
XXXI. év fo lyam 11. szám

Megjelenik minden hónap első péntekén

 Ára: 170 forint 2016. november

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

Lapszámaink itt is olvashatóak!

I S S N  2 0 6 2 - 4 0 6 9

Lapunk legközelebb  
2016. december 2-án jelenik meg.

Czeller Zoltán polgármestert a város katonai hagyományainak ápolása 
– világháborús emlékmű felújítása, 56-os emlékmű létesítése – és a Bem 
József Honvéd Nyugdíjas Egyesület ez irányú tevékenységének segítése 
– „Hősi Sikert” felújítása – érdekében végzett tevékenysége elismerése-
ként az egyesület felterjesztésére Nemzeti Ünnepünk október 23. alkalmá-
ból Dr. Simicskó István Magyarország honvédelmi minisztere a „Honvéde-
lemért Kitüntető Cím” III. fokozata kitüntetésben részesítette.

A miniszteri elismerés október 20-án a „Stefánia Palota” dísztermében 
került átadásra.

GYPCS

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

Ezért a találkozásért, amely a házas-
ságban vált véglegessé, hívjuk közös 
hálaadásra november 20-án a 10 órás 
szentmisére jubiláló testvéreinket, akik 
5, 10, 15 stb. évvel ezelőtt kötöttek egy-
házi házasságot. Kérjük, jelezzék a plé-
bánia irodájában részvételi szándéku-
kat (77/401-048).

 Sándor atya plébános

Jánoshalma Városi Önkormányzat szervezésében zajló ’56-os forra-
dalom és szabadságharc 60. évfordulójára rendezett megemlékezésnek 
ez volt a jelmondata. A koszorúzásokon, ünnepi szentmisén, és a városi 
ünnepségen megjelentek jelenlétükkel fejet hajtottak a jánoshalmi forrada-
lom minden résztvevője előtt, akik hazaszeretetükkel, önkéntes áldozatvál-
lalásukkal ma is példát mutatnak. Ebben az évben először fordult elő, hogy 
az MSZP és a baloldal helyi szervezeteinek képviselői nem vettek részt a 
városi megemlékezésen. 

Köztudott, hogy 1956 őszén Jánoshalma – éppen áldozatos forradal-
mi vezetői, Dr. Szobonya Zoltán és társai, és Jánoshalma népének helyt-
állása révén – az országban és a megyében is számon tartott történelmi 
helyek közé lépett elő. A koszorúzás első helyszínén a Polgármesteri Hiva-
tal előtt Kissné Szobonya Csilla emlékezett meg a jánoshalmi forradalmi 
eseményekről.

A krónika megörökíti az október 26-november 4-ig tartó eseményeket, 
az idegen elnyomó hatalmat jelképező szovjet emlékmű ledöntését, új, 42 
fős forradalmi bizottság választását, melynek elnöke Fekete Béla, helyet-
tese Bauer János, tikára, mint a jogvégzett ember, dr. Szobonya Zoltán 
volt. A forradalom másik vezető személyisége Schmidt András, a felkelők 

parancsnoka volt, aki Dr. Szobonya Zoltán mellett ott volt minden megmoz-
duláson, segítette a környék településein a nemzetőrség megszervezé-
sét, irányította a mozgósítást. A forradalmi bizottság 19 pontban határoz-
ta meg követeléseit, melynek összeállításában részt vett dr. Zámbó End-
re, és Sági László.

Dr. Szobonya Zoltán vezetésével, megszervezték az új forradalmi tanács 
munkáját, vállalta a feladatot és teljes szakmai korrektség mellett - többpár-
ti képviseleti rendet, a pártok újra választását. Mélyen demokratikus elköte-
lezettségüket mutatja, hogy megalakulhatott a kommunista párt is. Lemon-
datták a tanácselnököt, de egyúttal újjászervezték a közigazgatást, külön-
böző határozatokat hoztak a község életének zökkenőmentessé tételé-
re. Nemzetőrséget hoznak létre, melynek vezetője először Peresztegi Ist-
ván, majd Schmidt András volt. November 2-tól Hajnóczi Lajost kérték fel 
az irányításra. Helyettese Török Péter szolgálatvezető volt. A kiképzésben 
és mozgósításban nagy szerepe volt Czeller Istvánnak és Ságodi József-
nek. A hadtápvezető Miskolczi Mihály lett. Az emberek újra és újra kiözön-
löttek az utcára hitet tenni a forradalom mellett. Nagygyűléseken Kollár Ist-
ván iskolaigazgató vezetésével a diákság is részt vett, ezért felmentették 
állásából és soha nem térhetett vissza a tanári pályára.

► folytatás a 2. oldalon

„Inkább becsületben meghalni, 
mint becstelenül élni”

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc Emléknapja alkalmából 56 személynek adományozott elis-
merést

A tárcavezető Kiss Endre Bélánénak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Jánoshalma Falugazdász Körzetközpont 
falugazdászának, hosszú időn át végzett példamutató, eredményes tevé-
kenysége elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából Miniszteri Elisme-
rő Oklevelet adományozott.

Gratulálunk az elsimeréshez!
Lengyel Endre

Miniszteri elismerések

Kirándulás 
Erdélyben

Halottainkra emlékeztünk 

Jubilánsokat köszöntenek

Novermber első napjaiban sokan keresték fel temetőinket, hogy megláto-
gassák elhunyt hozzátartozóik sírját. A hívők szentmisén is imdákozhattak 
a temetőeben szeretteik lelki üdvéért, s többen ekkor szenteltették be hoz-
zátartozóik végső nyughelyét. 

A Szent Anna Katolikus Óvo-
da és Általános Iskola hetedik 
osztályos tanulói öt csodálatos 
napot tölthettek el Erdélyben, 
ahol a tanulmányaikban sze-
replő történelmi, irodalmi, föld-
rajzi nevezetességeket tekint-
hették meg. A diákokat szülők 
is elkísérték. 

A tanulók és a felnőttek itt 
szerzett élményeiről a 6 oldalon 
olvashatnak 
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◄ folytatás az 1. oldlaról

November 1-jén reggel a forradalmi bizottság és a kato-
nai tanács megkoszorúzta a magyar hősi emlékművet. 
Beszédet mondtak a pártok községi vezetői: dr. Dénes 
Dániel, Agócs Ferenc, Dosztán Lajos és Földi János is. 
Este Forradalmi Ifjúsági Szövetség alakult a faluban.

Nov.3-án este ülést tartott a forradalmi bizottság, és a 
szovjetek felvonulásának hírére az ellenállás mellett dön-
töttek.

November 4-én, a jánoshalmi Tüzéralakulat Forradal-
mi Katonai Tanácsa megtette a katonai előkészületeket, 
megszervezték a katonai támadást kivédeni hivatott ellen-
állást, de az értelmetlen vérontást nem engedték. Mindvé-
gig megőrizték a forradalom tisztaságát, ami később sok-
kal nagyobb bűnnek számított. Mert a kommunista dikta-
túra megtorlása koholt vádak alapján elítélte őket.

Fekete Bélát 5 év, Dr. Zámbó Endrét 5 év, Török Pétert 
8 év, Hajnóczi Lajost életfogytig tartó börtönbüntetésre, 
Dr. Szobonya Zoltánt kötél általi halálra ítélte a kommu-
nista hatalom. Az ítéletet 1958. szeptember 29-én reggel 
fél hétkor a kecskeméti börtönudvaron hajtották végre.

Dr. Szobonya Zoltán 1909. november 7-én született. 
Az 1933-ban Debrecenben jogi diplomát, majd 1938-ban 
doktori címet szerzett. Dr. Szobonya Zoltánnak köztiszte-
letben és nagy megbecsülésben volt része mindkét falu, 
Mélykút és Jánoshalma lakói körében. Mindkét község 
bajba jutott embereit képviselte ügyes-bajos dolgaikban. 
Az 1950-es években intézte a „kulákoknak” kikiáltott csa-
ládok ügyeit. Mélykúton 350 családot mentett meg a kite-
lepítéstől. Sok ember az ő segítségével szerezte meg a 
nyugdíjhoz való jogát, s ilyen ügyekért még honoráriu-
mot sem fogadott el, sőt az illetékbélyegtől kezdve a per-
költséget is saját zsebéből fedezte. Járta a börtönöket, 
intézte, védte a Rákosi-éra által igazságtalanul üldözött 
embereket, sokszor saját szabadsága veszélyeztetésé-
vel. Fentieket alátámasztja egy 1955-ös ÁVH-s jegyző-
könyv szövege: „Dr. Szobonya Zoltán Jánoshalmán, de 
főleg Mélykúton a kulákok védőszentje.” 1952. júniusában 
Dr. Szobonya Zoltánt letartóztatták egy átlátszó indok-
kal: „nagyobb súlyú malacot vett a törvény szerinti meg-
engedettnél”. Igazi indok: politikai nézetei és hozzáállá-
sa a Rákosi rendszerhez. 1953 nyarán a Nagy Imre-fé-
le amnesztiával szabadult, s tért vissza családjához. Az 
1956. október 23-án kitört forradalomban, Dr. Szobo-
nya Zoltán a jánoshalmi forradalmi megmozdulásoknak 
egyik szervezője, majd vezetője lett. Vezetésével felvet-
ték a kapcsolatot a környező községekkel, s segítséget 
nyújtottak az ottani forradalmi bizottságok megalakulá-
sában. Neki köszönhetően a két településen mindvégig 
rend, élet- és vagyonbiztonság volt. Emberélet áldozatul 
nem esett, sem a társadalmi, sem a magántulajdont sem-
milyen kár nem érte. 

Halála előtti napon írta búcsúsorait: „Belenyugodva 
sorsomba várom a kiteljesülést, ez magyar sors, s büszke 
vagyok arra, hogy a jó Isten erre a sorsra tartott érdemes-
nek.“ Utolsó szavai ezek voltak: „A hazámért és János-
halma népéért”. 

„Pici babáim, sohase felejtsétek, hogy magyarnak szü-
lettetek, s egyre kérlek, hogy soha senkire valótlant ne 
mondjatok. Mindig és minden körülmények között csakis 
az igazat – ezt kéri tőletek édesapa” – így búcsúzott írás-
ban gyermekeitől Szobonya Zoltán ügyvéd, a magyaror-
szági Jánoshalma 56-os mártírja.

Dr. Szobonya Zoltán utolsó gondolatainak egyike került 
az új 1956-os Emlékmű talapzatára is, valamint az ünne-
pi műsort is ezek a gondolatok kísérték végig. „Inkább 
becsületben meghalni, mint becstelenül élni” címmel a 
Bácska-Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Köz-
pont rendkívül színvonalas műsorral állt színpadra. A 
táncszínházi előadás a Cirkalom táncegyüttes, a Csaló-
ka és Fokos zenekar, a Tátika néptáncosai, az Auróra 
Beszédművészeti Műhely, valamint Hajvert Ákos Radnó-
ti-díjas versmondó és Tóth Péter versmondók közremű-
ködésével készült.

Jánoshalma Város vezetése ezúton is köszönetet 
mond a műsorban közreműködő művészeknek, amatőr 
művészeknek, Fehér Lászlónak a Kodály Zoltán MMK 
elnökének, Kisimre Szerda Anna, Kisimre Árpád, Savelin 
László művészeti vezetőknek, valamint dr. Benda Dénes 
címzetes főjegyzőnek, aki a Kodály Zoltán MMK megala-
kulásakor az egyesület elnöke volt, továbbá akinek hatha-
tós közreműködésével jött létre a jubileumi ünnepi műsor. 
Városunk ünnepi megemlékezését az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbi-
zottság támogatta, és „A magyar szabadság éve” elneve-
zésű programsorozat keretében valósult meg.

Imre Zoltán koreográfus, 
táncművész, balett igazgató. 
1943. november 8-án szüle-
tett Eleken, de gyermekko-
rát Jánoshalmán töltötte. A 
család jánoshalmi eredetű, 
édesanyja Fintha Klára és 
az édesapa Imre Zoltán is. 
1945-ben amint tehették visz-
szaköltöztek Jánoshalmá-
ra. Imre Zoltán édesany-
ja óvónő, édesapja posta-
mester volt, a család álta-
lános megbecsülésnek és közismertség-
nek örvendett. Balettet először hét éve-
sen látott Budapesten. 1953-ban a csa-
lád a kisfiút elviszik felvételizni Budapest-
re az Állami Balett Intézetbe. Itt többek 
között Nádasi Ferenc és felesége Nádasi 
Marcella is tanították. Hevesen lázadt a 
beskatulyázás ellen. Végzősként tehet-
séges volt, mégsem ajánlottak fel számá-
ra operaházi szerződést, a Fővárosi Ope-
rettszínház és a Szegedi Nemzeti Szín-
ház között választhatott. Imre Zoltán Sze-
ged mellett döntött. Akkoriban szegeden 
működött az „ország második Operája”. 
1965-1968-ig Imre Zoltán koreográfusként 
működött, nagyban meghatározta a sze-
gedi balett arculatát. A Turandotban debü-
tált, mint koreográfus, még a huszadik évét 
sem töltötte be. Eleinte operák táncbetéte-
inek koreografálásával bízták meg, de az 
igazi meglepő kiugrását mégsem ebben a 
műfajban, hanem a Százszor is szeretlek 
című musicallel aratta. Vaszy Viktor támo-
gatása lehetővé tette, hogy 1964-től Imre 
Zoltán átvegye a balett együttes vezetését. 
Közben beiratkozik Budapesten a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolán műkö-
dő Koreográfusi Tagozatra. A bemutatko-
zó est másik darabja a Szervánszky Endre 
komponálta kortárs zenére készült Meta-
morfózis. 1968-ban benevezett a Köln-
ben meghirdetett nemzetközi koreográfiai 
versenyre. A Metamorfózis című táncjáté-
kát formálja újjá. A versenyen kiadott leg-
magasabb díjat Imre Zoltán balettje nyer-
te el, ez a díj indította el az addig ismeret-
len magyar táncművész nemzetközi pálya-
futását. Európa legnevesebb együttesében 
táncolt, izgalmas turnékon vehetett részt, 
eljutott Amerikába, Olaszországba, Japán-
ba. Kölni Táncfórum tagjaként termékeny 
évek várnak rá. Kölnben 1972-ben meg-
méretteti magát a nyári Koreográfus ver-
senyen, azon a fórumon, ahol 1968-ban 
olyan eredményesen szerepelt a Metamor-
fózissal. Az 1972-es mű zene kísérete is 
Imre Zoltántól származik. A balett az 1968-
as Metamorfózis alapötletét módosítja. A 
koreográfia, melyben Imre Zoltán táncos-
ként is közreműködött, elnyerte a zsűri tet-
szését és a II. díjat hozta meg neki. A Köln-
ben eltöltött évek alatt született meg Imre 
Zoltán első nagy balettje, az Abschied von 
Werther, a balettet 1974 júliusában mutat-
ta be a Tanz-Forum. A balett nagy sikert 
aratott, méltán öregbítette a koreográfus 
hírnevét. Előadásokat tartanak minden-
hol, járják az iskolákat, szűkebb közössé-
geket. Produkcióikkal beutazzák Német-
országot, eljutnak külföldre, Dániába, Izra-
elbe. 1974-ben szakmai elismertségé-
nek köszönhetően koreográfusnak hívják 
Darmstadtba a Táncszínházhoz. A belső 
feszültségek miatt egy évad után otthagy-
ja a társulatot. Imre Zoltán éppen a válság 
idején találkozott Christopher Bruce-szal, 
aki Londonba hívta vezető táncosnak. 
Christopher Bruce ekkor a londoni Ram-
bert Balett társigazgatója volt. Londonban 
33 évesen táncolja el élete legnagyobb 
táncos szerepét a Black Angels (Bukott 
angyalok) című koreográfiában. A renge-
teg szereplés mellett évente alkot egy-egy 
saját balettet is. Imre Zoltán 35 éves volt 
ekkor, táncosként sikerei csúcsán, elis-
mert, sokat foglalkoztatott művészként tar-
tották számon. Ekkor szakmai sikerei teljé-
ben hirtelen hátat fordított a táncnak, min-
dent ott hagyott. Kis idő elteltével beiratko-
zott a London közelében található Nation 
Film School-ba, vagyis az angol filmmű-
vészeti főiskolára, itt három évig tanult. 
A filmkészítés technikájában leginkább a 
vágás érdekelte, hiszen ez adja meg a 
film ritmusát, s mint ilyen összehangolha-
tó a táncművészettel. Kísérleti jellegű rövid 
művészfilmjeiben is nagy szerepet ját-
szott a ritmus. Főiskolai évei alatt vissza-
tért a koreografáláshoz. Majd később Ang-
liában a Nottingham-ben működő Design 
Schoolban speciális táncszínházi dísz-

let és kosztümtervezést 
tanított, valamit előadá-
sokat tartott a koreográfi-
ák, a színpadkép és a jel-
mezek együttes hatásá-
ról. A 80-as évek köze-
pén Lindsay Kemp Spa-
nyolországba hívja, 
asszisztensnek kéri fel 
saját együttese számá-
ra. Itt elkészítette a The 
Big Parade (A nagy pará-
dé) című pantomim-tánc-

