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HUNYADI NÉPE

Október 6-án, késő délután az 
Országzászló téren emlékezni gyűlt 
össze nép az 1848-49 forradalom és 
szabadságharc leverése után Aradon 
kivégzett 13 hős tábornokra. Az FVM 

K e l e t - M a g y a r -
országi  ASZK, 
jánoshalmi Mező-
gazdasági Szak-
képző Iskola és 
Kollégium diák-
jai adtak ünnepi 
műsort, felidézve 
a mártírok életé-
nek utolsó pillana-

tait, Majd Taskovics Péter általános 
főigazgató helyettes mondta el ünne-
pi beszédét:  „A történelem arra tanít 
meg bennünket, hogy az emberiség 
semmit sem tanul történelemből - 
állította Albert Einstein 

Múltunk megismerése pedig tanul-
ságos, hiszen jelenünk táplálkozik 
belőle és a tapasztalatok a jövőépí-
tés útját egyengetik. 

.. Hálával és köszönettel tartozunk 
azoknak, akik szülőföldünk jövőjének 
alakításához tetteik példájával tanul-
ságokat szolgáltattak.

(folytatás a 11. oldalon)

Városunk szép hagyománya, 
hogy az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emléknapján megem-
lékezünk nemzetünk dicsőséges és 
egyben gyötrelmes napjairól. Babits 
Mihály írja: „A múlt nem halt meg, 
hanem hat ránk, él testünkben, lel-
künkben, egész valónk, az egész 
múlt eredője. Minden jelen pillanat 
magában fogalja az egész múltat és 
valamit ad hozzá.“

Ma a múltra tekintünk vissza. A 
templomban ’56 hőseiért szól a 
harang, a plébániánál, a kopjafánál, 
a városháza előtt a dicsőségre emlé-
kezünk, és csendesen meghajtjuk 
fejünket a vérzivatarban meghaltak, 

a kivégzettek, a megnyomorítottak 
és tönkretettek emléke előtt.

Emlékezünk az ’56-os forradal-
mat kiváltó eseményekre is. Emléke-
zünk arra a közel 700ezer emberre, 
akit a második világháború után hur-
coltak el az országból a Szovjetunió-
ba. Emlékezünk arra, hogy a magyar 
lakosság elképesztő terror alatt állt 
‹45 és ‹56 között. ‹50 és ‹53 között 
kétmillió ember ellen folyt nyomo-
zás, egymillió embert állítottak bíró-
ság elé. 40 ezer besúgó működött. 
A rendőrség és a 80 ezer fős Állam-
védelmi Hatóság összlétszáma elér-
te a 120 ezer főt. 

(folytatás a 7.oldalon) 

Október 23-án Jánoshalma Város 
Önkormányzata emlékünnepsé-
get rendezett az 1956-os Forrada-
lom és szabadságharc évforduló-
ja alkalmából.

A program ünnepi szentmisével 
kezdődött a Szent Anna templom-
ban, ahol Binszki József plébános 
mondott szentbeszédet. Elmondta, 
hogy e napon ünnepli az egyház 
Kapisztrán Szent Jánost, aki nán-
dorfehérvári hőstettével 1456-ban 
írta be nevét a magyartörténelem-
be, és magyarok szívébe. Pont 500 
év múlva, 1956-ban ugyancsak 
hősies küzdelmet vívott a magyar-
nép a szabadságáért. 

10 órakor kezdődtek a koszorú-
zások. Elsőként a plébánia falán 
elhelyezett Mindszenty József her-
cegprímás emléktáblájánál, majd a 
Hősi emlékműnél és a Polgármesteri 
Hivatal falán elhelyezett dr. Szobonya 
Zoltán emléktáblánál.

Ezt követően az ünneplő tömeg 
a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe 
vonult, ahol a Hunyadi János Általá-
nos Iskola Gimnázium Szakközépis-
kola és Kollégium tanulói és tanárai -  
Balázsics Zoltán és Juhász Katalin - 

adtak nagyszerű ünnepi műsort. 
??? óvódás nagyszerű kiállással és 

egy felnőttnek is díszére váló hitval-
lásról tett tanúbizonyságot egy rövid 
verssel. 

Ezt követően Czeller Zoltán János-
halma Város polgármestere mond-
ta el ünnepi beszédét, melyet külön 
ismertetünk.  

Kiss Jánosné Szobonya Csilla 

emlékezett vissza az 53 évvel ezelőtt 
Jánoshalmán történt forradalmi ese-
ményekre.  Ezt követően Czeller Zol-
tán méltatta dr. Szobonya Zoltán élet-
útját. A visszaemlékezések  után a 
két szónok közösen leplezte le dr. 
Szobony Zoltán  mellszobrát, mely 
erre az alkalomra készült el, s a jövő-
ben a Polgármesteri Hivatal folyosó-
ját díszíti majd. 

Csatornakamerázás

Közmeghallgatás 2009
  

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
2009. november 19-én (csütörtök) 17. órakor  

KÖZMEGHALLGATÁST tart, amelyre a Képviselő-
testület tisztelettel hívja a város lakosságát 

a Polgármesteri Hivatal dísztermébe.
Napirend:
1.Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról, határozatairól
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Közérdekű kérdések, hozzászólások

 Jánoshalma, 2009. október 12.
Czeller Zoltán s.k.

Jánoshalma Város polgármestere

Bányai Gábor fogadóórája
2009. november 13. péntek
15 óra 30 perctől 17 óráig

A hidegre való tekintettel és a sorban állás 
elkerülése érdekében kérem, előre jelentkezzenek 

be a 20/363-4809-es telefonszámon.

„A múlt nem halt meg, hanem hat ránk...“

Az ifjúság neveléséért 

Október 22-én a Kecskemé-
ten megtartott ünnepi közgyűlésen 
Bányai Gábor a Bács-Kiskun megyei 
önkormányzat elnöke a „BÁCS-
KISKUN MEGYE IFJÚSÁGÁNAK 
NEVELÉSÉÉRT DÍJ-at adott át Komá-
romi Lajosné (Nagy Klára) óvodave-
zető-helyettesnek

A Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 
munkatársa négy évtizedes elisme-
résre méltó óvodapedagógusi mun-
kásságáért, az ének-zenei nevelés 

terén elért kimagasló szakmai ered-
ményeiért és a szakfolyóiratokban 
megjelent számos publikációjáért, 
nagysikerű előadásaiért kapta meg 
ezt a rangos elismerést. Gratulálunk 
a kitüntetettnek, és további jó egész-
séget kívánunk neki! 

Felvételünk az átadási ünnepsé-
get követően készült az ünnepeltről, 
férjével, Komáromi Lajossal , Czeller 
Zoltánnal, Jánoshalma polgármeste-
rével és Bányai Gábor megyei Köz-
gyűlés elnökével egy társaságban.

Emlékezés az 56-os forradalomra 

Vértanúkra emlékeztünk

Megindult a munka a városi csatornahálózaton. A Városgazda Kft, mint csatornaüzemeltető csatornakamerázást 
végeztet a teljes hálózaton. Erre egyrészt szükség van, mivel csak így kaphatnak megfelelő képet a föld alatti csator-
nahálózat állapotáról és ennek függvényében lehet dönteni a szükséges felújításokról. Másrészt a munkák kapcsolód-
nak a szennyvízberuházáshoz is, mivel a pályázatban a meglévő csatornahálózat egy részének felújítása is szerepel. 
A munkákra a forrást a város biztosította.
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Országos Nagyi Könyvtári Napok 
a jánoshalmi könyvtárban

“Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz, és hagyod, hogy a pesszimizmus és a cinizmus 
megdermessze a szívedet.”                                                                              (Albert Schweitzer)

Ilyen még nem volt!  Csoportunk szülői érte-
kezletén elhatároztuk, hogy az ősz folyamán 
szülők, gyerekek és az óvónénik együtt tölt-

jük a délutánt, az óvoda udvarán. Egy szom-
bati napot választottunk, nevet is adtunk a ren-
dezvényünknek: KERTI PARTY. Szervezni csu-

A Lajtha László Nonprofit Kft. 
könyvtára ebben az évben is lel-
kesen csatlakozott az Országos 
Könyvtári Napok rendezvénysoro-
zatához, mely az idén elsősorban a 
nagyikat és a nagyi korúakat céloz-
ta meg programjaival.

Október 5-én a nagyi korú, egy-
kori tévés bemondónő, Endrei Judit 
volt a vendégünk, aki Kor-határtala-
nul című előadásával, beszélge-
tésével arra hívta fel a nagyszá-
mú érdeklődő közönség figyelmét, 
hogy hogyan lehet középkorúan is 
boldogan, kiegyensúlyozottan élni.

