
Gólszerzők:Tölgyasi Viktor 2‘(tizenegyesből), Nemes-
vári Dániel 83‘
Jók a JFC csapatából: Maráczi Ádám, Kiss Benedek,-
Bogdán Róbert
Gieszinger Ferenc edző: – Az első percben elköve-
tett butaság után csupán megnehezíteni tudtuk ellen-
felünk dolgát. Volt esélyünk az egyenlítésre. Gratulá-
lok a Kecskemétnek

U – 19
Kecskemét LC – Jánoshalmi FC 8:0 (3:0)

A gólok a 13, 25, 31, 47, 54, 72, 84, 89. percben szü-
lettek.
Jók a JFC csapatából: senki
Gieszinger Ferenc edző: – Edzés nélkül ebben az osz-
tályban csak ilyen eredményt lehet elérni.

Április 30.
U – 16 mérkőzés

Gara – Jánoshalmi FC 1:11(0:7)
Gólszerzőink: Rátvai Dániel 3, Hajdú Hunor 2, Nemes 
Martin 2, Bogdán Zoltán 2, Busa Vajk, Nagy Zoltán
Fenyvesi Ferenc: Ezen a mérkőzésen gyakorolhattuk 
a támadó játékot.

Május 1.
Felnőtt mérkőzés

„Mély talajú pálya, gyenge játék, 
még gyengébb játékvezetés”

Jánoshalmi FC – Soltvadkerti TE TRMX 1:2 (0:2)
Jánoshalma, 10 néző
Gólszerzők: Tesics Ervin 51‘, illetve Szabó Viktor 33‘ , 
Papp Róbert 45‘
Jók a JFC csapatából: Farkas Tamás, Tesics Ervin
Gieszinger Ferenc edző: Az első félidőben összesze-
dett két gólos hátrányt már nem tudtuk ledolgozni.

U – 19
Jánoshalmi FC – Soltvadkerti TE TRMX 1:2 (1:0)

Gólszerzőnk Kolompár Zoltán
Jók a jánoshalmi csapatból: Bogdán Patrik, Hajdú 
Hunor
Gieszinger Ferenc edző: Megérdemeltük volna a dön-
tetlent a bajnokesélyes ellen. A meccs végére sajnos 
elfáradtunk.

A JFC felnőtt és U – 19 következő mérkőzése május 
7-én 17 órakor lesz Kiskunhalason, majd 14-én Kiskun-
félegyházán szerepelnek csapataink.

Női Labdarúgás Jánoshalmán

Mindkét csapat kitűnő játékosokat küldött a pályá-
ra, akik óriási küzdelmet vívtak egymással. Izgalom-
ban nem volt hiány.  Felváltva vették tűz alá a kapu-
kat. A kapusok remekeltek, a védelem óriásit küzdött. 
Az edzők együtt éltek a játékkal és irányították a csa-
patukat.

Igazságos döntetlen született melyet a szépszá-

mú közönség is megelégedettséggel és elismeréssel 
nyugtázott.

A forduló mérkőzése volt. Gratulálunk az ellenfél elis-
merését is kiharcoló minden egyes Arany Bácskás lab-
darúgó lányoknak és edzőjüknek.

Arany Bácska Egyesület Vezetősége.

Akasztói Focisuli-Arany Bácska 1-1
Nőnapi vacsoravendégek

Arany Bácska csapata A gól

Női válogatott mérkőzésen

A Jánoshalmi Méta Téma csapata 2. helyezést ért el 
a XVII. Szentjánosbogár Országos Métabajnokság 2. 
korcsoportjában. Újoncként ez kiváló eredmény, amire 
joggal lehetünk büszkék! A csapat kiváló meccseket ját-
szott, és elnyerték a játékostársak, és a bírók elismeré-
sét. A szervezők külön méltatták a csapat elszántságát, 
sportszerű és precíz játékát, technikai felkészültségét, 
fegyelmezettségét, összetartását, „briliáns” játékosait. A 
bajnok csapattal nagyon szoros mérkőzést játszottunk, 
a győzelem néhány ponton, és egy kis mentális fáradt-
ságon múlott, ennek ellenére 4 nagyarányú győzelem-
mel zártunk. Sajnos sérülések és betegségek tarkítot-
ták részvételünket, de a fiatalok így is óriási elszánt-
sággal játszottak. 

 
Szeretnénk ez úton is köszönetet mondani a résztve-
vő játékosainknak a nagyszerű helytállásért, azoknak 

a csapattagjainknak akik nem lehettek velünk ezen a 
fontos eseményen és azoknak akik itthonról szurkoltak! 
Külön köszönetet érdemelnek támogatóink akik lehe-
tővé tették hogy a csapat így szerepelhessen ezen a 
nagy eseményen: az Erdélyi Hagyományokért Egye-
sület finanszírozta utazásunkat, az Egészségfejleszté-
si Irodának létrejöttünket köszönhetjük, a Falatka Para-
dicsom Iskolabüfé élelmezésünkről gondoskodott, a 
Városgazda Kft. elnézi hogy kikoptatunk egy-két fűcso-
mót a lovaspályán, és elvégzi a karbantartást, hogy mi 
biztonságosan és jó körülmények között készülhes-
sünk, és nem utolsó sorban Szarvasné Tompa Zsuzsi 
néninek akihez minden apró-cseprő ügyünkkel fordul-
hatunk, és családjainknak, akik elengednek a tanulás 
mellől, hogy öregbíthessük a város hírét. 