játékot, amit 1985-ben a Milánói Scalaban 
mutattak be, az előadást az olasz televí-
zió is közvetítette. Egy ideig kerámiákat is 
készített. Fodor Antal kereste meg és fel-
kérte, hogy vegyen rész a Budapesti Kama-
ra balett munkájában. Hazajött, s elkezdett 
itthon dolgozni, először Budapesten a Hul-
lámhosszok utasán, majd 1986 ősszel a 
felújított Szegedi Nemzeti Színház gálamű-
sorának balettszámát koreografálta, mint 
díszvendég. A művészeti szaktanácsadó-
ból a gyakori vendégkoreografálások után 
a balett izgatója lett, s egyben a város 
meghatározó művészegyénisége. Gyak-
ran láthattuk és hallhattuk televízióban, 
rádióban. A Szegeden született koreográfi-
ák egyik legegységesebb alkotása a Per-
golesi zenére komponált Stabat Mater. Az 
1989-90-es évadban egész estét betöl-
tő táncjátékot alkot, címe: Alvilági játé-
kok. A 90-es évek legelején a Szegedi Bal-
ett híre város– és országhatáron túl szár-
nyal. 1993 márciusában elküldi felmondó-
levelét a színház igazgatójának. Az Oli-
ver című musical kisszínházi sikerszériá-
ja óta újra ő Magyarország legfelkapottabb 
musical- és operett-koreográfusa. Győrbe, 
Kaposvárra, Szolnokra hívják koreografál-
ni. Budapesten új arculatot adnak a Víg-
színháznak azok a rendezések, amelynek 
táncait, mozgásvilágát ő tervezi meg. 1993 
nyarán a Szegedi Szabadtéri Játékok tör-
ténetében először született balett-ősbe-
mutató, egyenesen a Dóm tér színpadá-
ra álmodott magyar balett, a Szent Antal 
megkísértése, melyet Imre Zoltánnak kel-
lett megalkotnia, Molnár Zsuzsa díszletter-
vező és Márta István zeneszerző közremű-
ködésével. A Szent Antal megkísértéséből 
két előadást terveztek július utolsó hétvé-
géjén, azóta sem adták elő. A siker ellené-
re Budapestre költözik. Külföldi mesterek-
től ellesett tudását megosztotta táncosai-
val. Modern tréningeket tartott, a nemzet-
közi táncvilágba is beemelte az együttest. 
Külföldi vendég koreográfusokat hívott, 
vendégszerepléseket szervezett.1988-tól 
1993 májusáig tizenkétszer fordult meg 
az együttes Imre Zoltán szervezésében 
külföldi fesztiválokon: Lengyelországban, 
Luxemburgban, Ausztriában, Olaszország-
ban és Németországban. 1988-ban ven-
dégszereplésre utaztak Irakba, Bagdad-
ba, Jugoszláviába, majd Ulmben, Mün-
chenben, Karlsruhe-ben és Zürichben is 
felléptek. Itthon nyílt napokat rendeztek, 
betekintést engedve a balett termi gya-
korlatok, próbák rendjébe. Sohasem poli-
tizált, mégis sok más művészhez hason-
lóan emigrációba kényszerült, s hazaté-
rése után nem kapott színpadi lehetősé-
get. Budapestre költözése után elsősor-
ban a musical biztosította megélhetését. 
Győrben megrendezheti élete első ope-
ráját, Puccini Pillangókisasszonyát. 1997. 
június 30-án bekövetkezett haláláig több 
magyar színház, a Magyar Állami Ope-
raház számára készített koreográfiákat. 
Művészetét tovább viszik, akik Mesterük-
nek vallották, míg élt, vagy tanítványának 
tartják magukat halála után. 1990-ben 
megkapta a Magyar Művészetért Alapít-
vány díját, Juhász Gyula-díjat és Philip 
Morris díjas. 1991-ben Erkel Ferenc-díjjal 
tüntették ki. 2006-ban Jánoshalma Város 
posztumusz díszpolgárává választották. 
Édesanyja, a Jánoshalmán élő Somogyi 
Aladárné felajánlást tett Jánoshalma 
Város Önkormányzata számára fia Imre 
Zoltán emlékét idéző tárgyak (bútorok, 
festmények, könyvek, személyes és 
családi relikviák stb.) kiállítása céljából. 
A felajánlott relikviák, emlékek az új Imre 
Zoltán Művelődési Központ emeletén, az e 
célra kialakított Imre Zoltán emlékszobában 
kerültek elhelyezésre. Nevét márványtábla 
őrzi a Szegedi Nemzeti Színház előcsarno-
kában, ahol pályáját kezdte, és ahová visz-
szatért. Jánoshalmán helyezték örök nyu-
galomra. Gyászolók százai, családtagok, 
barátok, pályatársak kísérték utolsó útjára.

Előtérben a helyi értékek
Imre Zoltán életútja

„Inkább becsületben meghalni, 
mint becstelenül élni”
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Októberi munkálatok
A Jánoshalmi Közfoglalkoz-

tatási Non-profit Kft. dolgo-
zói október hónapban is tevé-
kenyen végezték munkájukat 
minden programunkban. 

Tovább folytatódott a Bel-
víz Programunkban az átere-
szek tisztítása, többek között 
az Árpád, a Kálvária, Jókai és 
Csorba utcában. 

A Mezőgazdasági Progra-
munkban dolgozó 47 fő októ-
ber utolsó napjaiban fejezte a 
pritamin és fűszerpaprika beta-
karítását (még az első komolyabb talaj menti fagyok előtt). A sérült szerződés szerint le 
nem adható paprikákat a Helyi Sajátosságra Épülő Program közfoglalkoztatottjai dolgozták 
fel. Szeletelés után az aszalógépben szárították. 

A paprika betakarítását követően megkezdődik a szántóföldi káposzta és az olajtök fel-
szedése is. A tökből kinyert magból hidegsajtolással tökmagolajat készítünk majd. Ezzel 
egy időben a Bio- és megújuló energia program keretein belül foglalkoztatott emberek csá-
szárfát telepítenek az Önkormányzattól használatba kapott parlagon álló területen. 

Közút programunk keretein belül a Kft. által biztosított alapanyagokból (pl: sóder,cement, 
aszfalt) és munkaerővel, a Városgazda Kft. irányításával több helyen járdák újultak meg 
(pl.: Kápolna utca, Halasi út).

Király Sándor ügyvezető 

Jánoshalma Város Képvise-
lő-testülete az októberi ülésen meg-
hozott testületi döntés értelmében 
Jánoshalma Város Kultúrájáért 
címet adományozott Agócs János 
jánoshalmi lakosnak. Indokolás: 
Jánoshalma közművelődésében 
kifejtett tevékenységéért, hagyomá-
nyápoló és közéleti munkájáért.

Agócs János Jánoshalmán született 
1934.augusztus 3-án.
1951. február 1-jén kinevezték a János-
halma Mozi üzemvezetőjének, 1964-
ben a Könyvtár vezetőjének, majd 1966. 
október 1-jén a Jánoshalmi Művelődési 
Ház igazgatójává.
1973-ban a Debreceni Tanítóképző 
Intézetben népművelő-könytár szakon 
diplomát szerzett, majd 1977-ben Sze-
geden okleveles népművelőnek nyilvá-
nították.
1993. március 1-jétől a Hunyadi Népe 
főszerkesztője egészen 2007. január 
31-ig.

Évtizedeken keresztül vezette a 
Volt Jánoshalmiak Klubja (havi 
rendszerességgel tudósított a budapesti 
rendezvényekről). Fotószakkört ve-
zetett, diákjaival országosan több 
alkalommal eredményesen szerepelt 
különböző versenyeken (fotósként kb. 
120 000 db képet készített különböző 
témákban). Mint a Jánoshalmi Rende-
zőiroda vezetője szintén évtizedeken át 
szervezte, hangosította a városi ünnepi 
eseményeket, tudósított esküvőkről, né-
vadókról, állami ünnepségekről, sport-
rendezvényekről. Éveken át patronálta 
a Jánoshalmi Cigány Klubot (klubház 
rendezvényei), a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat (TIT) titkára volt, 
valamint a Sakk Klub elnöke (országos 
versenyeken szép eredményeken értek 
el). Már 1977-ben megszervezte az I. 
számú Nyugdíjas Klubot. A felsoroltakon 
kívül még több fiatalokat, időseket meg-
mozgató csoportokat, klubokat szerve-
zett, felügyelt, patronált. (pl.: Pávakör) 
2004-től nyugdíj mellett dolgozott tovább 
még 3 évet. 2007-ben fejezte be az aktív 
munkát, és kezdte el nyugdíjas életét.

Agócs János megromlott egész-
ségi állapota miatt személyesen 
nem tudta átvenni a kitüntetést, az 
október 23-i ünnepi Képviselő-tes-
tületi ülésen a díjat fia, Agócs Atti-
la vette át.

A Jánoshalma 
anno egy hiánypót-
ló kiadvány, a helyi-
ek és elszármazot-
tak körében is nagy 
érdeklődésre tart-
hat számot. A megje-
lent album egyedisé-
gét tekintve kiválóan 
alkalmas a múltunk 
előtt való tisztelgésre, 
helytörténeti ismere-
teink bővítésére, ille-
tőleg családtagjaink, 
barátaink számára ajándékozás céljából. 

A könyvre a tavasz folyamán előfizetők átvehetik meg-
rendelt példányaikat, illetve azok, akik új könyvtulajdono-
sok kívánnak lenni, a kiadó, Jánoshalmáért Alapítvány cél-
jainak támogatásával hozzájuthatnak a kiadványhoz.

A Jánoshalma ANNO kiadvány megvásárolható a Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán Petróczky Ferencné, Szűcs 
Lászlóné és Maráczi Nóra munkatársaknál.

Ajándékozási lehetőség
MEGHÍVÓ

Az Összefogás Jánoshalmáért 
Egyesület

Jótékonysági Báljára
2016. november 26-án 
az Imre Zoltán Művelődési Központba.

Vendégvárás                  18 órától
Zenél a KÉK INGESEK  ZENEKAR

Jó társaság, ízletes ételek, Jöjjön el Ön is!

A belépőjegy ára:   3000   Ft/fő

Jegyek vásárolhatók 
 2016. november 14-től

 az Imre Zoltán Művelődési Központ 
nyitvatartási idejében. 

Tombola felajánlást szívesen fogadunk!

2016. október 19-én Czeller Zol-
tán polgármester, Kovács József 
alpolgármester és dr. Benda Dénes 
címzetes főjegyző részt vettek a 
Szenttamás napja alkalmából meg-
rendezett esti ünnepségen, emellett 
a településvezetők találkozójának 
célja a határon átívelő együttmű-
ködés elmélyítése volt. Neško Čes-
tić polgármester, Radivoj Paroški 
a Községi Képviselő-testület elnö-
ke és Radivoj Debeljački, a közsé-
gi tanács tagja fogadták a magyar-
országi testvérváros, Jánoshalma 
delegációját.

2017. január végéig áll nyitva a 
határon átívelő fejlesztési lehető-
ségeket kínáló pályázati felhívás, 
amellyel a Bács-Kiskun megyei 
községek a bácskai községekkel és 
városokkal közösen pályázhatnak 
az Európai Fejlesztési Alapokhoz. 

A találkozót megelőzően szep-
tember-október hónapban János-
halma városának vezetése konk-
rét tervekkel kereste meg a bács-

kai testvértelepülések mindegyi-
két, a temerini és a bácska-topo-
lyai Magyar Közösségeket, ez alka-
lommal a szenttamási egyeztetésre 
került sor. A megbeszélés résztve-
vői az eddigi gyümölcsöző együtt-
működést közös projektumokkal 
konkretizálták, a legtöbb szó az inf-
rastrukturális, kulturális és turiszti-
kai téren lehetséges fejlesztések-
ről esett.

Összegezve a munkajellegű 
megbeszélést, dr. Benda Dénes 
főjegyző, egyúttal Jánoshalma 
Délvidéki regionális kapcsolatok-
kal megbízott munkatársa lapunk-
nak elmondta, hogy a hangsúly a 
közösen előkészített projektumok, 
továbbá ötlettervek életre hívá-
sán volt, amelyekkel a két község 
bekapcsolódhat az IPA Magyar-
ország–Szerbia Határon Átnyú-
ló Együttműködési Program, a 
magyar–szerb határtérség határon 
átnyúló programjainak egyikébe.

Jánoshalma Városi Önkormányzat új Emlékművet állíttatott az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára városunk főtéri parkjában. 
Az országos, valamint a kapcsolódó Jánoshalmi történelmi eseményeket 
felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító új Emlékmű köz-
ponti helyére az ártatlanul elítélt és mártírhalált halt dr. Szobonya Zol-
tán utolsó mondata került: „Inkább becsületben meghalni, mint becstele-
nül élni. Hazámért és Jánoshalma népéért.” A lyukas zászló formájú térkö-
ves részen félkörívben elhelyezésre került három kopjafa közül a két szél-
ső Jánoshalma két erdélyi testvértelepüléséről, Korondról és Tusnádfürdő-
ről érkezett. A kopjafák alkotói: Waum Péter Máriusz tusnádfürdői fafara-
gó mester, illetve Imre Barna korondi fafaragó mester. A középső kopjafát 
Czeller István, az 56-os események egyik jánoshalmi résztvevője farag-
ta, Jánoshalma Város Önkormányzata állíttatta 1996-ban a forradalom és 
szabadságharc 40. évfordulójára. Czeller István alkotása most, a 60. évfor-
dulóra került áthelyezésre az I. világháborús emlékműtől. 

A térkövezést, a kőműves és ácsmunkákat a Városgazda Kft. munkatár-
sai; Csernók Sándor, Liliom Sándor, Sipka József, Doszpod József, Szem 
Boldizsár végezték, Terner Aliz, Gyenis Milán és Juhász Zsolt ügyvezető 
igazgató irányításával.

Az új Emlékművet Tamás Sándor káplán atya szentelte fel a Római 
Katolikus Egyház képviseletében, a Jánoshalmán lévő felekezetek nevé-
ben Csaplár József nyugalmazott baptista lelkész áldotta meg.

O k t ó b e r 
23-án az új 
Emlékműnél 
az első koszo-
rút dr. Szo-
bonya Zol-
tán családjá-
nak képvise-
letében Kiss-
né Szobonya 
Csilla, és fér-
je Kiss János 
helyezték el.

A képen a korondi küldöttség, balról jobbra: Katona Mihály Korond pol-
gármestere, Molnos Ferenc tanácsos, Ravasz Ferenc alpolgármester, Bíró 
Lajos tanácsos, Imre Barna – fafaragó mester. 

Albert Tibor Tusnádfürdő polgármestere személyesen nem tudott jelen 
lenni az Emlékmű átadásán, levélben köszöntötte a jánoshalmi testvéreket. 
Tisztelt ünneplő közösség, Tisztelt Jánoshalmi testvéreink,
Az élet jóságának különös színfoltja, amikor egy tekintet által megérted, 
hogy rendíthetetlen az a hűség, amellyel őseink nekünk ajándékozták 
mindazt az értéket, ami által az erőltetett határok ellenére is magyarul 
fogalmazzuk meg életünket és hivatásunkat. Szorgalmas székely-magyar 
kezek által megmunkált kopjafánk felkiáltójelként emlékeztet élő és ele-
ven gyökereinkre, s arra a benső erőnkre, mely mindig megtudott újulni az 
elszakítottság ellenére is. Mert ha nyitott a szívünk és a szemünk, meg-
adatik nekünk, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, melyek által kife-
jezhetjük egymásnak, hogy mi nemzettestvérek vagyunk. A történelem 
forgatókönyve szerint lehetünk kint vagy bent, elhomályosulhat egymást 
kereső tekintetünk, de első szent királyunk óta tudjuk, hogy egy anyai 
palást oltalma alatt fogalmazzuk meg magyar létünket.
Én azzal a bizalommal küldöm önök ünnepére ezt a kopjafát, mellyel e fa 
tündérország
erdejében hirdette: hogy, ha nagy a vihar - mert ahogyan 
Wass Albert írja „vihar az van
kapaszkodj mélyen a gyökereidbe és a változó szél kihívásira és 
fondorlataira a mélyből adj választ. Tusnádfürdő szomszédságá-
ban található Nyergestetőről írja Kányádi Sándor költőnk:

„Csíkországban, hol az erdők
zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüst hangú rigók énekelnek a 
nagy fákon, s hol a fenyők olyan mélye, kapaszkodnak a vén földbe, 
kitépni vihar sem tudja
másképpen, csak kettétörve..”
A mai naptól kezdve eggyel több közös pontunk van: és ha az élet 
sodrásának szűkösségben csupán egy tekintetre van időnk vagy 
igényünk, szavak nélkül is tudni fogjuk:
„A nagy világon e kívül Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”
Isten áldd meg a magyart!
Áldott megemlékezést, baráti és testvéri szeretettel,
Albert Tibor a tusnádfürdőiek polgármestere

 Az Emlékmű kialakítását az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta és „A magyar szabad-
ság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósult meg. A pályázat 
megvalósítását Halász-Csiba Renáta a Városgazda Kft. munkatársa segí-
tette. 

Új emlékmű készült a 60. évfordulóra

Életút elismerése

Városunk vezetése 
Szenttamásra látogatott
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Októberben megtartotta őszi 
ülését a Jánoshalmi Járási 

Helyi Védelmi Bizottság

A Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottság, amelynek legfontosabb 
feladata a jánoshalmi járás területén irányítani és összehangolni a honvé-
delmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehaj-
tását legutóbbi ülését 2016. október 27-én tartotta. 

Az értekezleten beszámoló hangzott el a Helyi Védelmi Bizottság 2016. 
évi feladatainak végrehajtásáról, módosították a Helyi Védelmi Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, beszámoltak a katasztrófa védelem 
területén végzett ez évi feladatokról és a rendkívüli téli időjárásra való fel-
készülésről. Tájékoztatót tartottak a vízelvezető rendszerek állapotáról, a 
térség menekültügyi helyzetéről valamint a járás állategészségügyi hely-
zetéről.  