Másnap, október 6-án az Interne-

Kerti party az óvodában

pán azt kellett, hogy kinek mit kell hozni. Min-
den volt, ami egy gyereknek a jó hangulathoz 
kell: sütemény, szendvics, üdítő.

A gyerekekkel nem kellett külön készülni, 
hiszen az ősz folyamán megismert verseket, 
dalokat, táncokat mutattuk be a szülőknek. A 
végén még az anyukákat is megtáncoltattuk. 

A teraszon ettünk, ittunk, a gyerekeknek 
mégis az volt a legjobb, hogy az udvaron játsz-
hattak. 

A szülők kellemesen elbeszélgettek a süte-
ményekről, az óvodáról, de főként az iskoláról, 
hiszen az lesz gyermekük életében a követke-

ző igazán meghatározó döntés. Közben pedig 
csipegettek, abból, amit a gyerekek meghagy-
tak. Nagyon jó hangulatban, gyorsan telt el a 
délután.

Távozóban szinte egyként állapították meg a 
szülők, hogy ez egy nagyon jó kis délután volt, 
tegyük ezt hagyománnyá, hiszen rohanó vilá-
gunkban egyre kevesebbet figyelünk egymás-
ra, gyerekeinkre. Jó alkalom az ismerkedésre, 
kötetlen, nyugodt beszélgetésre is. 

Krupa Józsefné 
a Bóbita csoport óvónője

Állampolgári bejelentés érke-
zett a endőrségre azzal kapcsolat-
ban, hogy e-mail-ben olyan értesí-
tés kapott, mely szerint laptopot és 
pénzt nyert a Microsoft-tól. A bejelen-
tő érdeklődött a cég budapesti képvi-
seleténél, ahol nem tudtak ilyen nye-
reményjátékról. A nyeremény átvétel-
ének egyik feltétele lett volna, hogy a 
személy adja meg a személyes ada-
tait, melyet ő nagyon bölcsen nem 

tett meg. Felhívjuk az állampolgárok 
figyelmét arra, hogy ilyen e-mailek 
kapcsán semmilyen személyes ada-
tot ne adjanak meg! Legyenek körül-
tekintőek, figyelmesek, ne szolgáltas-
sanak adatot semmilyen kétes felhí-
vás kapcsán! Óvakodjanak a külföl-
di telefonszámok fel-, illetve vissza-
hívásától is! 

Wodring Zsuzsanna r. szds. 
bűnmegelőzési előadó 

ten segítettünk eligazodni a nagyik-
nak.

Okt. 7-én, szerdán a Krea-
tív Nagyik, a könyvtárban műkö-
dő Díszítőművész Kör tagjai készí-
tettek tűpárnát a lelkes iskolások-
kal. Még ugyanezen a délutánon dr. 
Király Ibolya belgyógyász szakorvos 
tartott előadást az ismét szépszámú 
közönségnek Legyőzhető betegsé-
gek? címmel.

Vasárnap rendkívüli nyitva tartás-
sal vártuk a családokat, amikor a 
könyvtári szolgáltatásokon túl Nagyik 
- Komáromi Lajosné és Dudás Mária 
- meséltek és kézműveskedtek a 
gyerekekkel.

Egész héten Nyomkereső játék-
ban vehettek részt, rejtvényt fejthet-
tek, totót tölthettek ki a gyerekek, 
tollal, notesszel, könyvjelzővel jutal-
maztuk őket.

Köszönjük a Katona József Megyei 
Könyvtárnak, Szűcs Károlynénak 
és a Díszítőművész Kör tagjai-
nak, dr. Király Ibolyának, Komáro-
mi Lajosnénak és Dudás Máriának, 
hogy segítettek nekünk a programok 
megvalósításában.

Bízunk benne, hogy a nagyik, 
és kortársaik jól érezték magukat a 
könyvtárban és a rendezvényeken, 
a gyerekek pedig rádöbbentek arra, 
hogy mennyi szeretet és bölcsesség 
van a nagyszülőkben.

Továbbra is várjuk minden kedves 
régi és új olvasónkat, keddtől pénte-
kig 8-tól 18-ig, szombaton 8-tól 12-ig 
– Ne üljön otthon, ha a könyvtárában                            
on lehet!                                LLNK

Jánoshalma Város Önkormányza-
ta és a  Városi Egészségvédelmi 
Csoport az idén október 12-17 között 
szervezte a Városi Egészséghét ren-
dezvényeit 

Október 12-én hét-
főn délután Czeller Zoltán 
polgármester nyitotta meg hetet a 
Kulturális Központban.Ekkor volt a 
rajzpályázat nyerteseinek díjazása is. 
A Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Intézmény növendékei adtak műsort: 
Ezt követte dr. Deák Sándor előadá-
sa „Lúgosítás oxigénnel az egészsé-
gért” címmel. 

Kedden délután „Fény- és színte-
rápia” címmel Nagy Irén tartott elő-
adást a Kulturális Központban. 

Délután a Benkő Patikában  a 
homeopátiáról tartott előadást Dr. 
Dérer Cecília. Este Pestelityné Berta 
„Jógával az egészséges életmódért” 
titkaiba avatta ber az érdeklődőket.a 
Kulturális Központban. 

Csütrötökön volt a „KÉZMOSÁS 
VILÁGNAPJA” és ez volt a mottója 

oktatási intézményekben mnegtartott 
Egészségnapnak. 

A  Kulturális Központban műszeres 
érvizsgálat volt nyugdíjasoknak és 
felnőtteknek. Délután ugyancsak Kul-
turális Központ adott helyet a BEMER 
mágnes terápia alkalmazásáról a 
gyógyításban című előadás

Péntek volt 10 – 15 óráig a Városi 
Egészségnap a Sportcsarnokban, 
ahol számtalan vizsgálati, tanács-
adási lehetőség közül választhattak 
az érdeklődők. A rendezvényt Kiss 
györgy alpolgármester nyitotta meg. 

Este a  Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége szervezésében „Az 
emberért a rák ellen”  címmel Dr. 
Mihályi Gyula tartott előadást a Kul-
turális Központban

Szombaton az ESÉLYEGYENLŐ-
SÉGI NAP, „Mozdulj az egészsé-
gedért”  a sportcsarnokban  „ROKI 
– FOCI” és Kézilabda Bajnokság 
jegyében. Este a a Korzó Étterem-
ben „Pöttyös Bál” zárta az egészség-
hét programsorozatát

Városi Egészséghét 

Legyenek körültekintőek!
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Jól haladnak a városi 
diákélelmezési kony-
ha mosdó-wc felújítá-
si munkái. Mint arról 
korábbi számunkban 
hírt adtunk a Városgaz-
da Kft végzi a kivitele-
zést, melyre az önkor-
mányzat pályáza-
ton nyerte a bekerülé-
si költség nagy részét. 
A hónap végére elő-
reláthatólag elkészül a 
munka – adta a tájé-
koztatást lapunknak 
Kiss Imre építésveze-
tő. Ezáltal a diákok egy 
korszerű, európai szín-
vonalú mosdócsopor-
tot vehetnek birtokba. 

A Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ pro-
jekt keretében a beszerzések lebonyolítását 
és az építési beruházás műszaki ellenőrzé-
sét a kecskemé-
ti székhelyű Dél-
Alföldi Fejleszté-
si, Közbeszerzé-
si és Tanácsadó 
Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 
végzi. A kivitele-
ző kiválasztásá-
ról és a projekt-
ben eddig vég-
zett tevékenysé-
gükről kérdeztük 
dr. Kurucsai Mar-
git ügyvezetőt.

– 2009. februárjától veszünk részt a pro-
jekt megvalósításában. Társaságunk biztosít-
ja a műszaki, a közbeszerzési és a jogi szak-
értelmet. Felkészült és tapasztalt szakembere-
ink részt vettek az épület kivitelezési terveinek 
felülvizsgálatában, majd a végleges tervek elké-
szültét és a műszaki egyeztetést követően indult 
meg 2009. júniusában a kivitelező kiválasztásá-
ra irányuló közbeszerzési eljárás. 

– Az építési beruházás iránt indított közbe-
szerzési eljárás nettó 400 millió Ft becsült érték-
kel, általános egyszerű, tárgyalásos eljárásfaj-
ta keretében került lefolytatásra. A Közbeszer-
zési Értesítőben közzétett ajánlattételi felhívás-
ra nyolc cég nyújtotta be ajánlatát. Elsősorban 
Bács-Kiskun megyei, de budapesti és szege-
di vállalkozások is versenybe szálltak a kivite-
lezés jogának elnyeréséért. A részvételi feltéte-

leket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy meg-
bízható és tőkeerős cégre bízhassuk ezen jelen-
tős nagyságrendű és komoly felkészültséget 
igénylő építkezést, de ne zárjuk ki a verseny-
ből a megyebeli vállalkozókat sem. A végered-
mény alapján úgy véljük ez sikerült, hiszen a hét 
érvényes ajánlatot benyújtó cégből hat Bács-
Kiskun megyei székhelyű volt. Az ajánlattevők-
kel folytatott tárgyalások alapján a legalacso-
nyabb ajánlati árat és az összességében leg-
előnyösebb ajánlatot a kiskunhalasi székhelyű 
Modinvest Kft. tette, így ezen cég nyerte el a kivi-
telezés jogát. 