Jövőre meg akarjuk mutatni, hogy ez a csapat az 
ország legjobbja!

A csapat tagjai: Szarvas Péter, Székely József, Somogyi Dávid, Sánta József, Busa Emma, Mészáros Sán-
dor Dániel, Faddi Norbert, Szarvas Gergő, Surányi Bettina, Miskolczi Zénó, Szabó Martin, Virág Attila, Mészá-
ros Barnabás, Szécsi Árpád, Faddi Adrienn, Nagy Bernadett Piroska és a képen betegsége miatt nem szerep-
lő Busa Andrea.
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Szent Flórián napján, május 4-én a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltószövetség közö-
sen  ünnepi állománygyűlést tartott a kecskeméti Hírös Agóra Központ-
ban Dr. Farkasinszki Lóránt ezredes, a megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket, majd Marozsi And-
rás alezredes kecskeméti katasztrófavédelmi kirendeltségvezető emléke-
zett meg Szent Flóriánról. Ezt követően elismerések átadására került sor. 

Nagy Sándor, a Jánoshalmi Önkormányza-
ti Tűzoltóság parancsnoka életműdíjat vehetett 
át Kovács Ernőtől, a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal vezetőjétől.

Nagy Sándor Jánoshalma ÖTP parancsno-
ka 1979. szeptember 1.-je óta önkéntes tűz-
oltó. Nagy érdeme volt a Jánoshalmi köztes-
tület létrehozásában. 1997. május 25.-e óta 
parancsnoka a Jánoshalmi Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokságnak. Kivételes szak-
maszeretete és fanatizmusa mindig követen-
dő példa volt az új tűzoltók és kollégai számá-
ra is. Számtalan bevetésben bizonyította ráter-

mettségét. Határozott egyéniségével nem csak megyei, hanem országos 
elismertséget is szerzett. Parancsnoki teendőin túl mindig igyekezett a kár-
eseteknél személyesen részt venni és azokat irányítani. 

Parancsnok Úr több évtizedes kitartó és példamutató tevékenysége 
után 2016 márciusában nyugállományba vonult. Ennek ellenére önkéntes 
tűzoltóként nem csak aktív tagja a csapatnak, hanem továbbra is tűzoltás-
vezetői és parancsnoki feladatokat is ellát.

Anya köny vi hí rek

született:
2016. április hónapban

Házasságkötés az elmúlt 
hónapban nem volt

GRATULÁLUNK!

Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak 
lap ja

Meg je le nik: havonta
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Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
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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.,  Kálvá-
ria u. 4. Téglagyár u. 32.

DOSIA MOSÓPOR 300GR-OS 199.-
FARMER TEJFÖL 330GR 20% 199.-
UHT TEJ 1L 1,5% 139.-
TCHIBO FAMILY 250GR  399.-

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!

MINDEN HÉTEN ÓRIÁSI CSIRKEHÚS
 AKCIÓVAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT! 

Jánoshalmi 
Önkormányzati 

Tűzoltóság hívószáma: 
06-77/401-070

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

2016.  május: 6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr. Szűcs Kornél, 8. Dr. Szűcs Kornél, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. 
Dr. Gregó Sándor, 11. Dr. Szűcs Kornél, 12. Dr. Csoboth Johanna, 13. Dr. Csoboth Johanna, 14. Dr. Csoboth 
Johanna, 15. Dr. Csoboth Johanna (Pünkösd), 16. Dr. Csoboth Johanna (Pünkösd hétfő), 17. Dr. Gregó 
Sándor, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Gregó Sándor , 20. Dr. Mikó Attila, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Kishonti 
Attila, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Gregó Sándor, 25. Dr. Mikó Attila, 26. Dr. Gregó Sándor , 27. Dr. Mikó Attila, 
28. Dr. Gregó Sándor , 29. Dr. Gregó Sándor , 30. Dr. Kishonti Attila, 31. Dr. Mikó Attila

Június: 1. Dr. Szűcs Kornél  2. Dr. Gregó Sándor 3. Dr. Mikó Attila 4. Dr. Szűcs Kornél 5. Dr. Szűcs Kornél.

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.  Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig 
tart. Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill.  az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig 

tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088

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

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

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

Abonyi Marcell (a.n.: Lengyel Bar-
bara), Dobi Bálint (a.n.: Kurucz Mari-
ann), Ádám Dávid (a.n.: Ferkócza Dori-
na), Kolompár Jázmin (a.n.: Kolompár 
Mária), Kurucz Jázmin Boglárka (a.n.: 
Kurucz Roberta), Ferenczi Fanni (a.n.: 
Salacz Ágnes), Szarvas Eszter (a.n.: 
Szvetnyik Gabriella), 

Rendőrségi hírek!