Jánoshalma, 2016-10-27.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
Helyi Védelmi Bizottság elnöke 

A Járási Hivatal  hírei
Több, mint 30.000 

ügyfelet szolgáltunk ki  
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 

Jánoshalma Béke tér 1. sz. épületében 2015. október 21-től nyílt meg a 
kormányablak az okmányiroda korábbi helyén. Az ügyfeleket szép, aka-
dálymentesített, modern környezetben, jól felkészült ügyintézők várják. 

2016. október 17-én a megnyitástól még nem telt el egy év és már har-
mincezer ügyfél kereste fel a kormányablakot, akik nem csak a jános-
halmi járás területéről, hanem az ország különböző részeiről illetve kül-
földről érkeztek.   

A jánoshalmi dr. Benkő Zsolt gyógyszerész volt a szerencsés 30.000. 
ügyfél, aki elmondta, hogy több alkalommal volt már a kormányablak-
ban különböző ügyeket intézve, ahonnan minden alkalommal elégedetten 
távozott.   A szerencsés ügyfelet oklevél és jubileumi ajándék várta, ame-
lyet Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető asszony adott át. 

A Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 2015. október 21-i 
megnyitása óta folyamatosan a hét minden munkanapján - jelenleg 1480 
ügykörben - fogadja ügyfeleit. Az eddigi tapasztalatok alapján a leggyak-
rabban az alábbi ügytípusokban keresték meg integrált ügyfélszolgála-
tunkat:

Azonnali ügyintézés keretében:
– ügyfélkapu nyitása, aktiválása
– hiteles tulajdoni lap másolat kiadása
– hiteles térképmásolat kiadása
Kérelmek továbbítása céljából:
– TAJ kártya pótlása, cseréje; Európai Egészségbiztosítási Kártya 

igénylése
– családtámogatási ellátások igénylése: családi pótlék (nevelési, 

iskoláztatási támogatás), GYES, anyasági támogatás igénylése
– nyugdíjügyek (öregségi nyugdíj kérelem, méltányossági nyugellátás 

emelés, egyszeri segély kérelem nyugellátásban részesülőknek)
– szociális ellátások igénylése (aktív korúak ellátása, egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultság, közgyógyellátás, ápolási díj)
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány immár 5 éve nyújt üdülési, pihe-

nési lehetőséget az Erzsébet program keretében nagycsaládosok, nyug-
díjasok, valamint fogyatékossággal élők számára. 

A program sikeres lebonyolításában a kormányablakok is részt vesz-
nek, mely során a járási hivatal kormányablak ügyintézői az ügyfeleknek 
segítséget nyújtanak a pályázatok elektronikus úton történő benyújtásá-
ban, valamint a szállásfoglalásban. A pályázatok benyújtására kizárólag 
az elektronikus pályázati felületen keresztül van lehetőség, mely a www.
erzsebetprogram.hu honlapról érhető el.

Minden ügyfelet szeretettel várnak az ügyfélszolgálaton, ahol 2016 janu-
ár 1-től több eljárás illetékmentes lett, egyre több ügyet lehet intézni és a 
hét minden munkanapján van ügyfélfogadás, ezért az ügyfeleknek alig kell 
várakozniuk. 

További információkat találhat: 
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/_kormanyablak_osz-

taly/
A KORMÁNYABLAK elérhetőségei:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
77/795-294 77/795-217 77/795-290 77/795-291
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-

16.00 csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00

Ismét benyújthatók az 
üdülési pályázatok

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány immár 5 éve nyújt üdülési, pihe-
nési lehetőséget az Erzsébet program keretében nagycsaládosok, nyugdí-
jasok, valamint fogyatékossággal élők számára. 

A program sikeres lebonyolításában a kormányablakok is részt vesz-
nek, mely során a járási hivatal kormányablak ügyintézői az ügyfeleknek 
segítséget nyújtanak a pályázatok elektronikus úton történő benyújtásá-
ban, valamint a szállásfoglalásban. A pályázatok benyújtására kizárólag 
az elektronikus pályázati felületen keresztül van lehetőség, mely a www.
erzsebetprogram.hu honlapról érhető el.

Újdonság, hogy a nyertesek 2 évig tudják felhasználni az üdülési támo-
gatást, azaz 2018. december 20-ig.

Elsőként a szép korúak és a fogyatékossággal élők adhatják be pályá-
zatukat október 20-tól november 25-ig.

A nagycsaládosok számára pedig december 1-től 30-ig nyílik meg a 
pályázati lehetőség.

A kedvezményezettek köre:
- nagycsaládosok esetén azon belföldi, 18. életévüket betöltött magán-

személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a minimálbér összegét, továbbá 3 vagy annál több gyermeket 
nevel saját háztartásában, akik után családi pótlékra jogosult.

- nyugdíjasok esetén azon belföldi, öregségi nyugellátásban részesülő, 
60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, havi teljes összegű ellá-
tása nem haladja meg a 147.000,- Ft-ot, valamint további adóköteles jöve-
delemmel nem rendelkezik.

- fogyatékossággal élők esetén azon belföldi, 18. életévét betöltött, 
fogyatékossággal élő személy, aki fogyatékossági támogatásban, vagy 
vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban 
részesül, valamint a havi ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem 
haladja meg a nettó 150.000,- Ft-ot.

Elnyert támogatás esetén:
- a nagycsaládosok esetén a pályázó és a közös háztartásban élő 

házastársa, vagy élettársa, valamint a 14. életévét már betöltött gyermeke 
5.000,- Ft/fő önerő befizetésével, 3-14 életév közötti gyermeke 2.500,- Ft/
fő önerő befizetésével veheti igénybe az elnyert üdülési támogatást. 3 év 
alatti gyermek részére térítésmentes.

- nyugdíjasok esetén a támogatott 5.000,- Ft önrész befizetésével vehe-
ti igénybe a szolgáltatást.

- fogyatékkal élő személy esetén a támogatott, valamint kísérője szintén 
5.000,- Ft/fő önrész befizetésével jogosult az üdülési szolgáltatás igény-
bevételére.

Pályázni a honlapon feltüntetett üdülőhelyekre, szálláshelyekre lehet, az 
ott megadott turnusokban. Az adott szálláshelytől függ, hogy milyen ellátá-
sok vehetők igénybe.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésük vagy kérésük 
van, keressék fel a Kormányablakot.

Jánoshalma, 2016. október 25.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 

hivatalvezető 

Határvadászokat 
keresnek!

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenlé-
ti Rendőrség határvadász Bevetési Osztályainak állományába járőr-
társ beosztásba.

A Bács-kiskun megyei toborzó csoport 2016. október 13.-án a Jánoshalmi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának szervezésében a Foglalkoztatá-
si Osztály Jánoshalma Kölcsey u. 12. sz. épületében várta az érdeklődőket. 

A megjelent érdeklődők személyesen kaphattak tájékoztatást a határ-
vadász-képzésre történő jelentkezés feltételeiről a szolgálatellátás rész-
leteiről. 

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött a felvételi követel-
ményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják. A fel-
vételt nyert pályázók először moduláris képzésen vesznek részt, amelyet 
követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést 
szereznek. 

A résztvevők a sikeres vizsgákat követően próbaidő kikötésével kerül-
hetnek a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába. Az őr-, járőrtárs 
rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határ-
vadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt. 

A tájékoztató előadás után az érdeklődők közvetlenül tehették fel az 
előadóknak a kérdéseiket.

A jelentkezőket továbbra is várják, a képzéssel kapcsolatban kérhet-
nek tájékoztatást valamennyi rendőrkapitányság, rendőrőrs vagy határren-
dészeti kirendeltség munkatársaitól, illetve a rendőrség honlapján - www.
police.hu - is megtalálható minden fontos információ döntésük meghoza-
talához.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:

Közzététel időpontja: 2016.10.27
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér
Pék Általános iskola, szakmunkásképző Dijona Kft. Jánoshalma 180.000,- Ft
Egyéb ügyintéző Gimnázium Pénzmágnes Alapítvány Jánoshalma 157.500,-Ft
Takarmánykeverő gép kezelője Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 170.000,-Ft
Egyszerű mezőgazdasági munkás Szakmunkásképző Borotai Sertéshús Zrt. 6445 Borota 111.000 – 150.000,-Ft

Jövedéki, termékdíj ügyintéző
Szakközépiskola, Gimnázium, Tech-
nikum, Főiskola

Kunvin Kft. 6440 Jánoshalma 130.000 – 200.000,-Ft

Pincér szakmunkásképző Gála-Food Kft. 6440 Jánoshalma megegyezés szerint
Faipari gyári munkás általános iskola Kozák-Fa Kft. 6440 Jánoshalma 111.000,-Ft
Általános irodai adminisztrátor szakközépiskola, gimnázium Koch- Vin Kft. 6445 Borota megegyezés szerint
Mérlegképes könyvelő főiskola Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota megegyezés szerint
Állatorvosi asszisztens szakközépiskola, gimnázium Borotai Sertéshús Zrt. 6445 Borota 150.000 – 200.000,-Ft
Számviteli ügyintéző szakközépiskola, gimnázium Tamonka Könyvelő Iroda 6451 Tataháza 129.000,-Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 403 966 
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00 
13.00-17.00

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

nincs 08.00-12.00

Kérjük a munkáltatókat jelezzék állás ajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály felé, Sszeretnénk segíteni a megfelelő munkavállaló megtalálásában!

Kihűlés veszély! 
Veszélyben a hajléktalanok, 

az egyedül élő idősek!

A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő 
hideg, a 0 Celsius fok alatti hőmérséklet kemény 
próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő 
nélkül, lakásukban egyedül élő idős embere-
ket. A téli hideg idő beálltával veszélybe kerül-
nek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. 
Figyeljünk oda rájuk, működjünk együtt a rend-
őrséggel, az önkormányzatokkal!

A rendőrség minden évben, a hideg bekö-
szöntével október 15. és március 3L közötti idő-
szakban kiemelt figyelmet fordít a közterüle-
teken élő hajléktalan személyeket fenyegető 
veszélyhelyzetekre. 

Szükség esetén -a hajléktalan személy fizikai 
állapotának ellenőrzését követően- a szolgálatot 
teljesítő rendőr a rendőrség ügyeletén keresztül 
értesíti a területileg illetékes regionális diszpé-
cserszolgálatot, amennyiben a krízishelyzetben 
lévő hajléktalan nem ismeri a környéket, kész-
pénzzel nem rendelkezik, vagy a tömegközle-
kedési eszköz igénybevételével veszélyeztetné 
a közegészséget.

A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell 
fordítani a lakásukban, házukban - bármilyen 
okból - fűteni nem tudó, főleg egyedül élő, idős 
emberekre is. Tüzelő nélkül, hideg lakásban túl-
élési esélyeik csökkennek.

Védelmük érdekében a rendőrség a jelző-
rendszer részeként a társszervekkel — men-
tőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és 
települési önkormányzatok, jegyzők és polgár-
mesterek— közösen felhasznál minden rendel-

kezésére álló eszközt és együttműködik a köz-
szolgáltatást végző szervekkel és a civil szer-
vezetekkel.

Az állami intézményeken, a civil szervezete-
ken túl az egyes állampolgároknak is nagy sze-
repük lehet abban, hogy a kihűléses halálese-
tek megelőzhetőek legyenek. így mindenki aktí-
van segítséget nyújthat, a hideg idő beköszönté-
vel az eddigieknél jobban figyeljenek a környe-
zetükben élőkre, a legveszélyeztetettebb, tudot-
tan magányos idős emberekre és az utcára szo-
rult hajléktalanokra is.

Kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan ember-
ről, akit akármilyen okból kihűlés veszélyeztet-
het, tegyenek bejelentést az ingyenesen hív-
ható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, 
illetve jelezze a lakóhely szerint illetékes önkor-
mányzatnak!

http://www.erzsebetprogram.hu/
http://www.erzsebetprogram.hu/
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/_kormanyablak_osztaly/
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/_kormanyablak_osztaly/
mailto:kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
http://www.erzsebetprogram.hu/
http://www.erzsebetprogram.hu/
http://www.police.hu
http://www.police.hu
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Szeretettel meghívunk minden kedves 

érdeklődőt  

2016. november 10-én csütörtökön  

16 órától kezdődő Gobelin Kiállításunk  

megnyitójára, 

az Imre Zoltán Művelődési Központba. 

Kiállítók: Fejes Mihályné és Kocsis Irén 

A kiállítás megtekinthető 2016. november 10- 24-ig 

nyitva tartási időben. 

Érdekes 
emberek, 
érdekes helyek 

Az érintés csodái 

Rendek Magdolna  
előadása 

2016.11.11. 15:00 

Imre Zoltán Művelődési Központ 

H-6440 Jánoshalma Kossuth utca 3
Telefon: 70/367-1162

Internet: www.lajthakft.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-16ig

kedd-péntekig: 8-19ig
Szombat: 8-12ig

Kisebb-nagyobb rendezvények, kiállítások és 
koncertek helyszíne.
Állandó büfé, kedvező árakkal!

Imre Zoltán
Művelődési Központ

2016. november 23. 19 óra
Imre Zoltán Művelődési Központ

Jegyár: 3000 Ft

2016. november 30. 14:00 óra
Imre Zoltán Művelődési Központ

Jegy ára: 500 Ft

Dr. Jeneyné Pati Nagy Sarolta a kiváló pedagógus, a 
nagyszerű közéleti ember, Jánoshalma Város Díszpolgá-
ra, közismert személyisége, a napokban lenne 90 éves.

Kevés olyan család van, aki nem ismerte. Az embe-
rek, kollégái tisztelték és példaértékűnek tekintették szak-
mai tudását, pedagógiai, intézményvezetői rátermettségét.

1926. október 29-én született Pécsett.
Tisztviselő édesanyja, tanító édesapja után 1952-ben - 

követve a szülői példát ő is tanítónőként diplomázott Baján.
Ekkor kezdte meg a jánoshalmi Általános Iskolában a 

pedagógusi élethivatását.
1955-ben általános iskolai tanári, 1967-ben középisko-

lai tanári képesítést szerzett a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészkarán magyar nyelv- és irodalom szakon.

1963-ban igazgatóhelyettesként meghatározó szere-
pe volt abban, hogy a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium kihelyezett 
tagozataként, egy osztállyal elindult Jánoshalmán, az akkori Hétközi Ott-
honos Diákotthon épületében (Ma: Szent Anna Katolikus Iskola), a gimná-
ziumi oktatás. 

Óriási érdeme volt abban, hogy az addig vidékre járó gimnazistákat itt, 
helyben tartsa, és felkeltse az érdeklődést tanulókban, szülőkben ezen új 
lehetőség iránt. Emberi magatartása, személyiségének kisugárzása, szak-
mai tudása, az ifjúság szeretete évről-évről meggyőzte - az akkor még köz-
ségünk! - arra érdemes fiataljait, hogy továbbtanulásuk céljából ezt a gim-
náziumot válasszák.

1964-ben már Jánoshalmi Általános Gimnázium néven újabb két 
nagyobb létszámú osztállyal bővült a képzés. Akkor már az Általános Isko-
la épületében folyt a tanítás, immár három osztállyal. Igazgatóhelyettesként 
ettől az évtől már osztályfőnök is lett.

1969-ben a gimnázium felvette a Radnóti Miklós Gimnázium nevet.
1970. szeptember 1-jén nagyszabású ünnepsorozat keretében az intéz-

mény új épületbe költözött, a Központi Óvoda mellé, önálló működéssel, a 
kinevezett igazgató Dr. Jenei Pati Nagy Sarolta lett. Ekkor volt az épület 
hivatalos átadása, a Radnóti bronz emléktábla leleplezése, az állandó Rad-
nóti Emlékkiállítás megnyitója.

Intézményvezetőként is mindig a szebbre, jobbra a minél sokoldalúbb 
képzés megszerzésére törekedett, kihasználva a tanterv adta lehetősé-
geket.

Az elméleti fakultációk választási lehetőségével az orientációs 
pályaválasztás, a gyakorlati fakultációkkal az érettségi utáni munkában 
történő elhelyezkedés lehetőségét teremtette meg a tanulóknak.

Az itt végzett diákok többsége különböző főiskolákon, egyetemeken 
szerzett diplomát. Megbecsült, elismert tagjai lettek társadalmunknak, csak 
úgy, mint a szakképzéssel rendelkezők. Szép számmal találunk köztük: 
pedagógust, orvost, gyógyszerészt, jogászt, vegyészt, mérnököt, művészt, 
külkereskedőt, vállalkozót, irodavezetőt...

Diákjait a kötelező tananyag elsajátításán túl, különböző előadások, 

rendezvények, beszélgetések, találkozók szervezésé-
vel, aktív közösségi életre, szerepvállalásra nevelte. 
Ennek színterei voltak az iskolai, városi rendezvényeken 
való szereplés, a kamarakórusba, a jánoshalmi 
néptánccsoportban, irodalmi színpadi szereplésben, 
vetélkedőkön, táncos rendezvényeken, szociális intézmé-
nyekben végzett jótékonysági tevékenység, egyéb felké-
réseken való részvétel.

A jó tanulmányi eredményt elérő tanulók összemérhet-
ték tudásukat a megyei és országos versenyeken, szak-
tárgyi tanulmányi versenyeken, képző” és művészeti 
vetélkedőkön, vitakörökön, stb.

Biztosította, hogy a tanulók érdeklődésük, képessége-
ik alapján kézilabda, labdarúgás, tömegsport, de egyéb 
szakosztályos sporttevékenységen (cselgáncs, dzsúdó, 

ökölvívás) részt vehessenek. Sikerüket, eredményességüket bizonyítja a 
sok-sok oklevél, érem, plakett és kupa.