– A közbeszerzési eljárás során minden lénye-
ges döntést egy öttagú bizottság hozott meg. 
A bizottság tagjait építészmérnökünk, közbe-
szerzési és jogi szakértőnk, pénzügyi szakér-
tő, orvos szakmai vezető és orvostechnológus 
szakemberek alkották. A nyertes személyé-
ről pedig a bizottság szakvéleménye alapján 
háromtagú testület döntött.

– Örömünkre szolgál, hogy a Közreműködő 
Szervezet a projekt ellenőrzésekor a közbeszer-
zési eljárás több ezer oldalnyi iratanyagát tel-
jes egészében rendben lévőnek találta és külön 
elismerését fejezte ki annak szakszerűségért.

–Jelenleg építési műszaki ellenőr kollégá-
ink kísérik figyelemmel az építkezés előrehala-
dását, ellenőrzik, hogy kivitelezési tevékenység 
teljes folyamatában betartásra kerüljenek a jog-
szabályi, hatósági előírások, illetőleg a megkö-
tött vállalkozási szerződés valamennyi rendel-
kezése. Ennek érdekében az érintettek bevo-
násával hetente kooperációs értekezlet tartásá-
ra is sor kerül. 

– A közeljövőben pedig újabb közbeszerzési 

eljárás indul, melynek tárgya mintegy nettó 230 
millió Ft értékben orvosi gép-, műszer, beren-
dezés lesz.

– Megtisztelő, hogy társaságunkat bízták meg 
a projekt lebonyolításával. A Dél-Alföldi Fejlesz-
tési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Fele-
lősségű Társaság három éve alakult meg (jóma-
gam tíz éve foglalkozom közbeszerzéssel). Az 
azóta eltelt időszakban számos közbeszerzé-
si eljárást bonyolítottunk le sikerrel, az építési 
beruházások esetében pedig tervellenőrzést és 
a legtöbb esetben az építési műszaki ellenőrzést 

is elláttuk. Működési területünk elsődlegesen a 
Dél-alföldi régióra terjed ki. Több, nagy értékű 
projekt megvalósításában működhetünk közre.

– Külön örömmel tölt el, hogy egy olyan beru-
házás megvalósulását segíthetem, amelynek 
színhelye személyes emlékekkel is párosul. 
Gyermekkorom nagy részét és legszebb éve-
it ugyanis Jánoshalmán töltöttem. Mindig jóleső 
érzéssel látogatok „haza”, felidézve a békés, 
nyugodt, kellemes kisvárosi hangulatot, melyet 
még ma is őriz Jánoshalma.    

c.z.

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ 
kialakítása a jánoshalmi kistérségben

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete 2009. október 15-i ülésén 
módosította a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszol-
gáltatásról szóló rendeletének díj-
kedvezményre vonatkozó rendel-
kezését az alábbiak szerint:

„8.§ (1) Az Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az ingatlan tu-
lajdonosának vagy az ingatlan 
haszonélvezőjének, a 70 literes 
gyűjtőedény után fizetendő díj-
ból 30% kedvezményt biztosít:
a.) a 70 év feletti ingatlantulajdo-
nosnak vagy haszonélvezőnek,
b.) a nagycsaládosok részére, 
akik 3 vagy annál több kiskorú 
gyermeket nevelnek. A     
     kedvezmény csak abban az 
esetben érvényesíthető, ha a kis-

korú gyermekek eleget 
     tesznek iskolalátogatási köte-
lezettségüknek.
(2) A kedvezményt az ingatlantu-
lajdonos valamint az a haszonél-
vező veheti igénybe, aki abban az 
ingatlanban él, amelyre haszon-
élvezete vonatkozik. Amennyiben 
a lakos több ingatlantulajdonnal 
rendelkezik, akkor csak az általa 
lakott ingatlanra érvényesítheti a 
kedvezményt.”

A kommunális hulladékszállítási 
költség díjkedvezményének igény-
bevételéhez  nyomtatványokat, a 
Polgármesteri Hivatal 15. sz. irodá-
jában lehet átvenni ill. kitöltés után 
leadni. A kérelem elbírálásának ha-
tárideje 30 nap.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató 
hulladékszállítási 

díjkedvezmény változásáról

Vizesblokk felújítása a Diákkonyhán

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tületének rendelete alapján minden 
évben lehetőség van
– „Jánoshalma Város Díszpolgára”
– „Jánoshalma Város tiszteletbeli 

polgára”
– „Jánoshalma Város Kiváló Peda-

gógusa”
– „Jánoshalma Város Kultúrájáért”
– „Jánoshalma Város Egészség-

ügyéért”
– „Jánoshalma Város Szociális Mun-

káért”
– „Jánoshalma Város Közszolgála-

táért”
– „Jánoshalma Város Sportjáért”
– „Jánoshalma Város Életmű”
– „Bátorság Érdemszalag”
– „Az Év Vállalkozója” díj

cím adományozására.
Az egyes címek adományozásá-

nak konkrét feltételeit a 19/2008. 
(IX.12.)Ör.sz. rendelet szabályozza. 

A címek adományozására javasla-
tot tehetnek:

a.) a Képviselő-testület tagjainak 
1/4-e,

b.) szakmai érdekképviseleti szer-

vek,
c.) a városban működő bejegyzett 

társadalmi, gazdasági szerveze-
tek, intézmények,

d.) egyesületek szakmai, szövetsé-
gek, kamarák, érdekképviseleti 
szervek, egyházak.

e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos 
állampolgár

f.) „Az év vállalkozója” díjra javas-
latot tehetnek fentieken kívül: az 
egyéni vállalkozó vagy a gazda-
sági társaság munkavállalói 

Valamennyi kitüntető díjra vonat-
kozóan a javaslattételre jogosult egy 
alkalommal díjanként csak egy sze-
mélyre (közösségre) tehet javaslatot.

A javaslati lap és a rérendelet vonat-
kozó rendelet a www.janoshalma.hu 
címen elérhető, letölthető

A javaslatokat 2010. március 1. 
napjáig Jánoshalma Város Polgár-
mesterének kell megküldeni. (Pol-
gármesteri Hivatal - 6440 Jánoshal-
ma, Béke tér 1.)

A kitüntető címekre tett javaslato-
kat a Jánoshalma város Képviselő-
testülete által létrehozott Javaslattevő 

Testület vizsgálja meg és készíti elő a 
Képviselő-testület felé.

Az elismeréseket a Polgármester 
adja át az adományozottnak, hoz-
zátartozójának vagy megbízottjának 
az alábbiak szerint, ünnepi alkalmak-
kor:
– „Jánoshalma Város Kiváló Peda-

gógusa” címet a Városi Pedagó-
gus Napon,

– „Jánoshalma Város Kultúrájá-
ért”, „Jánoshalma Város Szociá-
lis Munkáért”, „Jánoshalma Város 
Sportjáért” címeket a Jánoshalmi 
Napokon,

– „Jánoshalma Város Közszolgá-
latáért” címet a Köztisztviselői 
Napon,

– „Jánoshalma Város Egészség-
ügyéért” címet a Semmelweis 
Napon,

– „Jánoshalma Város Díszpolgára”, 
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli 
Polgára”, „Jánoshalma Város Élet-
mű” kitüntető címeket,továbbá a 
„Bátorság érdemszalag” és a „Az 
Év Vállalkozója” díjat az augusz-
tus 20-i ünnepi testületi ülésen.

Tájékoztató 
a  kitüntető címek adományozásáról 
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Az ENSZ gyermekvédelmi szer-
vezete / UNICEF/ október 15-re 
„Kézmosási világnap”-ot hirde-
tett. Ezen a napon az iskolánk-
ban különböző programok szerve-
zésével a kézmosás fontosságára 
kívántuk felhívni tanulóink figyel-
mét, így csatlakoztunk a városi 
Egészséghét programjaihoz. Min-
den osztály plakátot készített, 
amellyel figyelmeztetik egymást a 
kézmosás fontosságára. 

Megszámolták, hogy hányszor 

mostak kezet ezen a délelőttön: 3398 kézmo-
sás történt, a legtöbb a 3.a osztályban. 