Ne engedjen be idegent 
háza udvarába és a lakásá-
ba se!

Mindig zárja be a kaput és 
lakása ajtaját!

Ne dőljön be a különböző 
ürügyeket felhozó idegenek-
nek!

Inkább legyen bizalmatlan, mint 
becsapott!

Ne tartson otthonában nagyobb 
összegű készpénzt!

A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ 
– és a Polgármesteri Hivatal alkal-
mazottjainak fényképes igazolvá-
nya van, ezt mindig kérjék el tőlük!

A szolgáltatók munkatársai pénzt 
nem szednek, túlfizetés esetén sem 
visznek pénzt a fogyasztóknak.

Amennyiben gyanús személye-
ket látnak, hívják a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányságot!

06-77/423-255; 107; 112
Az utóbbi időben számtalan 

esetben estek áldozatául csalók-
nak helyi lakosok, akik interneten 

keresztül magán sze-
mélyektől különböző tár-
gyakat rendeltek és a 
megrendelt tárgyat egy-
általán nem, vagy csak 
rossz minőségben kap-
ták meg, illetve eseten-

ként nem a várt tárgy volt a cso-
magban.  

A csalók akkor nem küldenek 
semmit, ha előre átutalással meg-
kapják a hirdetett termék árát. Ha 
utánvétes a küldemény akkor szo-
kott előfordulni, hogy más – szin-
te értéktelen tárgy- van a csomag-
ban, vagy  nem a várt minőségű 
a termék. 

Kérjük a lakosságot, hogy kellő 
körültekintéssel járjanak el az ilyen 
vásárlásoknál, részesítsék előny-
ben  a biztonságos web áruháza-
kat, vagy magánszemélyektől tör-
ténő rendelés esetén olyan portált 
válasszanak, ahol az eladó előzete-
sen leellenőrizhető!   

Jelentés tűzesetekről
Április 1-én az 5414 –es út / hátsó Borotai út / mellett kb. 200 m2-en 

avar-gaz égett. Vélhetően egy arra haladó gépjárműből kidobott égő csikk 
okozta. Az utak, vasutak mellett keletkezett tüzek füstje a forgalom bizton-
ságát veszélyeztetik. 

Április 4-én, Jánoshalmán egy melléképület gyulladt ki. A keletkezési 
okot ismeretlenre vettük, de a tapasztalatom szerint a kisgyermekes csalá-
doknál keletkezett tüzeknél nem elhanyagolható mértékben gyermekjáték 
az ok. Ajánlom odafigyelni a lakásban tárolt gyufákra, öngyújtókra. Szol-
gálati időm során, gyermekjáték miatt keletkezett tűzből kellett már mente-
nünk személyeket is.

Április 14-én az 55-ös úton történt közúti balesethez kellett vonulnunk. 
A balesetet az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása okozta. Szeren-
cséjükre, személyi sérülés nem történt.

Április 16-án Borota külterületén egy kb. 200 m2-es tanyaépület tetőszer-
kezete égett teljes terjedelmében, veszélyeztetve más épületet. Vélemé-
nyem szerint, az erős szél az elektromos vezetékhez csapta a tanya mel-
letti nagyméretű fenyőfa ágait, amik szikrát vetettek az alatta lévő tetőre.

 Nagy Sándor
 tűzoltóparancsnok 

Ne váljon áldozattá!

Toborzó futás
H.A. jánoshalmi lakos Bem utcá-

ban lévő lakatlan házából a kapu 
nyitottságát kihasználva   isme-
retlen tettes 2016. április 2. és 6. 
között különböző lakás felszere-
lési tárgyakat vitt el kb. 5500 Ft 
értékben. 

Az elrendelt nyomozás során 
elfogásra került a bűncselekmény-
nyel megalapozottan gyanúsítható 
H.L.és R.N. helyi lakosok. 

  
J.K.Á. jánoshalmi lakos tett fel-

jelentést ismeretlen tettes ellen, aki 
2016. április 10-én a kora esti órák-
ban a bejelentő háza elől eltulajdo-
nított egy tujabokrot 4000 Ft érték-
ben.   

Az elkövető K.J. helyi lakos fel-
derítésre került, nevezett beismerő 
vallomást tett.  

Életmű díjas parancsnok

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság (MH HKNYP) a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatá-
nak erősítésére, valamint a katonai hivatás, a sport és az egészséges élet-
mód népszerűsítésére „Toborzó Országfutás 2016” elnevezésű rendez-
vényt szervezett.
A rendezvény fővédnöke: Dr. Simicskó István Magyarország honvédelmi 
minisztere, védnökei: Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar 
főnöke és Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
A „Toborzó Országfutás 2016” Budapestről indult április 13-án és Jánoshal-
mára április 29-én délután érkezett. A Halasi úti benzinkútnál népes diák-
sereg fogadta futókat, s kísérte őket futással a város központig. Itt Czeller 
Zoltán polgármester kötötte fel Jánoshalma szalagját a váltóra, s már indult 
is tovább a staféta Baja irányába. 
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