Szem előtt tartotta a fiatalok egészséges életre való nevelését, edzett, 
sportos, nagy teherbírású szellemi és jellemi formálását, hogy képzett, jól 
felkészült, igényes, munkájukat szerető becsületes tagjai legyenek társa-
dalmunknak.

Dr. Jeneyné Pati Nagy Sarolta tanárnő tanítási óráira az alapos, igé-
nyes felkészülés, az elmélyült tudás és az érdekfeszítő előadás volt min-
dig a jellemző.

Rendkívüli energiával fáradhatatlanul dolgozott, oktatott, nevelt és min-
taszerűen nagy odafigyeléssel vezette a gimnáziumban folyó igen mozgal-
mas munkát.

Élete volt az iskola, a TANÍTÁS!
Törekedett a tudományból minél több és tökéletesebb ismeret átadásá-

ra, a tanulók pozitív jellem- és személyiségformálására.
Élenjárt mindig a munkában, ezt megkövetelte tanítványaitól, és 

munkatársaitól is. Aktív résztvevője volt a községi és a megyei közélet-
nek is.

Több évtizedes lelkiismeretes, áldozatos pedagógiai, közéleti munkáját 
több alkalommal szakmai és állami kitüntetéssel ismerték el.

Tanítványai, kollégái, munkatársai tisztelték, szerették, többen példaké-
püknek tekintették.

Óriási emberi és szakmai hiányt jelentett 1982-ben nyugdíjba vonulása.
Még ebben az évben Budapestre költözött, ahol később 1985-1998-ig a 

Színházművészeti Egyetemen lektori, a személyzeti osztályon adminiszt-
ratív munkát vállalt. 

2003 őszén kiköltözött Kanadába. Az ott élő egyetlen leánya családjá-
nál végleg letelepült.

2005. április 24-én szívelégtelenségben halt meg Victoriában.
Hamvai - kérésére - Vancouver sziget nyugati részén, a Csendes-óceán-

ban lelte örök nyugodalmat.
Emlékét megőrizzük!

Emlékezzünk a gimnázium alapító igazgatójára

Ezzel a címmel, mottóval indított újszerű kezdeménye-
zést a Lajtha László Nonprofit Kft. A kezdeményezés lénye-
ge, hogy Jánoshalma polgárai közül ismert és kevésbé ismert 
embereket kérnek fel, hogy sokak által nem ismert oldaluk-
ról mutatkozzanak be. Októberben Nagy Emőke, akit elsősor-
ban ruhatervezőként ismerünk, képzőművészeti alkotásaiból 
bemutatott néhányat a nagyközönségnek. A bensőséges han-
gulatú tárlat megnyitón sokan voltak, ahol még jobban megis-
merhettük a kiállító személyiségét, 

A sorozat novemberben Dr. Rendek Magdolna előadásá-
val folytatódik, de már további előadók is várnak, hogy meg 
osszák gondolataikat és különleges tapasztalataikat, élmé-
nyeiket a résztvevőkkel. A szervezők szándéka szerint a ren-
dezvények közönsége nem az elődók életútjával, hanem egy 
különleges történetével, hobbijával ismerkedhetnek meg. 

Érdekes emberek, érdekes helyek

Megismételt siker

A kiskunhalasi Bács Gazda-Coop Kft. szervezésében pénteken szak-
mai napot tartottak a termelők, gazdálkodók, forgalmazók számára. A 
október 8, szombat már a burgonyás ételekről szólt, 14 csapat verseny-
zett az érékes ajándékokért. 

Idén is Jánoshalmára került a győztest megillető vándolkupa, Tóth Vik-
tor és csapata főzte a zsűri megítélése szerint a legfinomabb krumplis 
ételt. Gratulálunk a legvidámabb csatanak!

http://www.lajthakft.hu


J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE6. oldal 2016. november

NÁLUNK TÖRTÉNT 

Kirándulás Erdélyben

Sikeresen megvalósult az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által meg-
hirdetett „HATÁRTALANUL!, Tanulmá-
nyi kirándulás hetedikeseknek” prog-
ram intézményünkben. Hetedik osztá-
lyos tanulóink öt csodálatos napot tölt-
hettek el Erdélyben, ahol a tanulmá-
nyaikban szereplő történelmi, irodal-
mi, földrajzi nevezetességeket tekint-
hették meg. A családoknál való elszál-
lásolás során a gyerekek közvetlenül 
megtapasztalhatták a határainkon túl 
élő magyarság mindennapjait, nyelv-
használatát, valamint belekóstolhat-
tak a híres erdélyi konyha remekei-
be is. A gyergyóújfalui általános isko-
la tanulóinak szívélyes vendéglátása, 
a labdarúgás és táncház alkalmával új barátságok szövődtek a gyermekek 
között. Nagy dolognak tartjuk, hogy hátrányos helyzetű településünk fiatal-
jai részt vehettek ezen a gazdag kiránduláson a HATÁRTALANUL! prog-
ramnak köszön-
hetően.

Fitos Roland          

„Mi leszel, ha nagy leszel?”
„Mi leszel, ha nagy leszel?”, halljuk gyermekkorban számtalanszor e kér-

dést családtagoktól, szüleink barátaitól, a szomszéd bácsitól, ismerősök-
től. Óvodás korban teljes bizonyossággal tudunk ezen egyszerű kérdés-
re válaszolni, hogy óvónéni vagy éppen autószerelő. Az iskolában a gyer-
mekeknek hat és tizenkét éves koruk között nincs komoly elképzelésük, 
milyen pályát válasszanak. Az ő feladatuk, hogy képességeiknek és lehe-
tőségeiknek megfelelően teljesítsenek. A kötelességtudat alapozódik meg 
ebben a korban

Iskolánk nyolcadikosai az első évfolyam, akik már ötödikes koruk óta 
részesei az intézményünk saját programjának, melynek neve: mindennapi 
életre nevelés. Ebbe a programba építettük be a pályaorientációt, melynek 
eredménye a pályaválasztási érettség lesz.  Ez azt jelenti, hogy a tanuló 
képes a személyiségének és az elhelyezkedési lehetőségeknek megfelelő 
pályát választani. Napjainkban egyre inkább igaz az, hogy ez nem egysze-
rű, és az is lehet, hogy nem egyszeri döntést jelent. A pályaválasztás nem 
egy életre szóló választás, hanem egy irány, ami az érdeklődésünknek, a 
képességünknek most, a jelenben megfelel. A helyes irány keresését igyek-
szünk mi megkönnyíteni végzőseinknek, és megadni minden lehetőséget 
arra, hogy a lehető legjobb döntést hozzák meg.

Az elmúlt években meglátogattuk a környékbeli vállalkozásokat, cége-
ket, megismertünk szakmákat, mesterségeket, beletekintettünk az ott 
folyó munkába. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik fogadtak bennünket, és meséltek a szakmájuk szépségről és nehéz-
ségeiről. 

Október 27-én délután hetedik és nyolcadik osztályos diákjaink és szüle-
ik számára pályaválasztási délutánt szerveztünk, melyen kilenc környékbe-
li középiskola képviseltette magát, mutatta be intézményét és képzéseit. A 
tájékoztatókat jó hangulatú kötetlen beszélgetés követte. 

Kis idő elteltével ismét felteszem a kérdést kedves nyolcadikosok:  „Mi 
leszel, ha nagy leszel?”

Komárominé Vikor Ágnes

Milyen jó elsősnek lenni!

Egy szép októberi napon a Szent Anna Katolikus óvoda nagycsopor-
tos gyermekei iskolánkban egy kis időre elsősökké váltak. Az óvodáso-
kat örömmel töltötte el, hogy már az ajtóban Eszter néni, az iskola igazga-
tónője fogadta és köszöntötte őket. A következő nagy élmény az volt szá-
mukra, hogy részt vettek az első osztályosok játékos tanítási óráin. A taní-
tó nénik őket is a táblához szólították, és együtt oldották meg a feladatokat 
az iskolásokkal. Az óra végén felpróbálták az elsősök iskolatáskáit, majd 
egy kis evés-ivás után az udvaron egy közös játékkal zárult az együtt töl-
tött délelőtt. A tanító nénik papírból készített iskolatáskával ajándékozták 
meg a leendő elsősöket, amelyben ceruzát, színezőt rejtettek el. A gyer-

mekek egész nap az óvodában arról beszélgettek, hogy milyen jó is volt 
elsősnek lenni. 

Sziliné Rolandné

Könyvtári Napok
Az Országos 

Könyvtári Napok 
keretein belül a 
Városi Könyvtárban 
járt minden alsós 
osztályunk. A gye-
rekek a korosztá-
lyuknak megfele-
lően érdekes fel-
adatokat kaptak. 
A kisebbek verset, 
mesét dramatizál-
tak, játszhattak el, a nagyobbak pedig csapatokban verseket olvastak és 
egészítettek ki. Mindenki élvezte az érdekes programot. A rendhagyó óra 
végén pedig kikölcsönözhettek maguknak egy könyvet, amelyet sokan a 
nap végére ki is olvastak. Köszönjük Andi néninek a kedvességét és eze-
ket a színes programokat.

Magyar-Nemes Brigitta

Hazádnak rendületlenül…
I s k o l á n k 

nevelő és okta-
tó munkájá-
nak alapvető 
feladata, hogy 
tanulóink sze-
mélyiségét a 
különféle isko-
lai tevékeny-
ségek meg-
szervezésével 
széleskörűen fejlessze. A nemzeti nevelés a pedagógiai programunk hang-
súlyos része, fontos feladatunk a haza múltjának, nemzeti hagyománya-
inknak, kultúránknak megismertetése diákjainkkal. Az aradi vértanúkra 
emlékeztek a 8. évfolyam tanulói, s az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójának tiszteletére a 6. évfolyam tanulói készültek rádi-
ós műsorral.

Mikó Zsuzsanna

Egyházmegyei Hittanos Olimpia

2016. október 8-án szombaton Kiskunhalason a II. Rákóczi Ferenc Kato-
likus Gimnázium és Szakgimnázium rendezte meg az Egyházmegyei Hit-
tanos Olimpia döntőjét az 5-6. és 7-8. osztályos korcsoportoknak a követ-
kező sportágakkal: kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, kapitánylabda 
(kidobó). Iskolánk labdarúgásban és asztaliteniszben képviseltette magát. 
Kilenc város versenyzőivel kellett összemérniük sporttudásukat tanulóink-
nak. Az izgalmas mérkőzések végén a következő eredmények születtek:

- 5-6. osztályos fiú labdarúgás: II. hely (a csapat tagjai: Galgóczi Noel, 
Kerékgyártó Martin, Szili Szabolcs, Ötvös Martin, Jankovics Mirkó, Vida 
Bálint, Rátkai Martin, Ötvös Dominik),

- 7-8. osztályos fiú labdarúgás: I. hely (a csapat tagjai: Csámpai Kris-
tóf, Vida Dávid, Horváth József, Kovács Kristóf, Mike Márk, Bogdán Martin 
Zoltán, Strobán Dániel, Sándor Tamás, Király Kevin, Lancsárovics Martin),

- 5-6. osztályos fiú asztalitenisz: III. hely (Völgyesi  Levente)
Gratulálunk versenyzőinknek a szép helyezésekhez!

Komáromi Róbert

Közlekedésbiztonsági Nap
Iskolánk tíz nyol-

cadik osztályos 
tanulója vett rész 
az VM Kelet-ma-
g y a r o r s z á g i 
Agrár-szakképző 
Központ, Mezőgaz-
dasági Szakképző 
Iskola és Kollégi-
um által szervezett 
Közlekedésbizton-
sági Napon október 

20-án. A rendezvény célja a következő volt: az ifjúság biztonságos közle-
kedésre való nevelése vetélkedő formájában. A rendezvényen a résztve-
vő iskolák tanulói (szakiskola, Hunyadi János Általános Iskola, Szent Anna 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola) egyéni és csapatversenyben vet-
tek részt. A tíz versenyzőből hétnek izgalmas feladatokat kellett teljesíte-
nie: kerékpáros közlekedés  során biztonsági szempontból hibás magatar-
tás feltárása, kerékpár kerékcsere, kerékpárral kör leírása, páros szlalom 
kerékpárral, traktorhúzó verseny, újraélesztés, részegszemüvegben kerék-
pározás, balesetet szenvedett személyek elsősegélyben részesítése, trak-
torkerék görgetés. Három főnek, akik az egyéni versenyen vettek részt, a 
következő feladatokat kellett teljesíteniük: KRESZ teszt, kerékpár ügyessé-
gi verseny, közlekedési baleseti káresemény bejelentő kitöltése, üzemelte-
tési teszt. A vállalkozóbb szelleműek viszont kipróbálhatták a középiskolá-

soknak kiírt feladatokat is: traktorral két kapupillér között áthaladás, traktor-
ral féktávolságon belüli megállás. Diákjaink ügyesen helytálltak, és végül az 
alsó korosztály kategóriában különdíjat kaptak. A csapat tagjai: Mike Márk, 
Kovács Martin, Horváth József, Csámpai Kristóf, Sándor Tamás, Sztojka 
Alex, Kovács Kristóf, Strobán Dániel, Kovács Péter, Szécsényi Márk. Gra-
tulálunk versenyzőinknek a szép eredményhez!

 Komáromi Róbert

SZÜLŐI SZEMMEL 

Erdélyben
A Határtalanul tanulmányi kirándulás pályázatának köszönhetően feltér-

képezhettük Erdély történelmi, irodalmi és néprajzi emlékeit. A tanulmányi 
kirándulás programjai az 1956. október 23-ai forradalom köré épültek. Az 
öt nap nagy részét utazással töltöttük, ami segítette a nagy létszámú cso-
port összerázódását. Utazás közben programokon vettünk részt, mint pél-
dául Aradi koszorúzás vagy a Dévai nevelőotthon és a vár megtekinté-
se. A kirándulás résztvevői Gyergyóújfaluban élő vendégszerető családok-
nál kaptak szállást, akik székely ételekkel várták haza esténként a meg-
fáradt utazókat. Meglátogattuk a helyi általános iskola 7. osztályos tanu-
lóit, s az az ismerkedés mellett még barátságos focimérkőzésre is jutott 
idő. Rönkház építés folyamatáról szerezhettünk érdekes ismereteket. Majd 
súgó-barlangban idegenvezető segítségével páratlan cseppköveket cso-
dálhattunk meg.

Medvéről és farkasról szóló érdekes történeteket hallgathattunk meg 
Gyergyóújfalu polgármesterétől. Hosszú sétát tettünk a Békés-szorosban 
és a Gyilkos-tó partján, utóbbit hógolyó csata tette még emlékezeteseb-
bé. A gyergyóújfalui templomban szentmisén volt alkalmunk részt venni.

Szombaton a kézműves műhelyek világába látogattunk el, még a Műve-
lődési Házban táncházba is eljutottunk, ahol a helyi néptánc hagyományok-
kal ismerkedhettünk meg. Utunk során szebbnél szebb élő virággal díszített 
templomokat csodálhattunk meg. Ezek közül a Csíksomlyói templom volt 
számunkra a legemlékezetesebb, mert székely népviseletbe öltözött erdélyi 
magyar gyermek keresztelőjét volt szerencsénk meglátni, miközben a Szűz 
Mária szoborhoz sorakoztunk imádságunkkal. Utolsó nap Tordán a sóbá-
nyát, Kolozsváron Mátyás király szülőházát nézhettük meg.

Rengeteg élményt szereztünk e pár nap során. Az utazás és a sok-sok 
program fáradalmait feledtették a csodás emlékek, s annak megélése, hogy 
MAGYARNAK LENNI JÓ.

A kirándulást még élvezetesebbé tette a jó idő.
Köszönjük a szervezőknek ezt a sok fáradságos munkát, a sok, szép 

élményt, mellyel gazdagabbak lettünk.
Koromné Horváth Ágnes

GYEREKSZÁJ 
 

 Hetedikeseink erdélyi 
útjukról mesélnek

„Az idegenvezető nagyon humoros volt” (Kenderesi Kíra)
„Az ott élő magyarok érdekesen beszélnek és nagyon kedvesek.”

(Fenyvesi Gábor)
 „Nagyszerű élmény volt. Az tetszett a legjobban, hogy a barátaimmal 
kikapcsolódhattam.”  (Korom Gergő)
„Nagyon jó volt Erdélyben. Gyönyörű a táj, és megtudtam, hogy mit tarta-
nak a lóbőrben: lovat”. (Gáspár Dominik)
„Együtt nevettünk a székely vicceken a házigazdákkal.”

(Komáromi Alexandra)
” A szálláson éreztem magam a legjobban, mert sokat viccelődtünk a bará-
taimmal.”  (Varga Mihály)
„A táncház nagyon tetszett, bár akaratom ellenére kellett táncolnom.”

(Király Kevin )

HIRDETÉSEK 

Családos, diák szentmisék 
November 13. 9 óra (Hunyadi I.)
November 20. 9 óra (Szent Anna I. 5.évf.)
November. 27. 10 óra Intézményi mise (3. évf.) 
                        Elsőáldozásra készülők bemutatása 
December 4. 10 óra (Szent Anna I.)
December 11.  9 óra (Hunyadi I.)
December 18. 9 óra (Szent Anna I. 4.évf.)
 December  25. 10 óra KARÁCSONY

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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Minden évben megrendezésre kerül az országos könyvtári hét, ilyenkor 
a legtöbb ember a könyvtárakra figyel, hiszen színes programokkal várják 
a kikapcsolódni vágyó és olvasni szerető kicsiket és nagyokat. Jánoshalma 
könyvtára is csatlakozott e nagyszerű programsorozathoz. 