A felsős tanulók TOTÓ-t is töltöt-
tek ki, ennek eredménye a követ-
kező: 

5. évfolyam:
1. Burszki Zoárd csoportja 5.b,
6. évfolyam: 
1. Szabó Kitti csoportja 6.c, 
7. évfolyam:
1. Kiss Márk csoportja 7.a, 
8. évfolyam:
1. 2. csoport 8.b
Tudatosítottuk tanulóinkban, 

hogy a világon naponta félmillió 
gyermek hal meg hasmenésben, 

pedig a halálesetek fele megelőzhető lenne a 
megfelelő kézmosással.

Kézmosás világnapja 2009

A Hunyadi János Iskola októberi hírei

2009. október 23-án a Terézhalmi Ökoturisták Egyesü-
lete a Hunyadi Iskolával együtt újra megrendezte a teker-
gést. Ebben az évben Borota adta a helyszínt számunkra. 
A Sportcsarnokban, az iskolában tudtunk pihenni, étkez-
ni, tisztálkodni. Közel 80 fő nevezett a versenyre.  Ez a 
Tekergő verseny a lélek nek  a legerőteljesebb neve-
lő eszköze. Itt a 23 óra alatt tanítgatja meg a sport az 
em bert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erények-
re: az összetartásra, az önfeláldozásra, az önálló meg-
ítélésre, az abszolút tisztességre és mindenek előtt a 
„fair play“, a nemes küzdelem szabályaira. Küzdeni, 
hogy minél több kilométert tekerjek, hogy minél töb-
bet tekerjen a csapat, hogy minél többet  tekerjen az 
a 80 fős közösség, amely közös célt tűzött maga elé, 
éspedig, hogy minél több km-t tekerjenek 23 óra alatt. 
Itt lehet sovány, lehet kövér, lehet ügyes, lehet egy 
kicsit ügyetlenebb, lehet kicsi, lehet nagy, MINDENKI-
NEK van helye.

A verseny, hogy létre jött köszönhető egy pártoló csa-
patnak: a borotai önkormányzatnak, a borotai általános 

iskola lelkes tanárainak, a Diákélelmezés team-jének, a 
jánoshalmi rendőrségnek, a jánoshalmi és borotai polgár-
őrségnek, a Hunyadi Iskola biztonsági őrjének, a hunya-
dis tanároknak, iskolai dolgozóknak és a lelkes, segítő-
kész szülőknek. 

Összesen 4794 km-t tekert a 2009-es tekergő csapat. 
A versenyt támogatta Petróczky Ferenc és Juhász Sán-
dor. A DVD lejátszót Fodor Márk borotai diák nyerte, Fara-
gó Renáta pedig a sorszám alapján kihúzott kerékpár bol-
dog tulajdonosa lett.

Versenyeredmények:
I. korcsoport: az 5+1 csapat, fejenként 117 km-t,  a 

Cangás S.O.K.K. 93 km-t és a Pink P. Speed 73 km-t 
tekert le fejenként. 

II. korcsoportban nagyon szoros verseny alakult ki. A 
OO (Dupla Nulla)  1 főre jutó letekert kilométereinek átla-
ga 62, ettől csak 1 kilométerrel maradt le a Barom-fiak 
csapata (61km). A legkisebbek bronzérmesek lettek, ők 
58 km-t kerekeztek le. A borotai csapat két kiemelkedően 
teljesítője: Fodor Márk és Kiss Tamás volt.

Tájékoztatási rendszerünk első 
lépéseként a szülők számára október 
19-én tartottunk tájékoztatót a nyolc-
osztályos gimnáziumról. Több mint 
egy osztálynyi érdeklődő szülőnek 
mutatkozott be a leendő osztályfő-
nök –Szűcs Márta-, és a szakos taná-
rok csoportja.

Ismertettük az új oktatási forma 
lényegét, főbb szakaszait. Ezután a 
feltett kérdésekre kapták meg a szü-

lők a választ. Felhívtuk a figyelmüket, 
hogy felvételi feladatokat tartalma-
zó példatárat gyakorolhatnak gyer-
mekeik a „Célom a jövőm” felkészí-
tőkön, melyeket decemberig havon-
ta szervezünk.

A 4. évfolyam után a törvényi sza-
bályozás alapján a félévi tanulmá-
nyi eredmények, és az írásbeli vizsga 
eredménye alapján döntünk a jelent-
kező tanuló felvételéről.

Iskolánk több éve részt vesz a 
Szülészeti- Nőgyógyászati Prevenci-
ós Tudományos Társaság szervezé-
sében működő A-HA! Országos Sze-
xuális és Mentálhigiénés Felvilágo-
sító Programban. A program fontos 
részei az iskolai felvilágosító előadá-
sok. A városi egészséghét rendezvé-

nyeihez kapcsolódva az iskola védő-
nője tartott ismertetőt a 9. és 10. évfo-
lyamon a tanulóknak a szexuális úton 
terjedő betegségekről. 

Diákjaink a www.a-ha.hu honlapon 
további hasznos információkat talál-
nak, és interaktív pontgyűjtő kvízjá-
tékban vehetnek részt.

Köszönjük, hogy adója 
1%-ával támogatta a

 Hunyadi János 
Általános Iskola Gimnázium 

Szakközépiskola és Kollégium 
alapítványait és egyesületét.

INVOKÁCIÓ Alapítvány
267. 992,- Ft

Radnóti Gimnázium Alma Mater 
Alapítvány
74.029,- Ft

 Hunyadi Szabadidő-és 
Diáksport Egyesület

97.488,- Ft 

Elismerés iskolánknak
Az „Institute for Central Eastern European 

Coordinating and Developing” a 2009. eszten-
dőben A közép-kelet-európai közösségi kultúra 
ápolásában és a környezettudatos közösségi 
élet társadalmi előmozdításában végzett tevé-
kenységéért külön elismerést fejez ki Magyar-
országon a Hunyadi János Általános Iskola 
Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumának 
a Lógó Tiborné és Bunyevácz Hajnalka tanár-
nők által felkészített diákcsapatok nemzetkö-
zi kulturális és környezeti vetélkedőben elért 
kimagasló eredményéért.

Középiskolai 
előkészítő

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázi-
um Szakközépiskola és Kollégium pedagógu-
sai október 22-én ingyenes felvételi előkészítő 
foglalkozást tartottak és tartanak még további 
két alkalommal (november 20.; december 10.) 
azoknak a 4. és 8. osztályos diákoknak, akik 
középiskolánkban szeretnének továbbtanulni.

Magyarból Nagy Andrásné, matematikából 
Szűcs Márta, angolból Filmák Endréné, német-
ből Nyulas Réka tanárok készítették fel a gye-
rekeket. Forgószínpad szerűen történt a felké-
szítő, négy csoportban.

A 8 osztályos gimnáziumi osztály a 2010/2011-
es tanévben indul először városunkban. Azokat 
a most 4. osztályos tanulókat várjuk ide, akik 
központi felvételi vizsgán megfelelnek az előírt 
követelménynek. 

A többi gimnáziumi osztályban – német, 
angol nyelvi előkészítő, drámatagozatos és 
normál 9. osztály – nem előírás a felvételi vizs-
ga.

Tantestületünk azonban azt vallja, hogy min-
den tanulónkat megilleti a lehető legalaposabb 
felkészítés még akkor is, ha nem maradnak 
tovább a Hunyadi János Általános Iskola Gim-
názium Szakközépiskola és Kollégium diákjai.

Kistérségi konferencia 
Jánoshalmán

Napjainkban sajnálatosan növekedett a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek szá-
ma. Az őket és a sajátos nevelési igényű tanu-
lókat érintő problémákkal rendeztek konferen-

ciát október 13-án a Hunyadi János Általános 
Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégi-
um, Neumann termében. 

A rendezvényt nagy érdeklődés övezte, 
intézményvezetők, pedagógusok vettek részt. 
A konferencián megjelenteket Czeller Zoltán 
polgármester köszöntötte. Berecz Aranka köz-
oktatási szakértő, szaktanácsadó a „Közokta-
tási esélyegyenlőség megteremtése a szoci-
ális hátránnyal induló gyermekek esetén” tar-
tott előadást. Ezt követően dr. Knyihárné Gaika 
Judit közoktatási szakértő, szaktanácsadó a 
„Jogszabályi változások a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek ellátásában” címmel tartott 
beszámolót.