Október elején a Hunyadi iskola elsős diákjai és az őket tanító pedagó-
gusok meghívást kaptak a városi könyvtárba. A résztvevők egy nagyon kel-
lemes, vidám és mesés délutánt köszönhetnek a szervezőknek. 

Mind jól tudjuk, hiszen sokszor és sok helyen leírták már, a mesék pozi-
tív és jótékony hatásait (ezekből csak néhány: tanít, fejleszt, elgondolkod-
tat, színesíti a fantáziát, örömforrás, jókedvre derít, oldja a feszültséget, 
stb.). Mindezen kedvező hatásokat tanítványaink a könyvtárban is megta-
pasztalhatták és átélhették. 

A program egy magyar népmese felolvasásával kezdődött, a gyerekek 
nagy érdeklődéssel hallgatták a történetet. Majd egy rövid beszélgetés 
után, az eseményen résztvevő diákokból egy mini színházi társulat kere-
kedett, melynek köszönhetően megelevenedett előttünk a hallott mese. 
Nagyon élvezték, hogy belebújhattak egy-egy szereplő bőrébe. A hangu-
lat már ekkor is nagyszerű volt. A rögtönzött színházi előadást közös tánc 
és éneklés követte. A könyvtár megtelt a gyerekek vidám hangjával és 
kacajával. A program levezetéseként mesekönyveket lehetett nézegetni és 
„olvasni”, mindenki talált is magának legalább egy „kedvenc” könyvet. Sok 
élménnyel gazdagodtak kisdiákjaink, ezen a délután. 

A szervezőknek köszönjük, ezt a rendkívüli könyvtárlátogatást!

Csiszár Szilvia

Köszöntő az Idősek 
Világnapja alkalmából

Október elseje az Idősek Világnapja. Ebből az alkalomból köszöntöttük 
mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tud-
ják maguk mögött. 

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év 
minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendel-
kezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dol-
gokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el 
kell kerülnünk. 

Az idősek otthonába jártunk, hogy köszöntsük a „szépkorúakat”. Az 5. a 
osztályosok furulya műsorral készültek, amelyet Patocskainé Vízvári Klá-
ra tanárnő tanított nekik. Zámbó Luca gyönyörű énekével hatotta meg a 
néniket és bácsikat. Mi, a 7. c osztályosok versekkel, dalokkal és zenével 
köszöntöttük az idősek otthona lakóit.  Ezek az idős emberek nagyon örül-
tek nekünk, várnak bennünket minden hónapban. 

Úgy gondolom, hogy feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkor-
hoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveibe. Vigyázni kell 
rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömte-
li életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fon-
tos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodá-
sa rengeteg erőt sugároz felénk. A kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen 
kincs számunkra.

Itt szeretném köszönteni a nagyszüleimet is, évs köszönetet mondani 
nekik, hogy ilyen boldog gyermekéveket biztosítanak számomra és a nővé-
remnek, és hogy mindenben segítik a szüleimet. Köszönöm!

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős ember-
nek!

Lencse Bálint 7. 

A felső tagozaton az idén is a legügyesebb helyesírók neveztek be az 
iskolai nyelvészeti és helyesírási versenyre.

Az első fordulóban helyesírásból, majd anyanyelvi ismeretekből mérték 
össze tudásukat évfolyamonként a tanulók.

A 2016-2017-es tanévben a legjobb nyelvészek lettek:
ANYANYELVI VERSENY

5. osztály: 1.  Dági Beatrix ( 5. a), 2.  Szakály Zita (5. a) , 3.  Bogdán Han-
na (5. a) ,  6. osztály: 1.  Dobos Csenge (6. c)  és  Vörös Adrián (6. c), 2.  
Fenyvesi Medárd (6. c), 3.  Szécsi Kíra) 6. a)  és  Balázs Jázmin (6. a). 7. 
osztály: 1. Koszorús Szimonetta (7. c), 2. Szénási Mónika (7. a) és Kiss 
Enikő (7. a), 3. Rostás Győző (7. c). 8. osztály: 1. Szilasi Emma (8. G), 
2. Kőszegi Szabolcs (8. G), 3. Kisföldi Klaudia (8. G)  és Winter Judit (8. G) 

HELYESÍRÁSI VERSENY
5. osztály: 1. Meggyesi Armand (5. c) és   Tesch Enikő (5. c), 2. Gáspár 
Zorán (5. c) és Szegedi Daniella (5. c), 3. Rencsár Viktória (5. a) és Bog-
dán Hanna (5. a). 6. osztály: 1. Somosi Rebeka (6. c), 2.  Vörös Adri-
án (6. c), 3.  Balázs Jázmin (6. a). 7. osztály: 1. Koszorús Szimonetta 
(7. c), 2. Dudás Ivett (7. a), 3. Szénási Mónika (7. a). 8. osztály: 1. Szi-
lasi Emma (8. G), 2. Mészáros Mirella (8. G) és Kőszegi Szabolcs (8. G), 
3. Winter Judit (8. G)

Gratulálunk a helyezetteknek!
Rittgasszer Jánosné

Hunyadi Iskola hírei

Októberben az idősek otthonában szüreti mulatságot rendeztek. Termé-
szetesen mi, a 7. c osztályosok sem hiányozhattunk az eseményről. Bizony 
már 2. éve, hogy minden rendezvényen és ünnepen együtt ünneplünk az 
idős emberekkel. Most vidám dalokkal és versekkel készültünk, felelevení-
tettük a régi szüreti hagyományokat. A műsor végén a táncmulatságnak is 

aktív részesei lettünk. 
Jó látni, hogy ezek az idős emberek mennyire örülnek nekünk, és hogy 

milyen nagyon várnak bennünket. Kicsit pótoltuk számukra az unokáikat, a 
gyerekeiket, és a fiatal korukat is. 

Kolompár Viktória 7. c

November 5-én szerdán – idén immár másodszor – Kiskunhalasra láto-
gatott a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 
tanulásban akadályozott tanulók tíz főből álló ötödik osztálya. Először az 
előző tanév utolsó péntekén voltunk itt. Akkor meglátogattuk a Sáfrik-fé-
le műemlék szélmalmot, melyet kívül-belül tanulmányozhattunk. Túráz-
tunk Sós-tón, a tanösvényen, felmentünk a Kilátóra, fagyiztunk Kiskunha-
las főterén, majd közelebbi ismeretséget kötöttünk a kórház mögötti Cse-
tényi-park tavában dagonyázó vízibivalyokkal.  Természetesen csak kerí-
tésen keresztül.  Köszönjük Bayer György baptista lelkésznek, hogy saját 
kisbuszával ingyen fuvarozta a kis csapatot. 

Második kirándulásunk alkalmával két nevezetességet látogattunk meg. 
Elsőként a Tájház előtt álltunk meg. Ebben a tanévben a Hon- és népis-
meret tantárgy keretén belül kiemelt tananyag a régi paraszti élet megis-
merése. A gyerekek itt nemcsak a tankönyv lapjairól láthatták a régisége-
ket, hanem a valóságban is. Az udvaron mindjárt a kerekes kút körül gyü-
lekeztünk. Megtekinthettük az épületeket, ahol az állatokat tartották: az óla-
kat, istállót eredeti állapotban. A takarmányt a csűrben tárolták, hogy száraz 
állapotban tartsák. A góré fogadta be a kukorica termését. 

A ház előtti tornácon leülhettünk a lócára, kezünkbe vehettük a cso-
bolyót, melyben a vizet hordták. A lakóházban a nyitott kéményű kony-
ha fogadott bennünket minden használati tárggyal, ami régen előfordulha-
tott. A falon lévő téka gyönyörű tányérok tárolóhelye, a szakajtó a tojásoké. 
De akár a kenyértésztát is tarthatták benne, tisztára mosott konyharuhával 
bélelve. Balra a tisztaszobát láthattuk, benne: komód falitükörrel, szekrény, 

bölcső, tulipános láda, ágy magasra tornyozott ágyneművel, asztal székek-
kel. A konyhától jobbra nyílt a lakószoba, sarokban a kemencével. Ebben 
a helyiségben is a régi paraszti használati eszközök gazdag gyűjteményét 
tekinthettük meg. Volt itt régi szódásüveg, varrógép, sütőlapát, dagasztó 
teknő, rengeteg festett tányér, gyékényből font tárolóedények és még hosz-
szan sorolhatnám, mennyi minden.

Második célpontként a Kiskunhalasi Thorma János Múzeumba mentünk. 
Történelemből egyik tananyagrész az őskor, a másik a honfoglalás kora. 
Itt gazdag leleteket találhattunk mindkét tananyagrészhez kapcsolódóan. 

Elsőként a városunk környékén feltárt bronzkori leleteket csodálhattuk 
meg: bronzból készült fegyvereket, földművelő eszközöket, szerszámo-
kat, melyeket a termelő, vagy épp valamilyen mesterséget gyakorló ősem-
ber használt, valamint bronz- és agyagedényeket.  Láthattunk honfogla-
lás kori kengyeleket, fegyvereket, sisak díszeket, övcsatokat, gombokat.  A 
múzeum többi helyiségében is sok érdekes látnivaló tárult a szemünk elé. 
Lehetetlen felsorolni mindent, talán csak azokat emelem ki, amit a gyerek 
másnap a legtöbbet emlegettek: a kicsinyített szélmalmot, a paraszti búto-
rokat, ruhákat. Megtudhattuk, milyen az a rámás csizma, s hogyan készül. 
A gyerekeket ámulatba ejtette Thorma János két hatalmas festménye: a 
Talpra magyar! és az Aradi vértanúk. A zárásként megtekintett páratlan 
gazdagságú kerámiagyűjtemény szintén lenyűgözött minket. 

Hasznos kirándulás volt: élményekben, ismeretekben gazdagodtunk, 
fejlődött szókincsünk. Kissé elfáradva jól esett a közeli cukrászdában elfo-
gyasztott sütemény.  Hálás köszönet Bayer Györgynek és feleségének, 
Áginak a fuvarozásért. Ez a nap sokáig emlékezetes marad számunkra.

Sári Katalin osztályfőnök

Arany János anyanyelvi és helyesíró verseny a Hunyadiban

Szüreti bál az idősekkel
Tanulmányi kirándulás Kiskunhalasra 

Irány a könyvtár és olvassunk együtt!
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Baján jártunk

Október 14-én mi a 2. b osztályosok Bajára kirándultunk. A Kisebbségi 
Önkormányzat segítségével sikerült megszervezni ezt a vidám napot. Már 
a kirándulás előtt készültünk rá, hogy miket fogunk látni Baján. Reggel az 
iskolában reggeliztünk, és az úti csomagokkal a hátizsákunkban indultunk 
a vasútállomásra. Bizony van az osztályunkban olyan gyerek, aki most ült 
először vonaton. Nagyon érdekes volt vonattal utazni, sok érdekeset lát-
tunk az ablakból. Baján pedig sétáltunk. A nagyváros zaja, a magas épü-
letek, a hatalmas forgalom is újdonságként hatott. A zebrákon csak akkor 
mehettünk át, ha zölden világított a lámpa. A sétáló utcában megálltunk 
fényképezkedni és a szökőkútnál játszani. A pihenő után folytattuk az utun-
kat a főtérre. A következő állomás a játszóház volt. Ott 3 órát töltöttünk. 
Ugráltunk, szaladgáltunk, másztunk végig az akadálypályákon. Ez a prog-
ram volt a legjobb. A játék után átsétáltunk a Petőfi-szigetre. Ott a hídról 
megnéztük a Sugovicát és a kikötőben a hajókat. Szépen sütött a nap, jó 
meleg volt, így a horgászok mellett kenusokat is láttunk a vízen. Hazafe-
lé láttuk Jelky András szobrát, akiről már itthon beszéltünk. A vasútpark-
ban felmászhattunk a mozdonyra, és az iskola játszóterén is játszhattunk 
egy kicsit, amíg vártuk a vonatot. Hazafelé a vonatúton már csendesebb 
volt a kis csapatunk. 

Nagyon jó volt ez a kirándulás. 
Köszönjük mindenkinek, aki segített abban, hogy a mi osztályunk is részt 

vehessen ilyen közös programban.
2. b osztály

Idén iskolánkat érte a megtiszteltetés, hogy városi műsort adjon nemzeti 
emléknapunkon, október 6-án. Erre a szeszélyes időjárásra való tekintettel, 
rendhagyó módon az Imre Zoltán Művelődési Központban került sor. Diák-
jainkat a színvonalas műsorra Varga Margaréta és Vilidár-Varga Krisztina 
tanárnők készítették fel. Kérem, engedjék meg, hogy idézzem Rittgasszer 
János igazgató úr ünnepi gondolatait:

„Tisztelt Emlékezők!
„Megdőlt a szabadság végső reménysége. Halálra vérzik immár Magyar-

ország!” kiáltotta világgá 1849. októberében Heinrich Heyne, Európa leg-
jobbjainak mélyen átérzett fájdalmát.

Az 1848-49. forradalmának és szabadságharcának térben és időben 
oly messze fénylő napjait, Világos után egy nemzetet őszítő hónapok és 
évek követték. 

A levert forradalom fegyvertelen híveinek sorsa a császári önkény kezé-
be került. És minél nehezebb és megalázóbb volt a csak cári fegyverek 
segítségével kivívott győzelem, annál megokoltabbnak és szükségesebb-
nek tűnt Bécs számára a könyörtelen bosszú.

A leszámolás a megszállt területeken már a harcok idején megkez-
dődött. Világos után tömegessé váltak a letartóztatások, de a kegyetlen 
haditörvényszéki ítéletek zömének kihirdetésére és végrehajtására csak 
Komárom várának október eleji feladása után került sor.

Október 4-én ürítették ki Komáromot a magyar csapatok.
Október 6-án a bécsi forradalmi megmozdulások első évfordulójának 

napján folytatták a kivégzéseket. 
A hadijogot lábbal tiporva végezték ki e napon Aradon a magyar szabad-

ságharc 12 tábornokát és 1 ezredesét, annak a seregnek a vezéreit ame-
lyet egy éven át figyelt együtt érző csodálattal a haladó világ. 

Négyüket a 25. császári és királyi gyalogezred 2. zászlóaljából kialakí-
tott kivégzőosztaga lőtte agyon, 9 honvédtiszttel Franz Bott, a brunói hóhér 
végzett a bitón. 

A 13 aradi vértanú kifejezte az akkori Magyarország társadalmi és etni-
kai sokféleségét, s ezen túl azt is, hogyan tudott egy eszme: Magyarország 
boldogulásába, fejlődésébe vetett hit szolgálatába állni német, rác, szerb, 
magyar és örmény, parasztivadék, egyszerű polgár és gazdag arisztokrata. 

Ahogy Jókai írta: „egy zászló alatt egy haza fiainak vallották magukat”. 
Ugyanezen a napon lőtték agyon a „magyar Bastille”-nak nevezett pes-

ti újépület udvarán gróf Batthyány Lajost, az első független felelős magyar 
minisztérium elnökét és Fekete Imre gerillaszázadost. Azt a Batthyányt, aki 
hű védelmezője volt az 1848-as alaptörvényeknek, de elfogatásáig sem 

szűnt meg azzal kísérletezni, hogyan szerezhetne békét a magyar forrada-
lom erői és a Habsburg hatalom között. 

A véres bosszú a következő hetekben tovább folytatódott. Kormánybiz-
tosok, a forradalom politikai és katonai vezetői következtek soron: lengyel, 
német és olasz légionisták, majd sokan mások, neves és névtelen népi 
hősei a forradalomnak. 

1849-50-ben legalább 128 embert végeztek ki, több százan kerültek bör-
tönbe, több ezren álltak hosszabb-rövidebb ideig vizsgálat alatt, több tíze-
zer volt honvédet soroztak be büntetésként a császári-királyi hadseregbe.

Többen kényszerültek emigrációba: mint Kossuth Lajos, és Józef Bem. 
Az osztrákok háborús fenyegetése ellenére őket az akkori Törökország 
fogadta be. Az isztambuli angol követ 1849. szeptember 25-én kelt jelenté-
sében 3615 magyar, 738 lengyel és 493 olasz menekült szerepel.

Tisztelt Emlékezők, a múlt sohasem múlik el. Mindaz, ami elődeinkkel 
megtörtént, része mai életünknek is, ezért nem létezhet társadalmi 
tisztánlátás és nemzeti önismeret a múlt ismerete nélkül.

Ezért tanuljunk és merítsünk múltunkból, értsük meg október üzenetét! A 
vértanúinktól mindannyian tanulhatunk a küzdeni tudásból, az igazi haza-
szeretetből, és a nemzet iránt érzett alázatból is.„

Balázsics Zoltán
igh.

Október 10-e nevelésmentes nap volt 
intézményünkben. Óvodáink dolgozói 
Kinigopulos Márta pszichológus-peda-
gógus tréning jellegű előadásán vet-
tek részt. 

A két fő téma a gyerekek szocializá-
cióját elősegítő és hátráltató tényezők 
számbavétele és a hatékony konfliktus-
kezelés volt. 

A sokrétű napban helyet kapott még 
önismereti játék, a kommunikáció fej-
lesztése, szakirodalom ajánlása. 

Szakmai napunk elősegítette a 
tapasztalatcserét, ismereteink felfrissí-
tését, melyet a gyerekek javára fogunk 
fordítani. 

TISZTELT LAKOSOK!

A csatorna beruházás  
befejeződött.

A Víziközmű-társulat az LTP megtaka-
rítások elszámolását megkezdte,

ennek a zárásnak egyik alapfeltétele a 
szerződést kötő személyes aláírása iro-

dánkban.
K é r j ü k ,  s ü r g ő s e n  

k e r e s s é k  f e l  i r o d á n k a t  a z o k ,  
AKIK MÉG  

EZT NEM TETTÉK MEG!
Utolsó határidő: 2016.11.15-ig,  

munkaidőben.
Cím: 6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.

Tel.: 06-77-401-001

GÁLA ÉTTEREM 
ÉS PIZZÉRIA

06-77/402-236

Újbor kóstolóval egybekötött 
Márton-napi hétvége 
a Gála Étteremben

 november 11-12-13-án

Szeretettel várjuk a kedves Vendégeinket 
Asztalfoglalás: 06-77/402-236 telefonszámon

Arad a mi golgotánk

Tréning a Gyermeklánc Óvodában
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Ez évben XVIII. alka-
lommal rendezte meg a 
Temerini Kertbarátkör 
a DÉL-BÁCSKAI TÖK-
FESZTIVÁLT. A rendez-
vény több napos volt, kül-
döttségünk a zárónapra 
érkezett Temerinbe.

Az időjárás kegyes volt 
hozzánk. Október ele-
jén, ragyogó napsütésben 
érkeztünk meg a feszti-
vál helyszínére. Piaci 
nap lévén, nehéz volt az 
autónknak parkolóhelyet 
találni, de temerini baráta-
ink ebben is segítségünk-
re voltak. Ebben az évben köszönhetően ez a jó 
időnek is, sokkal több kiállítója, árusa és látoga-
tója volt a rendezvénynek, mint az elmúlt évben. 
Végig menve a kiállítás fő utcáján, megcsodál-
hattuk azt, hogy a tököt mire is lehet felhasznál-
ni. Ehettünk tökből készült rétest, és görhét, de 
megkóstolhattuk a tökből készült üdítő italokat 
is, nekünk valahogyan a tökből készült a pálin-
ka ízlett jobban. 

Délelőtt folyamán került sor a tökverseny ered-
ményhirdetésére, majd a színpadon különböző 
táncegyüttesek váltották egymást. A látogatok 
hamarosan megkóstolhatták az elkészült görhe 
süteményt is. Sok helyi iskolás osztály is kiláto-
gatott a helyszínre. 

A sátor mellett délre elkészült a finom birka-
pörkölt is, mellé ugyancsak jól „csúsztak” a Kert-

barátkör italai is. Küldöttségünk a helyi Újságtól 
tiszteletpéldányokat kapott a kiadott lapokból, 
mert ezekben a lapszámokban Jánoshalmáról 
szóló írások is voltak. Ezúttal is köszönjük ezt 
a helyi szerkesztőségnek. Megjelent az Újvidéki 
Magyar Szó egyik újságírója is Aki érdeklődött 
Tőlünk a Temerinből Jánoshalmára elszármazott 
- Dr Ökrész Illésről -, Akinek nagy része volt, a 
két város 75 évvel ezelőtti testvérvárosi kapcso-
latának létrejöttében. Küldöttségünk e témában 

járatos tagja, nyilatkozott 
is a kíváncsi újságírónak. 
Sajnos szomorú aktualitá-
sa is volt e témának. Láto-
gatásunk hetében hunyt el 
Jánoshalmán Dr Ökrész 
Illés leánya Terike néni. A 
helyi barátink megígérték, 
hogy segítenek felkutatni 
Terike néni még élő eset-
leges rokonait Temerinben. 

Ebéd után baráti 
beszélgetés következett. 
Küldöttségünk vezetője 
Farkas László elnök átadta 
gazdakörünk ajándékát, 
egy szép könyvet, Snejder 

Sándornak a Kertbarátkör elnökének. A könyv, 
amelynek címe: JÁNOSHALMA ANNO… régi 
fényképeken keresztül mutatja be városunk múlt-
ját. 

Jó emlékekkel gazdagodva tértünk haza. 
Köszönjük a Temerini Kertbarátkörnek a szíves 

vendéglátást.
Fajszi Ferenc

Mint ahogyan a Járási Szüreti Expo többi kiállító-
ját, úgy a Jánoshalmi Vadásztársaság ez évben már 
negyedszerre megrendezett vadászati kiállítását is 
megtekintette Román István úr, a Földművelésügyi 
Minisztérium szakoktatásért felelős helyettes államtit-
kára. A látogatás során közvetlensége és előzékeny-
sége mellett feltűnt kifejezett érdeklődése is a kiállí-
tott ez évi érmes gímszarvasagancsok, egyéb hazai 
és afrikai trófeák, Bátyai József egykori vadásztár-
sasági elnök vadászéletét összefoglaló emlékasztal, 
Dudás Ferencné, Kocsis Irénke, Fejes Mihályné vadá-
szati témájú gobelinjei, a látványos vadászkésgyűj-
temény és a vadászati kultúra emlékei iránt. A kedé-
lyes beszélgetés során azután ki is derült, hogy állam-
titkár úr is tő melletti vadászember, maga is gyakor-
ló vadász és szakértő pillantásai eszerint nem is vol-

tak teljesen ok nélküliek. Mint ahogyan az sem 
a véletlen műve, ahogyan felelős szakértelem-
mel a táj vadgazdálkodási gondjait, helyzetét, a 
nehézségek ellenére nem lebecsülendő ered-
ményeit elemezték a kiállítás vadász házigazdái-
val, Frendl József vadászmesterrel, Hugyi Mihály 
és Kelle Attila vadásztársasági tagokkal, avagy 
a Szakiskola és a Vadásztársaság szakmai kap-
csolatait értékelték Taskovics Péter főigazgató 
úrral egyetemben. A kiemelkedően népes látogató 
közönség, a számos óvodás csoport, iskolás osz-
tály, a tavalyihoz képest több, mint kétszeres fel-
nőtt érdeklődő pedig a természetismeret, termé-
szetvédelem, tájgazdálkodás, a környezettuda-

tos ifjúsági nevelés és a felnőtt ismeretterjesztés, 
véleményformálás ügyét viszi előbbre, legszebb 
reményeink szerint. Ezért is köszönjük mindnyá-
juk, Államtitkár úr és valamennyi kedves vendé-
günk megtisztelő látogatását, a kiállítás közremű-
ködőinek értékes segítségét. 

Szolgáljon itt egy látogatónk vendégkönyvbe 
írt bejegyzése: „Érdekes élménnyel lettem gazda-
gabb, eddig távoli szemlélője voltam a vadászat-
nak. Nem is értettem. Itt egy érdekes világ tárult 
elém, mint említettem. Köszönöm szépen, nagyon 
tetszett!”

Köszönjük mi is, vadászüdvözlettel: Hugyi 
Mihály és Kiss-Pető Tibor

Mezőgazdasági Szakképző hírei

Iskolánkban már hagyománynak szá-
mít, hogy minden tanév októberében a 
gyakorlati oktatók szervezésében megren-
dezésre kerül a Közlekedés Biztonsági 
Nap. Az idei tanéven, október 20.-án csü-
törtökön, kilencedik alkalommal rendez-
ték meg az egész délelőtti programot. Az 
intézmény mellett a több évtizedes jármű-
vezetés oktatási hagyományokkal rendel-
kező KISKUN Autósiskola is támogatta a 
rendezvényt. A vetélkedőre szintén meg-
hívást kapott a helyi Hunyadi János Általá-
nos Iskola Gimnázium és Szakgimnázium 
és a Szent Anna Katolikus Óvoda és Álta-
lános Iskola egy-egy csapattal vettek részt 
a vetélkedőben.

A Közlekedés Biztonsági nappal az 
intézmény főigazgatójának és tanárainak 
a célja, iskola tanulóit a vetélkedő során a 
gyakorlati feladatok megoldásával a bizton-
ságos közlekedésre neveljék és felhívják a 
figyelmüket a közlekedésben rejlő veszé-
lyekre. Az idei vetélkedőn minden osztály-
ból 3 fő nevezhetett a „Dutra test” elnevezé-
sű vetélkedőre, ahol az első 30 tanuló juta-
lomutazást nyert a versenynapján a kiskő-
rősi Dutra barátok által az iskola tanulóinak 
szervezett bemutatójára. Az idén a progra-
mokat tovább színesítette, hogy az autósis-
kola egy mentőtiszt felkérésével előadáso-
kat tartott, Az alkohol hatásai a közlekedés-
ben címmel. A Kiskunhalasi Rendőrkapi-
tányság szakemberei halálos közlekedési 
vizsgálatát is bemutatták a már jogosítvány-
nyal rendelkező tanulóknak.

A délelőtti programok során a tanulóknak 
16 év alatti és 16 év feletti korosztályokban, 
osztálykeretek között, csapatban különbö-
ző feladatokat kellett megoldani, az ASzk 
oktatójárműveinek, eszközeinek és kerék-
párjainak a használatával, amelyek a biz-
tonságos közlekedésre hívták fel a gyere-
kek figyelmét. 

Az osztályoknak a következő feladatokat 
kellett végre hajtani.

Kerékpáros Kresz teszt kitöltése,
 — Újraélesztés ambubabán,
 — Kerékpározás több fajta ügyességi 
pályán,
 — Részegszemüveggel vezetés, és kerék-
pározás,
 — Traktorral cél előtt megállás,
 — Traktorral szűk kapok között áthaladás,
 — Kerékpár hiba felismerés közlekedés 
biztonsági szempontból,
 — Bekötött szemmel oktató traktorral meg-
fordulás irányító személy segítségével,
 — Traktorhúzás,
 — Traktor munkagép összekapcsolása köz-
lekedés biztonsági szempontból,
 — Traktorkerék görgetés.
A vetélkedő befejezése után a tanulók 

minden végrehajtandó feladatot kipróbál-
hattak versenyen kívül. A gyerekek a nap 
folyamán örömmel végezték el az egyes 
feladatokat, jól érezték magukat. Az isko-
la tanulói megmutathatták egymásnak azt 
is, hogyan tudnak forgózsámolyos pótko-
csit tolni traktorral.

Az eredmények kiértékelése után a 16 
év alatti és 16 év feletti korosztályokban a 
dobogós helyezett osztályok egy-egy tor-
tát nyertek.

Különdíjban részesült a Szent Anna 
Iskola és Hunyadi Iskola csapat.

A csapatverseny mellett a KISKUN 
Autósiskola az egyéni feladatok elvégzését 
is pontozta és a dobogós helyezettek aján-
dékát korcsoportonként ők ajánlották fel.

Az iskola pedagógus dolgozói megkö-
szönik a KISKUN Autósiskola vezetősé-
gének, és Kiskunhalasi Rendőrkapitány-
ság dolgozóinak a segítségét, hogy hoz-
zájárultak vetélkedő színvonalas lebonyo-
lításához. 

A vetélkedő után az iskola tanulóinak 
véleménye alapján a Közlekedés Biztonsá-
gi Napot a következő tanévben is meg kell 
szervezni az iskolának.

Kilencedszer a biztonságos 
közlekedés érdekében

Nagysikerű vadászkiállítás a Járási Szüreti Expon

A 
Jánoshal-
mi 103 
éves Gaz-
dakör által 
rendezett 
Jánoshal-
mi Szü-
reti Expo 
Napok támogatói:

Szűcs Máténé, Farkas Sándor-
né, Temerini Kertbarátkör, Hajik 
Katalin, Petróczky Ferenc, Zám-
bó Zoltán, Dr Vavró Iván, Kovács 
Sándor, Kiss István, Pöndölösök 
Citerazenekar, Új Pávakör, Lukács 
István Sándorné, Ádám Ferenc, 
Kovács Ákos, Kovács Bianka, Vata 
Sándor, Zsemlye Imréné, Czel-
ler Zoltán, Molnár István, Turcsá-
nyi Csaba, Farkas Lászlóné, Dági 
József, Hunyadi János Általános 
Iskola, Szent Anna katolikus Isko-
la és Óvoda, Gyermeklánc Óvo-
da, Taskovics Péter, Dudás Ferenc, 
Vancsura Péterné, Lakatos Máté, 
Kiss Ferenc, Tóth Zoltán, Felvári 
Gusztávné, Terbe-pincészet, Ádám 
Gyula KUNVIN Kft, Koch Csaba, 
Ságodi Antalné, Pusenszkiné Fel-
vári Szilvia, Bányai Gábor, Kan-
csár Máténé, Jánoshalmi Közfog-
lalkoztatási Nonprofit Kft, Bodro-
giné, dr Mikó Zsuzsanna, Ferenczi 
János, Zadravecz György, Kan-
csár Jánosné, Bognár Lukácsné, 
Alma Kert Szövetkezet, Rácz Mar-
git, Kiss György (Mélykút), Mer-
gl Györgyné, Tokodi Gyuláné, 
Tubánszki István, Rada Erzsébet, 
Borsos János, Béleczki Szabina, 
Nasi-Pack Kft, Borota Sertéshús 
Zrt, FM ASZK Tanüzem, Lajtha 
László Kézimunka szakkör. 

Köszönjük, hogy jelenlétükkel, 
kiállításukkal és támogatásukkal 
emelték a rendezvény színvonalát.

Farkas László
Gazdakör elnök

A Gazdakör hírei
Köszönet a 

támogatásért
A TEMERINI TÖKFESZTIVÁL
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1948 óta nem volt 
példa hasonlóan lát-
ványos csillagászati 
eseményre. Novem-
berben érdemes min-
denkinek az eget 
kémlelnie, ugyanis 68 
éve nem volt ennyire 
közel a Hold a Föld-
höz. Legközelebb 
pedig 2034-ben lát-
hatunk újra ilyen cso-
dálatos csillagásza-
ti eseményt, éppen 
ezért nagy élményben lehet részünk, hogyha az eget kémleljük, s tiszta lesz az égbolt.!

Mi is az a szuperhold?
Szuperholdnak nevezzük azt, amikor a telihold fázisa az ellipszis alakú holdpálya Föld-

höz legközelebbi pontján következik be, ilyenkor lesz a Földről látszólag legnagyobb 
mérete a Holdnak. A kifejezést egy asztrológus találta ki 1979-ben, de a csillagászok 
nem használják, mert nincs csillagászati jelentősége a holdtölte és a földközelség egy-
beesésének.

Évente változó, hogy hányszor fordul elő ez a jelenség. Volt olyan év, hogy ilyen egy-
beesés egyszer sem fordult elő, de olyan év is akadt, amikor többször is láthattunk ilyet. 
2016-ban legközelebb november 14-én lesz látható szuperhold, a decemberi telihold 
ugyanúgy Föld közeli lesz, és sajnos túlságosan is világos lesz miatta

2016. október 24-én kevéssel a déli harangszó után a Petőfi 
utcában egy, a sarki virágbolthoz közeli platánfáról két faág zuhant 
az úttestre. Az úton éppen akkor nem történt közlekedés, sem sze-
mélyi, sem vagyoni kár nem keletkezett, a közelben tartózkodó 
Városgazda Kft. munkatársai a letört ágakat néhány perc alatt elta-
karították az útról. Lapunk munkatársa az esetről Czeller Zoltán pol-
gármester urat kérdezte:

Czeller Zoltán polgármester: Minden fákkal kapcsolatos feladat 
és teendő, élesen megosztja a közvéleményt, különösen, ha a köz-

ponti park fáiról van szó. Nincs olyan eset, amikor 
ne rohanna be valaki a hivatalba, ha valamilyen 
munkákat végzünk a közelben, hogy „ugye fákat 
nem vágtok ki?” Pedig bármilyen szép, vagy egye-
di is egy-egy példány, eljön az idő, amikor egy fa 
veszélyessé válik a környezetére. Tudni kell, hogy 
ok nélkül a Városgazdálkodási Osztály munkatár-
sai nem rendelnek el, illetőleg a Városgazda Kft. 
dolgozói nem vágnak ki egyetlen egy fát sem. 
Elsősorban saját maguk által támasztott elvárás, 
hogy alapos vizsgálat után döntenek egy fa cson-
kolásáról, vagy kivételéről, de gyakran lakossági 
kérésnek tesznek eleget, mert a fa ágai károsítják 
az épületeket, esetenként a gyökerek felnyomják a 
járdát, és megnehezítik a közlekedést. Munkatár-
saim általában fényképet készítenek a helyzetek-

ről, lakossági érdeklődésre megmutatják, kívülről, vagy laikus szá-
mára nem látható korhadás, vagy mi egyéb ok miatt kellett kivág-
ni egy fát. Olyan eset is előfordult, hogy a lakos akkor sem enged-
te megtenni a szükséges szakmai intézkedéseket, amikor egyértel-
műen meg kellett volna tenni.

A Petőfi utcában történt legutóbbi faág letörés kapcsán utasítot-
tam a Városgazdálkodási Osztályon dolgozó munkatársaimat, hogy 
még a tél beállta előtt végezzenek alapos vizsgálatot a fák állapotát 
illetően, és tegyék meg a szükséges szakmai lépéseket.

„A boldogság nem állapot, a 
boldogság egy folyamat!...”

Egy fantasztikus este keretén belül 
hallhattuk és láthattuk Pál Feri atyát 
Jánoshalmán 2016. október 10.-én 18 
órakor  Jánoshalma Polgármestere és 
az Egészségfejlesztési Iroda jóvoltá-
ból. Akik ott voltak, szemtanúi és fül-
tanúi voltak Feri atya elbűvölő humo-
rának, lehengerlő modorának és stílu-
sának. Több, mint 300 ember zengte 
be a termet és nevetett együtt az 
„Elégedettség és jólét” című előadáson, 
ahol többek között megtudhattuk, hogy 
mi is az a boldogság?! De ami a leg-
fontosabb, hogy Feri Atya mankót adott 
mindannyiunk számára az élethez! 
Köszönjük!