A hátrányos helyzetű tanulók integrált neve-
lésének általánossá válása szempontjából 
kiemelten fontos, hogy a pedagógusok meg-
felelő ismeretekkel rendelkezzenek az együtt-
nevelés elméletéről és gyakorlati módszerei-
ről. Mind a leendő, mind pedig a már gyakorló 
pedagógusoknak rendelkezniük kell a személy-
központú nevelés és differenciálás megvaló-
sításához szükséges kompetenciákkal. Olyan 
nevelési és tanulásszervezési módszereket kell 
alkalmazniuk, amelyek figyelembe veszik a 
tanuló eltérő hátterét, alkalmasak a legkülön-
bözőbb helyzetű tanulók együttnevelésére, a 
differenciálásra és a személyre szabott értéke-
lési rendszer használatára. „A hátrányos hely-
zetű tanulók integrációs és képesség kibon-
takoztató felkészítésének pedagógiai (keret) 
rendszere” (IPR) az alap, amely oktatásszerve-
zési forma, szaktanácsadó segíti a bevezetést. 
Ennek megfelelően a hátrányos helyzetű tanu-
lók együttnevelésében alapvető szerepet ját-
szik a pedagógiai szakterületek fejlesztése:
Tanórai differenciálás heterogén csoportban
Kooperatív tanulás
Tevékenységközpontú tanulás
Multikulturális tartalmak
Hatékony tanuló megismerési technikák
Óvoda-iskola átmenet
Módszerek az iskolai sikeresség elősegíté-
sére

Munkánk szempontjából döntő szempont és 
feltétel a társadalmi környezet attitűdjének vál-
tozása. Ebben a civil szervezetek közreműkö-
dése, segítsége elengedhetetlen. 

Közös célunk: ”LEGYEN JOBB A GYEREK-
NEK !”                                         HJÁGSZK

23 Órás Ünnepi Tekergés hatodik éveA-HA!

Szülői tájékoztatás 

KOZMETIKA

Szolárium• 
Hydroabrasio• 
Ultrahangkezelés• 
Aranykezelés • 
Smink• 

Baloghné Nagy Adrienn
kozmetikus

6440 Jánoshalma 
Kossuth u. 28.

Tel: 70/ 577-80-63
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Mint minden évben, idén 
is megemlékezett iskolánk 
két jeles októberi napunk-
ról. 

Október 6-án a 9.N osztá-
lyosok műsorát hallgathat-
tuk meg az iskolarádióban 
az Aradi vértanúkra emlé-
kezve. Édes Anna osztály-
főnök segítségével összeál-
lított műsor a hazaszeretet-
ről, a tetteinkért vállalt fele-
lősségről, az elveink mellet-
ti kiállásról igyekezett meg-
erősíteni diákjainkat.

Október 23-át - az 1956-
os forradalom 53. évfordu-
lóját, a Magyar Köztársaság 20. születésnap-
ját – műsoros megemlékezéssel ünnepelte 
meg iskolánk. Juhász Katalin és Balázsics Zol-
tán tanáraink által összeállított és a diákjaink-
kal közösen előadott műsor nagy sikert aratott. 
A tanárnő lelkeket megérintő éneke, Balázsics 
tanár úr gitárral kísért Cseh Tamás dalai közel 

hozták tanulóinkhoz az 1956-os eseményeket.
Szűkebb közösségünk megemlékezései 

mellett iskolánk tanárai, tanulói, dolgozói nagy 
számban vettek részt a városi ünnepélyeken is, 
ahol gyertyát gyújtottak a vértanúkra emlékez-
ve, koszorút helyeztek el az emlékműnél, az 
1956-os kopjafánál.

Ez az ünnep is lehetőséget kínált az iskolai 
közösség összetartásának erősítésére. Miköz-
ben a múltat idéztük, közösségi időélményünk 
gazdagodott. Az egykori eseményekre való 
emlékezés építette a múltból a jelenbe vezető 

utat. A műsort szervezők sikeresen összekötöt-
ték a múltat a jelennel, és megpróbálták kiolvas-
ni belőle a mának szóló „üzenetet”. Az október 
23-i ünnep vállalható érzelmi töltése, a közös 
együttlét, a nemzeti szimbólumok intenzív jelen-
léte és közelsége hozzájárult ahhoz, hogy – újra 
és újra átélve a jelenhez vezető közös történel-
mi fordulókat – személyes és kollektív nem-
zeti identitásunkban erősebbek legyünk, és a 
közösségi szolidaritás élményében részesül-
jünk. A 2009. október 23-i ünnep szervezői sze-
replőként is hitelesek voltak: Juhász Katalin és 
Balázsics Zoltán tanárok az egységes iskola 
diákjaival bebizonyították, hogy ünnepelni csak 
méltón lehet. A technikai lehetőségeink kihasz-
nálásával a műsort segítő csoporttal együtt 
(technikusok) nagyot alkottak. 

A hunyadisok a városi ünnepség betétműso-
rát is magas színvonalon adták elő. Megemlé-
kező műsorukban olyan intenzív jelent terem-
tettek, amely önmagában egyszerre hordozta a 
múltat és a jövendőt.

Ünneplésből ünnep a Hunyadiban 
- a múltidézés erősítette a kollektív identitást

Októberi megemlékezések 
a Hunyadiban

A Jánoshalmi 
Hunyadi János Álta-
lános Iskola Gimná-
zium Szakközépis-
kola és Kollégium ez 
évben is megrendez-
te – a régi hagyomá-
nyoknak megfelelő-
en – az őszi kollégi-
umok közti sportta-
lálkozó első forduló-
ját. Kiskunhalasról a 
Bernáth Lajos Kollé-
gium lakói látogat-
tak hozzánk október 
20-án. A jó hangula-
tú, sportszerű rendez-
vényen női labdarú-
gás, férfi labdarúgás, 
asztalitenisz és sakk 
sportágakban mérték 

össze erejüket a spor-
tolók, majd a vacso-
ra elfogyasztása után 
a fiatalok disco zené-
re végezték a „lazító 
gyakorlatokat”. A két 
kollégium igazgató-
ja, nevelői arról cse-
réltek eszmét, hogy a 
sűrűn változó feltéte-
lek között hogyan tud-
nak otthont biztosíta-
ni a különböző csalá-
di háttérrel rendelkező 
tanulók számára, illet-
ve hogyan lehet haté-
konyan segíteni egyi-
dejűleg a gyengébb 
képességű tanulót, és 
a kivételes képessé-
gűeket is. 

A hosszúra nyúlt 
délutánt 21 órakor az 
eredményhirdetés zár-
ta, majd búcsút intet-
tek a sportolók, az 
őket kísérő szurkolók, 
pedagógusok.  

Eredmények
Női labdarúgás: Jánoshalmi Hunyadi János Koll. – Kiskunhalasi Bernáth Lajos Koll. 2 : 0  

Férfi labdarúgás:  Jánoshalmi Hunyadi János Koll. – Kiskunhalasi Bernáth Lajos Koll. 3 : 1
Asztalitenisz: Jánoshalmi Hunyadi János Koll. – Kiskunhalasi Bernáth Lajos Koll. 8 : 1  

Sakk: Jánoshalmi Hunyadi János Koll. – Kiskunhalasi Bernáth Lajos Koll. 1 : 2 

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK

M E G H Í V Ó  
 

Az Összefogás Jánoshalmáért 
Egyesület 

tisztelettel meghívja  
Önt, és Kedves Családját, 

az egyesület 

J ó t ékonyság i  bá l j á ra  
2009. november 28-án a Korzó étterembe.  

Célunk: a KÖZBIZTONSÁG MEGERŐSÍTÉSE 
adományainkkal. 

18 órától Vendégvárás 
Zenés műsor 

Élő zene a Csinya Triótól 
És más meglepetések… 

J ö j j ö n  e l  Ö n  i s !     G y e r e  e l  T e  i s !  

A belépőjegy ára: 3000 Ft/fő 
Adományával támogathatja a helyi rendőrség és polgárőrség munkáját! 

Jegyek vásárolhatók 2009. november 9-étől: 
a Városi Könyvtárban 

és a Szent Anna Katolikus Iskolában 

T o m b o l a  f e l a j á n l á s á t  s z í v e s e n  f o g a d j u k !  
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1909. november 7-én született 
Jánoshalmán. Édesapja, a középne-
mesi származású búzafalvi Szobonya 
Pál banktisztviselőként került János-
halmára, édesanyja a falu közéletében 
jelentős szerepet játszó, és közmegbe-
csülésnek örvendő Zámbó család Ilo-
na nevű lánya. 

Általános iskoláit helyben, gimnáziu-
mi tanulmányait Hajdúnánáson végez-
te, majd 1933-ban a debreceni Tudo-
mány Egyetemen szerzett jogi diplo-
mát. 1938-ban doktori címet szerzett.

1942 megnősül, felesége Rumpf 
Katalin, akitől 3 lánygyermeke szüle-
tik: Csilla 1951-ben, Emőke 1953-ban 
és Tünde 1954-ben.