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

Az eset Amerikában történt meg, és futó-
tűzként terjed, és az óta is az interneten. 
Több ezren könnyezték meg ezt a szívhez 
szóló képet, amin egy rendőr látható, karjá-
ban egy bájos kislánnyal.

Nézzük, mi történt!
Szörnyű balesethez riasztották a ren-

dőröket, akik azonnal látták, hogy nagyon 
nagy a baj. Egy hattagú amerikai család 
éppen hazafelé tartott autójukkal, elöl ült 
az anyuka és az apuka, a hátsó üléseken 
pedig a négy kisgyermek. A szülők nagyot 
hibáztak, ugyanis sem ők, sem a gyerekek 
nem voltak bekötve…sajnos ez vezetett a 
tragédiához. Az autó lesodródott az útról, a 
sofőr elvesztette uralmát a gépjármű felett, 
ami beszáguldott egy árokba, majd az ott 
lévőn mezőn többször is megpördült.

A baleset hatalmas robajjal zajlott le pil-
lanatok alatt, ezután pedig mindent bebo-
rított a borzalmas cseng. Egy kis idő után 
az odaérkező autósok halk nyöszörgést és 
gyereksírást hallottak meg, ekkor már úton 
voltak a mentők és a rendőrök is. 

Nick Struck is azzal a rendőrcsapattal 
volt, aki a helyszínre érkezett, rajta kívül 
még ketten próbálták megtudni, hogy élet-
ben vannak-e a baleset áldozatai. Az anyát 
és egyik gyermekét sikerült azonnal kisza-
badítani a kocsi roncsaiból, őket mentőhe-
likopterrel kellett elszállítani a legközeleb-
bi kórházba. Két másik gyermeket is sike-
rült kiszedni a gépkocsiból, őket mentőau-

tóval vitték be a kórházba, súlyos sérülé-
sekkel. Az ijedt kis csöppséget csak ezu-
tán tudták kimenekíteni a kocsiból, csodá-
val határos módon ő sértetlen volt. A körü-
lötte zajló eseményekből szinte semmit nem 
észlelt, pedig édesapja életéért hosszú ide-
je küzdöttek a mentősök, de őt sajnos nem 
tudták megmenteni.

Struck, amint a helyszínre érkezett, segí-
tett mindenkinek, a kislányt is a karjaiba vet-
te, majd énekelni kezdett neki, tudta, hogy a 
kislány figyelmét el kell terelnie és meg kell 
őt nyugtatni.

Struck így nyilatkozott az esetről:
– Ilyen esetekben a baleset sértetlen 

résztvevőit azonnal biztonságba helyezzük, 
először mindig a gyermekeket. Felkaptam 
a kislányt, aki azonnal átkarolta a vállam, 
mintha csak a lányom lett volna. Elkezdtem 
neki énekelni az én kicsikém kedvenc dalát, 
a Twinle twinkle little start, s közben a hátát 
simogattam. Ő megölelte a nyakam, és 
éreztem, megnyugszik. Aztán megmutattam 
neki a fákat, a felhőket, halkan beszéltem 
hozzá, hogy elvonjam a figyelmét a közel-
ben zajló küzdelemről, melyet a mentősök 
folytattak apukája életéért. Sajnos sikertele-
nül. A csöppség édesapja meghalt.

 
Hatalmas tiszteletet érdemel, reméljük, 
hogy nagyon sok hasonló ember él a Föl-
dön! 

Forrás: http://www.magyarorszagom.hu

Lezuhanó ágak a parkban

Hamarosan láthatjuk a 
legszebb szuperholdat

Lélekjelenlétből ötös

Állampolgársági eskü

A közelmúltban állampolgársági esküt tett Kiss Róbert és felesége Kiss 
Klára született Gutási Klára, akik Óbecséről jöttek.

Rozsdás puska 
A székely meg a fia megy az erdõbe gombát szed-

ni a fiú talál a bokorban egy rozsdás puskát, kérdezi az 
apjától:

- Mi ez edesapám?
Erre az öreg:
- Hát trombita.
Majd fogja és a szájába teszi es fújni kezdi,erre az 

eldurrran. Az öreg szája a füléig reped. A fiú megszólal:
- Hiába nevet édesapám, én azért megijedtem!
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PROGRAMOK AZ OVODAKBAN
KEZMO-SHOW

PROGRAMOK AZ ISKOLÁKBAN
EGÉSZSÉGTUDAT KIÁLLÍTÁS -  

napközben nyitott a lakosság részére is!
Időpont:  

2016. november 15., 8:00-13:00 óra
Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ

IDŐS VAGY RÉGEBB ÓTA FIATAL? 
- AZ IDŐSKOR, MINT AJÁNDÉK

Előadás - kötetlen beszélgetés,  
kiállítás megnyitó

Előadó: Dr. Király Ibolya bel-
gyógyász szakorvos

Az Összefogás Jánoshalmáért  
Egyesület tagja

Időpont: 2016. november 15., 17:30 óra
Helyszín: Imre Zoltán  

Művelődési Központ

MUNKAHELYI SZINTERNAP 
ÉS SPORTVETÉLKEDŐ

TORNA ÉS SZŰRŐVIZSGÁLATOK A 
JÁNOSHALMI MUNKAHELYEKEN.

Jelentkezéseket még tudunk fogadni!
OSZTÁLYOK KÖZÖTTI  

SPORTVETÉLKEDŐ
Időpont:  

2016. november 16., 8:00-12:00 óra
Helyszín:  

Hunyadi János Általános Iskola (rossz idő 
esetén Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok)

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS ÉS 
TUDATOS VÁSÁRLÁS NAPJA

ELŐADÁSOK
Előadó: Csizovszki Balázs,  
élelmiszer minőségbiztosítási agrármérnök
Előadás címe: (V)edd a helyit!
Időpont: 2016. november 17., 17.00 óra
Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ
Előadó: Barta Tiborné Gáli Ágnes
Bácsalmási Önkormányzati Közszolg. Köz-
hasznú Nonprof. Kft. ügyvezetője
Előadás címe: Bácsalmási Portéka - Sza-
tyorközösség
Időpont: 2016. november 17., 17.20 óra
Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ
Kóstoltatással egybekötött értékesítés az 
előadást követően!

A LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA
GONDOLATOK A LELKI EGÉSZSÉGRŐL
Előadó: Dr. Papp Lajos, professzor
Előadás címe: Lelki egészségünk
Időpont: 2016. november 18., 17.30 óra
Helyszín: Dr. Fenyvesi Máté Sportcsar-
nok
Dedikálással egybekötött könyvvásár az 
előadást követően!

A programok szervezője: Jánoshalmi Kis-
térségi Egészségügyi Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft.
által működtetett Egészségfejlesztési Iroda
A program az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma támogatásával valósul meg.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Sárga csemege

A dietetikus 
tanácsai

A sütőtök is 
az Újvilágból indult hódító útjára, 
pontosabban Közép- és Dél-Ame-
rikából: az indiánok kedvelt elede-
le volt. Sok száz éve Európa-szerte 
ismert és kedvelt zöldség. Hazánk-
ban is már a XVI. század óta isme-
rik és termelik. 

A sütőtök szezonja szeptember-
től januárig tart. Ebből a vitaminok-
ban gazdag zöldségből nemcsak 
desszerteket, de leveseket, köre-
teket is készíthetünk. Ha darabban 
vásároljuk a sütőtököt, vigyázzunk 
arra, hogy felülete hibátlan, lédús 
legyen. Ha egészben vesszük a 
piacon, akkor csak az ép héjú sütő-
tököt válasszuk.

Az érett, jól sült sütőtök a legfino-
mabb téli csemegék egyike, ráadá-
sul minden ízében egészséges táp-
lálék is 

A zöldség húsa igen gazdag 
karotinoidokban; sötét sárga színe 
is árulkodik a sok béta-karotinról, 
ami a szervezetünkben A-vitamin-

ná alakul. Tápértéke nagyobb, mint 
a spárgatöké, szénhidráttartalma, 
karotin- és C-vitamin tartalma is 
felülmúlja a többi tökfajtát. Energia-
tartalma 80 kcal/100 gramm, 16,5 
g szénhidrát van 100 grammjában. 
Ezen kívül -, B1, B2, B3, B6, C és 
E-vitamin-forrásunk, a magja pedig 
magnéziumot, káliumot és B-vita-
mint szolgáltat a szervezetünknek 
az egyre ridegebb őszben. Magas 
vastartalma miatt nőknek különö-
sen ajánlható táplálék.

Ásványi anyagok bő forrása is, 
például magas kálium-, foszfor-, 
vas-, réz-, mangántartalma miatt. 
Káliumtartalma végett vérnyomás-
csökkentő és vízhajtó hatása is 
van. Az antioxidánsok és karoti-
noidok pedig megkötik a szabad 
gyököket, erősítik az immunrend-
szert, így hozzájárulnak a keringé-
si betegségek és a daganatok meg-
előzésében. 

Faragóné Hován Éva 
Dietetikus

HÉTFŐ

KEDD

PÉNTEK

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

Tök-Muri 

Akik elmentek az Imre zoltán Művelődési Központ Hal-
loween Tök-Muri programjára igazán jól érezték magu-
kat, erről tanúskodnak felvételeink is.  Sok érdekes tökből 
készült figura került ki az ifjak keze közül ezen a délutánon
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Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából 2016. 
október hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

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

Nagy Zsolt ügyvezető

Juhász Benedek (1942)  Galgóczi Zsolt (1974)
Szűcs Béla (1945)  Varga Erzsébet (1955)
Patocskai Kálmánné (1935)  Özv. Házi Ferencné (1923)

Dudás Zoltánné (1961)
Juhász Pálné sz. Hodoniczki Veronika (1921)

Greksa Ferencné sz. Bajai Mária (1952)
Novok Rostás Kálmánné sz. Ökrész Terézia (1934)

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. október 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!

Fenyvesi Anna élt: 74 évet
Lusztig Józsefné  
sz.: Weszfried Katalin élt: 93 évet
Kolompár László élt: 64 évet
Bozár Jánosné  
sz.: Bátyity Veronika élt: 70 évet
Holub István élt: 71 évet
Fábián Zoltán élt: 47 évet 
Sági Lászlóné  
sz.: Szalavári Mária Borbála élt: 88 évet

Marancsik Jolán élt: 59 évet 
Gergely Dezsőné  
sz.: Szurok Mária  élt: 84 évet
Bernát Józsefné  
sz.: Gál Julianna élt: 89 évet
Rasztik László élt: 59 évet
Kiss Istvánné  
sz.: Szabó Veronika élt: 97 évet
Fodor Antalné  
sz.: Fülöp Veronika élt: 72 évet

Dr. Csényi Attila üg y vezető

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.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon

Novemberben új akciókkal és jelentős 
árcsökkenéssel várjuk kedves vásárlóinkat

Szaloncukor többféle 949-Ft/kg
Vénusz étolaj 1liter 499-Ft/db (499-Ft/l)
Kőbányai sör PET 2liter 579-Ft/db (289,50Ft/l)
Marlenka torták 800g/12szelet 2640-Ft/dob. (3300-Ft/kg)
Marlenka torta szelet 220-Ft/szelet
Halasi utcai Hangya ABC-ben és a

Nonstop ABC-ben
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Faddi Szabolcs 
közterület-felügyelő  

telefonszáma

06-30/565-37-58 
Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek 

JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

NOVEMBERI 
AKCIÓJA

Szilikon kerékpár 
     villogó szett: 399.-
Perfex Wc papír 
     (10 tekercs, 3 rétegű): 330.-
Lóbalzsam (500 ml): 450.-
Dalma fertőtlenítő  
              (750 ml): 249.-

További akcióinkat 
keresse üzletünkben!

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, bará-
toknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Holub István

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak, a nagy fájdal-
munkban együttérzésükkel osztoztak!!

Gyászoló család

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

Nem maradt ismeretlen 
a temetőbe kóborló 

juhok gazdája
2016 október 27-én bejelentés érkezett a jánoshalmi temetők Üzemeltetőjéhez, vala-

mint a Polgármesteri Hivatalba, hogy egy–két nappal korábban a Kistemetőben többen 
10-12 db gazdátlan juhot láttak, melyről fényképet is készítettek. Bizonyára erről még 
sokkal többen is értesültek a „híranyag” Facebookra való feltöltését követően. Az eset 
megdöbbentő, és sok jóérzésű ember felháborodását váltotta ki. A Polgármesteri Hiva-
tal Városgazdálkodási Osztálya, és az Üzemeltető közös kivizsgálása után ismertté vált 
a gondatlan gazda személye, akinek zárt udvari részéből kóboroltak az állatok az utcá-
ra, majd onnan a halottak temető kertjébe. Az állatok gazdája ezúton kér elnézést mind-
azoktól, akiknek ezzel bármilyen jellegű kárt okozott. Figyelmeztetésben részesült, de 
tudomásul vette azt is, hogy ezzel szabálysértést valósított meg, és nagy összegű pénz-
bírsággal sújtható.

2016. október 19-én lesz kirakodó vásár
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Kérésünkre Kasziba Sándor arról tájékoztatta a szer-
kesztőségünket, hogy BSI futónagyköveti munkája, 
Jánoshalmát képviselve elérkezett arra a pontra, amely-
lyel a 2016— 2017 év programját készíti elő. Szeretné, 
hogy a sport és az egészség minél több jánoshalmi szá-
mára elérhető legyen.  Vannak futók és nem futók, spor-
tolók, ex sportolok, fiatalok, idősek, akik mozogni szeret-
nének. Nem feltétlen a futásról van szó, a mozgás a fő 
tevékenység. Lehet, gyalogolni, túrázni, futni, kerékpá-
rozni (úgy kísérőként, mint egyénileg). Versenyzési lehe-
tőség is van, egyénileg és csapatban is. Mint rendez-
vényszervező segítek ebben és tanácsot is tudok adni. 
Problémás esetekben a szakmai háttér stábbal egyez-
tetni tudok és oda irányítom, ahol az illetékesek tudnak 
segíteni. Sérülés, baleset, újrakezdés, izom vagy ízüle-
ti fájdalmak, érrendszeri, szív, tüdő problémák, mozgás 
sérülteknek vagy egyéb egészségügyi problémák esetén 
is tudok tanácsot adni. 

Az országban 150 BSI futónagykövet segít munkájával 
a mozgásszabadság, az egészség, és a sikeröröm megta-
pasztalásához, átéléséhez.

Amatőr sportoló vagyok, országúti, terep, körpá-
lyás, extrém, brutál épített pályán indultam már. Az 
ország egész terültén rendezett eseményeken, verse-
nyeken, bajnokságon, versenysorozaton vagy jótékony-
sági futáson igyekszem a jánoshalmi igényeket és a lehe-
tőségeket összehozni. Első sorban budapesti Sport Iro-
da (BSI) szervezésében, de a Magyar Atlétikai Szövet-
ség által rendezett (MASZ) sík, hegyi, erdős és vegyes 
terepen kijelölt versenyeken futni. Jótékonysági futás 1 
km-es távtól lehetséges, itt a nem az idő és a távolság 
a lényeg, hanem a jótékony cél. Bulis futások általában 
6-12-24 órás nappali, esti vagy éjszakai futamok. Bajnok-
ságok vegyes terepen 5 - 226 km távolságúak, melyben 
szintkülönbség is van a kijelölt pálya adottságai alapján. 
Egész évben van lehetőség versenyezni, mozogni, nincs pihenő Januártól 
decemberig minden szombaton, vasárnap, esetenként egy időben akár 
több helyszínen is lehetséges versenyezni, mozogni.

Igyekszem Jánoshalmát bevonni a sportéletbe. Mozogj velünk!
A megyében Baján, Kalocsán, Kiskunhalason, Kecskeméten Jánoshal-

mán van futónagykövet (itthon én). Szakmai továbbképzéseken veszünk 
részt, és közben edzünk, futunk, versenyzünk, szervezzük a rendezvénye-
ket, valamint segítünk annak, aki igényli, s kéri azt

A nagyköveti munkámat, úgy tudom 100 százalékban ellátni, ha a hatá-
sára egyre többen lesznek mozgékonyak, fittek, egészségesebbek. Öröm a 
sikerekben tapasztalatot szerezni, átélni ezeket. Amennyiben lehetséges a 
mellékletem bekerülne a Hunyadi Népe c. havilapba Ez egyben a meghir-
detett szórólap és plakát egyben, amit külön a hivatalok, iskolák kapnak, 
ez pedig a lakosságot érni el.

Av BSI Futónagykövetség Jánoshalma 2016 - 2017 év programjai
 — Sportnapok, Rendezvények, Jótékonysági
 — Szabad futások - Önállóan,
 — Rendszeres futások - naponta,
 — Heti futások - összeállított edzés programmal, egyéni felké-
szítéssel,
 — Felkészítő futások - személyre szabott edzés programmal,
 — Egyéni futások – egyedül, önfejlesztő programmal,
 — Csapat futások - társasági futások,
 — Kötelező futások - tagoknak és versenyzőknek,
 — Versenyfutások - versenyen, bajnokságon,
 — Ultrafutások - hosszútávú felkészítés, verseny (csak ultrafu-
tóknak),
 — Jótékonysági futások - nem verseny, bárki futhat, vagy jóté-
konykodhat, adományozhat,
 — Ünnepnapi futások - Születésnap, névnapi, karácsony, húsvét, 

házasság, egyéb ünnep.