1933-1940. között közigazgatási gya-
kornokként dolgozott Jánoshalmán, 
majd alispáni titkárként Zomborban. 
1942-ben Bajára helyezték szolgabíró-
nak. 1943-ban innen vonult be katoná-
nak. Tartalékos főhadnagyként került 
orosz hadifogságba. Két és fél év után, 
1947-ben került haza, és Jánoshalmán 
járási főjegyzőként dolgozott 1949-ig.

Ügyvédjelöltként azután került dr. 
Dénes Dániel jánoshalmi ügyvédi iro-
dájába, miután az egyházi iskolák álla-
mosítása ellen /nyílt szavazáson/ sza-
vazott, s ezért az állami szolgálatból ki 
kellett lépnie. 

Családjával ekkor már Mélykúton 
lakott, s így mindkét község bajba 
jutott embereit képviselte ügyes-bajos 
dolgaikban.

Az 1950-es években intézte a „kulá-
koknak” kikiáltott családok ügyeit. 
Mélykúton 350 családot mentett meg a 
kitelepítéstől. Sok ember az ő segítsé-
gével szerezte meg a nyugdíjhoz való 
jogát, s ilyen ügyekért még honoráriu-
mot sem fogadott el, sőt az illetékbé-
lyegtől kezdve a perköltséget is saját 
zsebéből fedezte. Járta a börtönöket, 
intézte, védte a Rákosi-éra által igaz-
ságtalanul üldözött embereket, sok-
szor saját szabadsága veszélyezteté-
sével. Munkásságának és egyénisé-
gének köszönhetően hamarosan köz-
tiszteletben és nagy megbecsülésben 
volt része a falu lakói körében. Idős 
gazdák emlegették úgy: „A Doktor úr 
a mi jó apánk.”  Fentieket alátámasztja 
egy 1955-ös ÁVH-s jegyzőkönyv  szö-

vege: „Dr. Szobonya Zoltán Jánoshal-
mán, de főleg Mélykúton a kulákok 
védőszentje.”

1952. júniusában letartóztatják egy 
átlátszó indokkal: „nagyobb súlyú 
malacot vett a törvény szerinti megen-
gedettnél”. Igazi indok: politikai néze-
tei és hozzáállása a Rákosi rendszer-
hez. Rendőri felügyelet alá helyezték, 
kitelepítették Mélykútról, s új lakhelyül 
Dunavecsét jelölték meg.

1953 nyarán a Nagy Imre-féle 
amnesztiával szabadult, s tért vissza 
családjához.

Minden megalkuvás és félelem nél-
kül folytatta tovább ügyvédi munkáját 
a jánoshalmi ügyvédi irodában.

1956 tavaszán felkeresték, adata-
it felvették, hogy üldöztetéséért reha-
bilitálják. Erre már nem került sor, 
mert 1956. október 23-án kitört a for-
radalom.

A forradalomban betöltött szerepe
Dr. Szobonya Zoltán életének utol-

só előtti állomása 1956. október 26-án 
kezdődött. 

Az addig Jánoshalmára eljutott hírek 
alapján megindult a készülődés egyik 
oldalról a forradalom véghezvitelére, 
másik oldalról annak megakadályo-
zására.

Így dr. Szobonya Zoltán számára a 
forradalom letartóztatással kezdődött. 

A tanácsházán megalakult pártál-
lami „válságstáb” – Földi János párt-
titkár, Kövi Ernő rendőrparancsnok, 
Szabó András a fegyveres pénzügyi 
szakasz vezetője és mások – őrizetbe 
vétette a forradalom várható vezetőit: 
dr. Szobonya Zoltánt és Agócs Feren-
cet a volt községi bírót, s a laktanyá-
ban fogdába zárták őket. A hír hallatán 
azonban az emberek az utcára vonul-
tak, és kiszabadították a letartóztatotta-
kat. Ezzel Jánoshalmán is útjára indult 
a forradalom. 

A jánoshalmi forradalmi megmozdu-
lásoknak egyik szervezője, majd való-
ban vezetője lett.  A Forradalmi Bizott-
ság titkáraként a forradalom első nap-
jaitól kezdve valódi többpárti demokrá-
cia megteremtésén dolgozott. Beszé-
deiben is hangsúlyozta: „Nyújtsunk 
egymásnak békejobbot, s ne a bosszú 

vezessen mindent, mert olyan keve-
sen vagyunk magyarok, és minden 
magyar emberre szükség van.”

Közremüködésével meg is valósult a 
többpárti demokrácia, lehetővé téve az 
MSZMP működését, helyiséget is kije-
lölve számára. Újjászervezték a köz-
igazgatást, megszervezte az új forra-
dalmi tanács munkáját.

A Forradalmi Bizottság határoza-
tot hozott

a Tsz-ek fennmaradásának szüksé-- 
gességéről önkéntes alapon, de ha-
tálytalanította a nyári tagosítást.
- a Begyűjtési Hivatal feloszlatásáról- 
- új ipari, kereskedelmi és mezőgaz-- 
dasági bizottságok szervezéséről, 
hogy a község életét zökkenőmen-
tessé tegyék
- a honvédség csatlakozása után pe-- 
dig a rend biztosítására kis létszámú 
nemzetőrség felállitásáról,
- a budapestieknek élelmiszer szál-- 
lításáról
A Forradalmi Bizottság követelése-

it 19 pontban fogalmazták meg. /mel-
lékelve/

De nemcsak a jánoshalmi forradal-
mi bizottság munkáját vezette, hanem 
segítette a mélykúti forradalom szerve-
zését. Vezetésével felvették a kapcso-
latot a környező községekkel, s segít-

séget nyújtottak az ottani forradalmi 
bizottságok megalakulásában. Szer-
vezte a járási forradalmi bizottság, sőt 
még a megyei forradalmi bizottság 
munkáját, szoros, napi kapcsolatot tar-
tott a kiskunhalasi és bajai forradal-
mi bizottságokkal. Nevéhez fűződik a 
Nemzetőrség munkájának járási szin-
tű összehangolása.

Számára a legfőbb érték az embe-
ri élet volt: mindenkit visszafogott az 
önbíráskodástól és a személyes bosz-
szútól. Neki köszönhetően Jánoshal-
mán, a 26-án leadott egy riasztólö-
vésen kívül egy pofon el nem csat-
tant, mindvégig rend, élet- és vagyon-
biztonság volt. Emberélet áldozatul 
nem esett, sem a társadalmi, sem a 
magántulajdont semmilyen kár nem 
érte. Ezért – utóbb – nagyobb ellen-
ségnek számított, hisz a forradalom 
tisztaságát képviselte.

. Társaival együtt egy új, igazságo-
sabb, emberibb élet beinditását remél-
te.

Milyen lett volna ez a világ? Ezt leg-
inkább a Forradalmi Bizottság októ-
ber 30-án elfogadott programjának 19. 
pontja fogalmazza meg: „Végül kije-
lentjük, a régi rendet régi formájában 
nem akarjuk, nem akarunk kizsákmá-
nyoló kapitalizmust, földesurak, gyár-
igazgatók, bankárok uralmát, de nem 
akarunk többé proletárdiktatúrát sem 
Nemzeti, keresztény és szociális tár-
sadalmi és politikai közegben kívá-
nunk élni.” 

Az ő kiállásának és igaz hazafiságra 
buzdító beszédeinek, megnyilvánulá-
sainak nagy szerepe volt abban, hogy 
a községben működő tüzéralakulat 
Forradalmi Katonai Tanácsa – akik-
kel szoros kapcsolata volt – novem-
ber 4-én hajnalban a szovjet csapa-
tok támadásának hírére katonai elő-
készületeket tett. Dr. Szobonya Zoltán 
azonban az éjszakát Mélykúton töltöt-
te, s 4-én de. 9.00 óra tájban érkezett 
át Jánoshalmára. A községben ekkor 
még az új forradalmi testületek kezé-
ben volt az irányítás, dr. Szobonya Zol-
tánnak is jelentették a katonai előké-
születeket , 
amelyekkel ő 
egyetértett.

Készek voltak a szülőföld fegyve-
res védelmére, de mikor látták, hogy 
nem bontakozik ki az országos álta-
lános védelmi harc, ők sem áldoztak 
emberéletet.  

Du. 5 órakor elrendelték a leszere-
lést, csak járőrözést folytattak. 

Mikor világossá vált, hogy a forra-
dalom és szabadságharc elbukott, dr. 
Szobonya Zoltán többször is elhagy-
hatta volna az országot, de nem tet-
te. Olyannyira vállalta a felelősséget, 
hogy mikor novemberben a szovjet 
csapatok végül elérték Jánoshalmát, 
ő egyedül maradt a tanácsházán, és 
“fogadta” a vezetőket. A parancsnok 
akkor még köszönetet mondott neki 
a rendért és nyugalomért, de ez sem 
volt enyhítő körülmény az ítélet meg-
hozatalakor.

1957. februárjában letartóztatták. 
Ellene a vád: “A demokratikus állam-
rend megdöntésére irányuló szervez-
kedés kezdeményezés és vezetésé-
nek büntette”

A legsúlyosabb vád, hogy a jános-
halmi Forradalmi Bizottság titkára-
ként a szovjet csapatok elleni kato-
nai előkészületeket irányitotta, noha 
dr. Szobonya Zoltán csak a polgá-
ri, civil életet szervezte, de természe-
tesen kapcsolatot tartott a tüzérlakta-
nya parancsnokával a rend megőrzé-
se érdekében.
Még a vádiratban is ez áll:
“Igaz, hogy sem emberéletben, sem 
anyagiakban semmiféle kár nem ke-
letkezett, de HA jöttek volna a szov-
jet csapatok, akkor lőttek volna.” Az 
egész vád erre a HA feltételre épült. 
Legfőbb büne az volt, hogy a tár-
gyaláson is karakánul vállalta tetteit. 
Egész életével, tetteivel tagadta mind-
azt, amit a fennálló diktatúra hirdetett 
és követelt.
ITÉLET: Kötél általi halál
Az ítéletet 1958. szeptember 29-én a 
kecskeméti börtönben 6.30-kor vég-
rehajtották.

C. Z.

Dr Szobonya Zoltán mellszobra
A szobor készítésének ötlete már 2008. október 23-án az emlék-pla-

kettek átadása után, itt Jánoshalmán megfogalmazódott. Dr. Szobonya 
Zoltán mellszobrát Dombrádi István szobrász és farestaurátor művész 
készítette el, az 56-os forradalom hősei és személyesen Szobonya Zol-
tán előtti tisztelgésül. Családi fotók alapján először agyagból készült el a 
portré, majd a gipszöntés.

 Ezt adta át a művész úr a Szobonya családnak, akik a kőbányai Sza-
bó Öntödében bronzból kiöntették. Az elkészült szobrot közösen János-
halmának, a szülővárosnak ajándékozták Szobonya Zoltán születésének 
100. évfordulója alkalmából.

Szakmai önéletrajz.
1945 május 14-én születtem Ófehértón.
1965 óta élek Budapesten.
Foglalkozásom szobrász-farestaurátor 
művész.

1982 óta tagja vagyok a Magyar Alkotó-
művészek országos Egyesületének.
Farestaurátori munkásságom:
A kőszegi Jezsuita Patika bútorzatának 
restaurálása, a Gundel étterem felső eme-
leti termeinek faragott, aranyozott ajtói-
nak, díszítő burkolatainak gyártása. Kőbá-
nyán, a Szent László templomban szem-
ben-miséző oltár és ambó tervezése és 
gyártása, Győrben, a Szent Miklós görög 
katolikus templom díszítő ornamentikák 
restaurálása.
Köztéri alkotások:
1992, Szent Orbán pápa , ami 120 cm 
magas , festett aranyozott műgyanta szo-
bor, Adonyban a szőlőshegyi kápolna 
mellett van felállítva.
2005, Százszorszép királykisasszony, 
bronzszobor, Budapest XVII. Ker. Rezgő 
utcai Óvoda.
2006, Zavadszky Gábor bronz mellszobor, 
Budapest XVII. Ker. RTK pálya.
2008, dr. Szobonya Zoltán emlék-plakett 
bronz.

2009, dr. Szobonya Zoltán mellszobor, 
bronz, Jánoshalma, Polgármesteri Hiva-
tal.
Irodalmi munkásságaim:
Első önálló verseskötetem a Lélekarc 
2001-ben, majd az Itt ahol élek 2003-ban 
jelent meg.
2007, Magyar Verskoszorú, 2009, Magyar 
Versek Kertje, magyar-angol nyelvű anto-
lógia.

Dr. Szobonya Zoltán mellszobor készí-
tése:
2008-ban, október 23-án az emlék-pla-
kettok átadása után, hazafelé Budapest-
re tartva, elhatároztam, hogy 2009 októ-
ber 23-ra mellszoborral tisztelem meg dr. 
Szabonya Zoltánt.
A szobor készítésének menete: Családi 
fotók alapján, agyagból elkészült a portré, 
majd gipsz öntés készült róla. Ez lett átad-
va a Szobonya családnak, akik  bronzból 
kiöntették a Szabó öntödében.

Dr. Szobonya Zoltán életútja

A mellszobor alkotója: Dombrádi István
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„A múlt nem halt meg, hanem hat ránk...“

 Jelentés
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 2008. évi gazdálkodá-
sának főbb mutatóról:
Székhely: Jánoshalma Deák Ferenc u. 45.
Adószám : 18369748-1-03
                                                                              eFt

Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 679
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 603
Pályázati úton elnyert támogatás 0
Közhasznú tevékenység ráfordításai 873
Tárgyévi közhasznú eredmény 806

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0
FORGÓESZKÖZÖK 971
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 971

SAJÁT TŐKE 971
FORRÁSOK ÖSSZESEN 971

Jelentés 
A Jánoshalmi Csodaszarvas Egyesület 2008. évi gazdálkodá-
sának főbb mutatóról:
Székhely: Jánoshalma Deák Ferenc u. 45.
Adószám : 18367856-1-03
                                                                                eFt

Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 522
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 200
Pályázati úton elnyert támogatás 1 234
Közhasznú tevékenység ráfordításai 1339
Tárgyévi közhasznú eredmény 183

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0
FORGÓESZKÖZÖK 483
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 483

SAJÁT TŐKE 483
FORRÁSOK ÖSSZESEN 482

Jelentés 
a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány  2008. 
évi gazdálkodásának főbb mutatóról:
Székhely: Jánoshalma Molnár János u. 4.
Adószám : 18356227-1-03
                                                                             eFt

Összes közhasznú tevékenység bevétele 19 908
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 17 596
Pályázati úton elnyert támogatás 1 796
Közhasznú tevékenység ráfordításai 18 542
Tárgyévi közhasznú eredmény 1 366

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 10 471
FORGÓESZKÖZÖK 4 204
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 14 675

SAJÁT TŐKE 13 491
FORRÁSOK ÖSSZESEN 14 675

MEGHÍVÓ
A Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete

 2009. november 14-én (szombaton) 

a Korzó Étteremben
 rendezi meg a hagyományos

MÁRTON-NAPI ÚJBOR ÜNNEPÉT
A rendezvény programja:
18 órától vendégvárás - aperitif
19 órától vacsora - Márton napi sültestál
20 órától újborok kóstolója a készlet kimerüléséig! 

                             Kunvin,Koch-vin, egyesületi tagok bora
22 órától Borkirály választás
23.30 órakor tombolahúzás

Bál, mulatság hajnalig!
A talpalávalót a Color együttes (Kiss István és zenekara), szolgáltatja!

Jegyek elővételben november 14-ig megvásárolhatók 
3.000,- Ft/fő i áron:

Dági József, Jókai u. 55. Tel.: 77/401-442, 06-70/453-5617
Farkas László, Széchenyi u. 9. Tel.: 06-20/965-7021
Skribanek János, Dózsa Gy. u. 107. Tel.: 77/402-342, 06-20/534-0435

Sok szeretettel vár minden érdeklődőt a rendezőség:
Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete

6 tonnás rönkhasító (230 V)
175.000,-

600-as Hintafűrész  (400V) 
175.000,-

Egyengető, vastagoló gyalugép (400 V) 
120.000,-

A hirdetés felmutatója 
5% engedményben részesül!

Cím: Jánoshalma Halasi út 1
Tel: 0670/452-52-69 

 0630/312-02-72
Fax:0677/610-770

e-mail: csavarda@freemaiil.hu

(Folytatás az 1. oldalról)

Az országban tudatos félelem-
keltés folyt. Emlékezünk a 20.000 
bebörtönzött, és a 200.000 emigráci-
óba menekült honfitársunkra. Ismert 
tény az is, hogy 1952-53-ra a pad-
lássöprések következményeként a 
magyar parasztság közel kétharma-
dának nem maradt kenyere és vető-
magja. Emlékezünk azokra, akik ezt 
nem voltak hajlandók eltűrni, emlé-
kezünk hősiességükre, a bátorsá-
gukra, a nemzet egységére.