 — Futó edzés programok 2016. November 01- tői érvényes
 — Frissítő futások: hétfő-péntek reggel 05 óra 30 perc a rajt idő-
pontja, 3 -10 km
 — Társasági futások: CSÜTÖRTÖK 17 óra a rajt ideje, 5-25 km
 — Iskolai futások: szerda 16 órától 1-5 km
 — Edzőtermi keresztedzés. Hétfő 18 órai kezdéssel
 — Terepfutás: Kedd 17 órától 10-30 km
 — Brutál felkészítő: Péntek 18:00 1 -2 óra (erőnléti futás nélkül, 
de lendületesen)
 — Szombat (verseny mentes napon): 10:00 rajt ideje, ország-
úti 10-50 km
 — Vasárnap: pihenő vagy versenynap.

BSI Futónagyköveti programokra, lehet jelentkezni ingyenesen lehet a 
kasziba_s@msn.com elektromos levél címen. 

Regisztráció kötelező!
BSI Futónagykövetség Jánoshalma Facebook csoportba tagnak 

is lehet jelentkezni, kötelezettség nélkül.
Futótárs minden csoporttag lehet vagy csoporton kívüli futó is. 

Futótársi nyilatkozatot, adatlapot kell kitölteni. 
Regisztrálni www.futanet.hu oldalon lehet, ingyenesen. BSI adat-

lapot kell kitölteni. Kedvezmény az említett oldalon található aktuá-
lis táblázatban foglaltak szerint kapható.

Ne azt, mond majd ekkor, majd akkor jövök. Itt vagyok és fus-
sunk. A te döntésed, nem az enyém, hogy lépsz, vagy maradsz. 
Gyere, mozogj velünk!

Kasziba Sándor BSI Futónagykövet Jánoshalma, 20/ 378- 1295 
Keress meg, segítek!

Üdvözlettel: 
Kasziba Sándor BSI Futónagykövet Jánoshalma

A JFC házatáján történt Jánoshalmi Méta Téma
Döntetlen idegenben

Továbbra tart a 
nyeretlenségi sorozat.

Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.  
Lajosmizse VLC - Jánoshalmi FC 1:1 (0:0) 
Lajosmizse, 100 néző
Gólszerzők: Dóka Dániel 60’ ill. Kisa Péter 
75’
Jók: Kárász Zsolt, Nagy Dániel, Kovács 
Máté 
Gieszinger Ferenc edző: Hiába kezdemé-
nyeztünk többet nem sikerült nyerni. 

Papírforma
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.
Lajosmizse VLC - Jánoshalmi FC 5:1 (2:0)
Lajosmizse, 50 néző 
Gólszerzők: 13’, 16’, 64’, 66’, 90’ ill. Haj-
dú Hunor 88’
Jók: Sánta Robin, 
Gieszinger Ferenc edző: Jobbak voltak a 
hazaiak.  

Hosszú idő után győzelem
 Nagyot küzdött a csapat ezért a sikerért 
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.  

Jánoshalmi FC – Kalocsai FC 2:1 (1:1)
Jánoshalma, 100 néző
Gólszerzők: Szabó Szilárd  34’, Irbouh 
Soufiane 82’  illetve Kohány   Gábor23’
Jók: Szabó Szilárd, Nagy Dániel, Urlau-
ber István, Irbouh Soufiane, Vedelek Zoltán
Gieszinger Ferenc edző: Küzdelmes mér-
kőzésen sikerült nyernünk. Gratulálok a 
fiúknak megdolgoztak az elismerésért.  

Vendégsiker
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.

Jánoshalmi FC – Kalocsai FC  0:3 (0:1)
Jánoshalma, 50 néző
Gólszerzők: 2’, 59’, 70’, 
Jók: senki
Gieszinger Ferenc edző: Jobb volt az ellen-
fél.

Folytatódott a jó sorozat
Először nem kapott gólt a csapat.
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.  

Soltvadkert TRMX - János-
halmi FC 0:3 (0:1)

Soltvadkert, 150 néző
Gólszerzők: Gyenei Tamás 44’, Szabó szi-
lárd 75’, Kisa Péter 87’
Jók: Urlauber István, Nagy Dániel, Kovács 
Máté, Szabó Szilárd 
Gieszinger Ferenc edző: Többen jól teljesí-
tettek, meg is lett az eredménye. Gratulá-
lok a srácoknak! 

Sima hazai győzelem
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.

Soltvadkert TRMX - János-
halmi FC 7:1 (2:0)

Soltvadkert, 50 néző
Gólszerzők: 9’, 41’, 65’, 66’, 71’, 78’,88’ ill. 
Kolompár Zoltán 68’
Jók: senki 

Gieszinger Ferenc edző: A jobbtól nem 
szégyen kikapni, csak kellemetlen.

A fiatalok eredményei

10.01. U-14 mérkőzés
Sükösd-Jánoshalmi FC 2:1 (2:0)

JFC góllövője: Libor Attila
A hazaiak jobban összpontosítottak.

10.02.  U-16 mérkőzés
Jánoshalmi FC- Bácsalmás  1:1 ( 0:1)

Jánoshalmi FC góllövője: Kovács Kristóf
Igazságos pontosztozkodás

10.09  U-16 mérkőzés 
Jánoshalmi FC- Tompa 4:0 (1:0)

JFC góllövői: Herczeg Gergő,Tusori Lajos 
Gergő,Mike Márk,Szász Roland
Szervezett csapatjátékkal fölényes győze-
lem.

10.09 U-14 mérkőzés 
Jánoshalmi FC-HÍD SC 3:15 (1:8)

JFC gólszerzői: Mezei Tamás2, Szabó Alex 
László
Minden csapatrészében jobbak voltak a 
vendégek.

10.16 
HÍD SC-Jánoshalmi FC 3:3 (1:0)

JFC gólszerzői: Rátvai Dániel, Mike Márk, 
Tosori Lajos Gergő
Értékes pontszerzés idegenben.

U-14 mérkőzés 
 JánoshalmiFC- Tompa 8:4 (2:2)

JFC gólszerzői: Libor Attila 3, Kincses 
Roland, Herczeg Tibor, Szabó Alex László, 
Burai István, Sepsi Zsombor László 
Jó csapatjáték-fölényes győzelem.

U-16 mérkőzés
10.22 Jánoshalmi FC- Érsekcsanád mér-
kőzés a pálya alkalmatlansága (víztócsák) 
miatt elhalasztva

U-14 mérkőzés
HÍD SC-Jánoshalmi FC  6: 0 (1:0)

Az első félidőben még tartotta magát a 
csapat, a másodikban viszont kiütközött a 
hazaiak erőfölénye.

Összességében a JFC különböző korosz-
tályú csapatainak októberi teljesítménye 
vegyes eredményt hozott, ám, vannak bíz-
tató jelek a csapatépítések terén. Örvende-
tes, hogy felnőtt csapatunk végre összeáll-
ni látszik. Ennek bizonyítéka a két legutób-
bi fordulóban szerzett győzelem.

A legközelebbi mérkőzését a felnőtt csapat 
11. hó 06-án 13.30-kor Kiskőrösön játssza, 
majd 13-án a listavezető Duna Aszfalt láto-
gat hozzánk.

Végül 20-án Hartán fejezzük be az őszi 
szezont.

Horváth Mihály 
elnök

A csapat az októbert Katymáron nyitotta a Segítőház programján, 
mely egy Gyermek és Ifjúsági Találkozó volt, ami egybeesett a ház 
szakmai vezetőjének, Márta néninek születésnapjával, akit mél-
tó módon megünnepeltük. A rendezvényen több településről érke-
zett közel 70 résztvevő. Erre az alkalomra is felkérték csapatunkat 
méta, ultimate, és kickball próbajátékra, mely most is nagy sikert 
aratott. A bemutató után a Segítő házban különféle kézügyességet, 
kreativitást és műveltséget igénylő játékokat próbálhattak ki a részt-
vevők, mint a gumicukor-szoborkészítés, mozaikozás és lufi-fűzés, 
illetve különböző témakörökben tudáspróbák. A programot kicsik 
és nagyok is nagyon élvezték, és mi is sok szép élménnyel és sok 
új ötlettel tértünk haza. Utazásunk a Gyerekjóléti Központ közre-
működésével valósult meg, ez úton is köszönjük a lehetőséget. 
Lassan közeledik a tél, ezért a szabadban már kevesebbet tudunk 
sportolni, így elkezdődtek benti klubfoglalkozásaink.  Idén – mivel 
tavasszal több gyerek is csatlakozott csapatunkhoz – már két 

klubot indítot-
tunk két időpont-
ban, két helyszí-
nen.  Az egyik 
klubot a nagyok-
nak az Orczy 
utcában, a mási-
kat a kicsik-
nek az Erdé-
lyi Hagyomá-
nyokért Egye-
sület irodájá-
ban tartjuk. Ezek a foglalkozások alapvetően közössé-
gépítő, önismereti és fejlesztő játékokból épülnek fel. 
Köszönjük támogatóinknak, hogy helyszínt biztosítanak foglalko-
zásainkhoz!

Mozogj velünk!

mailto:kasziba_s@msn.com
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Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások járművezetőknek és 
gyalogosoknak

A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. 
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalo-
gosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.

A gépjárműveket —főleg hosszabb autóút előtt— ajánlatos 
alaposan átnézni, megvizsgálva min- den biztonsági berende-
zést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiab-
ron- csok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Télen fentiek 
mellett a gépkocsival történő

közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a jég-
kaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a 
páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt érde-
mes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, hanem 
maszatol. Az akkumulátor esetében ellenőrizni kell a pólusok és 
vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem használják 
az autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen 
tárolni.

A téli időszakban gyakran rosszak a látási viszonyok. Korán söté-
tedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezé-
seit - ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. 
A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztíta-
ni. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követé-
si távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek 
bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a 
hibák könnyebben korrigálhatók.

A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadá-
sul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális fékezésnél. 
Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kere-
kek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat, és 
könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről, hozzuk 
egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk, amikor az autó már 
újra a kívánt irányban áll.

Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetés 
gyakorlását, amely sok új ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezető 
éles helyzetben is tudni fogja, mit kell tennie, ha a jármű megcsú-
szik, kifarol vagy kicsúszik az útról.

A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli 
gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk 
útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már +7 fok alatt csúsz-
ni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon 
kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli 
gu- mit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmér-
sékleten megnő a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges 
anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és rend-
kívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak. Téli 
gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral 
legyen magasabb, mint a nyári abroncsok- ban, mert a túl alacsony 
nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal 
kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen drágák, ezért egyes 
szakemberek áthidaló meg- oldást javasolnak: a négy évszakos 
gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen jobb, mint 
a nyári abroncs.

Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet 
a hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő kerékre rakni, 
így kormányozható marad az autó. A hólánc felté- telét és levételét 
érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okoz-
zon problé- mát a hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek 
készenlétben kell tartani a hóláncot a tél beköszön tével, de azt tud-
ni kell, amennyiben a „Hólánc használata kötelező” táblát kihelye-
zik, az adott úton - a „Hólánc használata kötelező vége” tábláig - 
csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott 
tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve. Ameny-
nyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyezték el, 
csak azok a járművek léphetnek be az adott állam területére, ame-
lyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely gumiabron-
csainak felszereléséhez szükséges hólánc. Hóláncot csak havas, 
jeges úton szabad használni.

Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyel-
nie az alábbiakra is:

Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhada-
rabokra, lapátra (autó hóból való kiszabadítása esetén), rugalmas 
vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű 
élelmiszerre és italra is.

 Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál ( utin-
form@kozut.hu; telefon: (1) 336-2400; Bács-Kiskun Megyei Igaz-
gatóság telefon: (76) 819-360 e-mail: info@bacs.kozut.hu ) az út - 
és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, ami-
kor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha tö- megköz-
lekedés igénybevételével indulunk útnak.

Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni a 
helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken 
keresztül is fontos és hasznos információ- kat szerezhetünk a köz-
lekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.

Felhívjuk a közúti forgalomban résztvevők figyelmét, hogy min-
dig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezes-
sék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkod-
ni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az esetle-
ges ködös, esős, havas időjárásra. Nagyobb követési távolság tar-
tásával ugyancsak    sokat tehetünk a balesetek megelőzése érde-
kében. 

Eljárás indult K. Z. jánoshal-
mi lakos bejelentése alapján 
magánlaksértés bűntett  elkö-
vetésének megalapozott gya-
núja miatt T. M. helyi lakos 
ellen, aki  2016. október 13-án 
hajnali 4 óra körüli időben a 
Jánoshalma belterületén lévő 
házának udvarába a kerítésen 
bemászott, majd a lakóépület-
be a bejárati ajtó üvegét betörve jutott be. 
A zajra felébredő és az elkövetőt kérdőre 
vonó tulajdonossal dulakodni kezdett, aki 
ennek következtében 8 napon belül gyó-
gyuló sérülést szenvedett.

A feljelentett a gyanúsítotti kihallgatása 
során elismerte a bűncselekmény elköve-
tését, tettét személyes okokkal indokolta.

Az elmúlt időszakban több esetben foly-
tattunk nyomozást olyan bűntető ügyekben, 
ahol a sértettet mobiltelefonján egy letiltott 
számról felhívják és egy telefontársaságra 
hivatkozva közlik miszerint nagyobb össze-
get nyert náluk. A pénzhez jutás feltéte-

le, hogy rövid időn belül – amit 
általában 1 órában határoznak 
meg – egy bank automatánál 
az általuk megadott telefonszá-
mokra különböző összegeket 
kell feltölteni. 

Kérjük a lakosságot, hogy az 
ilyen és ehhez hasonló trükkök-
nek ne dőljenek be bármennyi-
re is csábító a beígért összeg 

nagysága, mert a végén nyeremény helyett 
csak káruk fog keletkezni.    

Indul a tűzifa szezon!

Kérjük, hogy megbízható hely-
ről vásároljanak tűzifát, mert a  
vidékről érkező házaló árusoktól 
– akik a helyi áraknál olcsóbban 
kínálják a tűzifát – történő vásár-
lásnál nagy valószínűséggel a 
megegyezettnél jóval  kevesebb 
mennyiségű fa kerül lepakolásra, 
így az olcsó drága lesz. 

Rendek Kinga és Ruskó Tamás

Anya köny vi hí rek
született:

Szeptember hónapban

házasságot kötött

GRATULÁLUNK!

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

Meg je le nik: havonta

Alapító: Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta
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HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen? 

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

7 UP 2,5 l  299,- Ft
UHT tej 1,5 l-es akció 
Óriási Mikulás vásár 

Közületek részére miuklás csomag megrendeléheető 
minden méretben

Minden hétvégén egy termékből óriási engednmény  

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

2016. november 4. Dr. Mikó Attila, 5. Dr. Mikó Attila, 6. Dr. Mikó Attila, 7. Dr. Kis-
honti Attila, 8. Dr. Podobni Ágnes, 9. Dr. Szűcs Kornél, 10. Dr. Szűcs Kornél, 11. Dr. 
Szűcs Kornél, 12. Dr. Szűcs Kornél, 13. Dr. Szűcs Kornél, 14. Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. 
Podobni Ágnes, 16. Dr. Szűcs Kornél, 17. Dr. Szűcs Kornél, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. 
Kishonti Attila, 20. Dr. Kishonti Attila, 21. Dr. Mikó Attila, 22. Dr. Kovács Tamás, 23. Dr. 
Csoboth Johanna, 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Csoboth 
Johanna, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Kishonti Attila, 29. Dr. Podobni Ágnes, 30. 
Dr. Csoboth Johanna.

 2016. december: 1. Dr. Csoboth Johanna, 2. Dr. Csoboth Johanna, 3. Dr. Mikó 
Attila.

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:

Rendőrségi hírek!

Jánoshalmi Önkormányzati 
Tűzoltóság hívószáma: 

06-77/401-070

Tűzoltós elismerések

Kolompár Szkarlett Cintia (Anyja 
neve: Burai Petra), Kolompár Richárd 
(a.n.: Kolompár Anett), Szlafkovszki 
Dominik (a.n.: Kovács Katalin), Orsós 
Hanna Csenge (a.n.: Somogyi Viktó-
ria), Budai Réka (a.n.: Szilágyi Szabina), 
Kárász Enikő Veronika (a.n.: Márton 
Veronika), Madarász-Bátyai Dorottya 
(a.n.: Bátyai Fruzsina

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

G OL D  M I X  K F T. 

Ékszerbolt
Új helyen! A régi üzletünktől 30 m-re a Papírbolt mellett. 

Vadonatúj üzletünkben továbbra is nagy választékban kaphatóak 
arany-, ezüst ékszerek, 

 valamint női, férfi, és gyermek karórák, fali- és ébresztő órák 
Tört arany felvásárlás, 

ékszerek javítása, elemcsere
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 800 - 1630-ig, szombaton 800 - 1200-ig 

A közelmúltban Balogh László az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége (ÖTOSZ) elnöke a a Jánoshalmi Tűzoltóság érdeké-
ben véégzett több éves áldozatos, példamutató és szakszerű munkájának elismeréseként az ÖTOSZ Kiskereszt polgári tagozat ezüst 
fokozatával tüntette ki Czeller Zoltánt. Városunk polgármestere a kitüntetést a szövetség által szervezett ünnepségen vette át. 

Az ÖTOSZ elnöke a Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság parancsnokának a Jánoshalmi Tűzoltóság érdekében végzett áldozatos és 
szakszerű munkájának elismeréseként az ÖTOSZ tűzoltó tagozat aranya fokozata kitüntetést adományozta Nagy Sándor. Tűzoltópa-
rancsnokunk ugyancsak a szövetség ünnepségén vehette át az elismerést Balogh Lászlótól. Nagy Sándor a kitüntetést jelképesen a 
város nyuilvánossága előtt is átvette Czeller Zoltán polgármestertől. 

Ezúton úton is gratulálunk a kitüntetetteknek, és további munkájukhoz sok erőt, és jó egészséget kívánunk!. 

Téli átállás
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