1956. október 23. Ez a nap 1989 
óta nemzeti ünnep Magyarországon, 
de tudjuk, hogy szerte a világon 
ünneplik, ahol magyar ajkú embe-
rek élnek. Csaknem 20 év telt el 
azóta, hogy szabadon emlékezhe-
tünk hőseinkre. Engedjék meg, hogy 
idézzem az 1990. évi XXVIII. tör-
vényt, amelyet az 1956. októberi for-
radalom és szabadságharc jelentő-
ségének törvénybe iktatásáról alkot-
tak. Így szól:

„Az újkori magyar történelem e 
dicső eseménye csak az 1848-49-
es forradalomhoz és szabadságharc-
hoz mérhető. 1956 őszének magyar 
forradalma megalapozta a reményt, 
hogy létrehozható a demokratikus 

társadalmi rend, és hogy a haza 
függetlenségéért semmilyen áldozat 
nem hiábavaló. A forradalmat köve-
tő megtorlás visszahelyezte ugyan a 
régi hatalmat, de nem volt képes kiir-
tani a nép lelkéből 1956 szellemét Az 
új Országgyűlés kötelességének tart-
ja, hogy ébren tartsa és ápolja a for-
radalom és szabadságharc emlékét.

Az Országgyűlés kinyilvánítja, 
hogy 1956 szellemének megfelelően 
mindent megtesz a többpártrendsze-
rű demokrácia, az emberi jogok és a 
nemzet függetlenségének védelme 
érdekében, ezért első ülésén első-
ként a következő törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés az 1956. évi 
forradalom és szabadságharc emlé-
két törvényben örökíti meg.

2. § Október 23-át, az 1956. évi for-
radalom és szabadságharc kezdeté-
nek, valamint a Magyar Köztársaság 
1989. évi kikiáltásának napját nem-
zeti ünneppé nyilvánítja.“

Tehát e törvény megalkotásával, 
1990-ben, még egyszer megerősí-
tést nyert ’56 történelmi hagyatéka, 
ismét körvonalazódott a nemzet előtt 
álló feladat, ami ugyanazt kell, hogy 
jelentse minden magyar embernek. 

A hősiesség, a véráldozat nemes 
üzenete pedig az, hogy történelmünk 
során egyet, mindig csak egyet kell 
szem előtt tartania az ország vezeté-
sének. Nevezetesen azt, hogy min-
dig a magyar érdekeket kell, hogy 
képviselje a magyar politika. Nyil-
vánvaló, hogy nem azt kellett mérle-
gelni egykoron, hogy mi jó a török-
nek, mi jó a labancnak! Napjaink-
ban sem azt, hogy miként szolgálhat-
juk a külföldi érdekeket, hanem azt, 
hogy mitől erősödik, mitől gazdago-
dik szülőhazánk, Magyarország! 

Ezt a feladatot vezetőinknek nem 
mindig sikerült teljesíteniük, de aho-
gyan mondják, ami még nem volt, az 
még lehet! Ami eddig a nép többszö-
ri erélyes figyelmeztetése ellenére 
sem sikerült, az még sikerülhet!

Azt tartják rólunk, magyarokról, 
hogy felkeléseinket rendre leverték, 
forradalmainkat rendre elfojtották. 
Igaz! De mind a Dózsa felkelés, mind 
a Rákóczi szabadságharc, a 48-as, 
aztán az 56-os forradalom tiszta esz-
mék jegyében fogant, nemes célo-
kért küzdött, és ami még fontosabb, 
a szabadság utáni vágy mindig újra 
éledt a megsemmisítő vereségek 

után. „Angyal, vidd meg a hírt az 
égből, mindig új élet lesz a vérből” 
írta Márai Sándor.

Napjainkban nincs háború, nincs 
forradalom az országban, de van 
másféle pusztulás. Mélyül a szegény-
ség, az egészséghez, gyógyuláshoz, 
a tanuláshoz, a munkához, a méltá-
nyos nyugdíjhoz való jogaink egyre 
inkább sérülnek. Néhány „jog” meg-
marad, például, hogy fizetni, minde-
nért, mindig többet és többet, s ha 
valaki nem bírja a terheket, viszik a 
házát a feje fölül. Szomorú, hogy sok 
százezer magyar kivándorol munkát 
keresni feleségtől, gyermektől, szü-
lőtől, hazától távol. 

A kérdés méltán vetődik fel: 
hogyan jutottunk ide magyarok? 

A választ is tudjuk. Mert tud-
nunk kell, nem csak jogunk, hanem 
kötelességünk, felelősségünk is 
van abban, hogy a jelen korban itt, 
Magyarországon élünk! Kötelessé-
günk, hogy ne elsősorban pártoktól, 
jobbról vagy balról, ne kívülről várjuk 
a megoldást a problémákra, mert az 
nem más, mint egymásra mutogatás. 
Felelősségünk észre venni, hogy a 
megoldás egyénenként bennünk rej-
tezik! Önnek, neked, nekem, egyen-
ként kell megújulni, felelősen gon-
dolkodni, aktívan cselekedni a tele-
pülésünkön, ebben a törekvésben 
társra találni a közösségeinkben. Ez 
a minket körülvevő dolgokért való 
felelős polgári magatartás, mindany-
nyiunk kötelessége.

Elődeink meghaltak népünk sza-
badságáért, nekünk, ma ezért meg-
halnunk nem kell, hanem békes-
ségre törekedve élni, tehetségünket, 
adottságainkat a közügyek szolgála-
tába állítani! Igazi tankok talán nem 
jönnek szembe velünk, de a népbutí-
tás, a csalás, a következmények nél-
küli hazudozás tankjai itt dübörög-
nek köztünk nap-mint nap! 

Ébredjünk! Zajlódjon le bennünk 
egyenként a megújulás, az igaz szó-
ra, a személyes felelősségre, a sze-

retetre, az egymás iránti tisztelet-
re törekvés forradalma. Ha képesek 
leszünk megújulni, akkor nem volt 
hiába elődeink áldozata, s méltón 
tudjuk továbbadni gyermekeinknek 
elődeink hagyatékát!

Én hiszem, hogy az élet nagyszerű 
dolgokat tartogat számunkra. Csak 
azt a hitet nem szabad feladnunk, 
csak azt kell hangosan és közösen 
kimondanunk, hogy mi magyarok, 
mi jánoshalmiak, nem azért jöttünk a 
világra, hogy elszenvedjük az életet, 
hanem, hogy értelmet adjunk neki! 
Kezdjük el az értelmes, tisztességes 
emberekre jellemző módon közössé-
geinket, városunkat újra építeni! 

Az ünnep apropóján kívánom 
önöknek, hogy ezek a gondolatok 
ne csak szavak maradjanak, hanem 
közös akarattal végzett tettekké vál-
janak, amelyek Jánoshalma jövő-
jét megalapozzák. Kívánom továb-
bá, hogy a környező településekkel 
együttműködve váljék még sikere-
sebbé a város. Mi itt a Felső-Bács-
kában élő, közös múlttal rendelke-
ző népek használjuk ki az összetar-
tozásban rejlő lehetőségeinket, hogy 
kiváló természeti adottságokkal, 
emberi hozzáállásunkkal, szorgal-
munkkal, tehetségünkkel, egymást 
segítve kerüljünk ki ebből a mostani 
nehéz pénzügyi, és bizonytalan poli-
tikai helyzetből. Adjon Isten a város 
Képviselő - testületi tagjainak, Önkor-
mányzati Dolgozóinak bölcsességet, 
hogy településünk fejlődését elő tud-
ják segíteni, adjon kitartást, hogy 
munkájukat a város lakóinak megelé-
gedésére tudják végezni. Isten adjon 
a város minden polgárának erőt a 
hétköznapok fáradtságos munkájá-
hoz, adjon hitet ahhoz, hogy a mai 
nap elvégzett munka nyomán hol-
nap gyümölcs fog teremni. Kívánom, 
hogy otthonaikat töltse el a megelé-
gedés, az egymás iránti tisztelet és 
megbecsülés légköre.

Czeller Zoltán polgármester
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A jánoshalmi Honvéd Kaszinó Kulturális Egye-
sület a többi honvédségi civil szervezettel együtt 
/Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület, a 
Honvédség és Társadalom Baráti Kör jánoshal-
mi szervezete, a Helyi Légvédelmi Tüzér Emlék-
múzeum/ folyamatosan költözik új helyére, az 
év végéig ideiglenesen, a Városi Diákotthonba, 
amíg a tiszti klub átalakítási, bővítési munkálatai 
folynak. A szervezetek működésében, az önkor-
mányzat és a befogadó intézmény jóvoltából, 
várhatóan semmilyen zavar nem támad, a ter-
vezett programokat, a széles lakosságot is érin-
tő rendezvények és pályázati projektek megva-
lósítása folyamatosan történik. 

Ennek megfelelően még a Mithras Képzőmű-
vészeti Kiállító Teremben rendezzük a hagyo-
mányos FELSŐ-BÁCSKAI KÉPZŐMŰVÉSZE-
TI TÁRLATOT december 11-én, 17 órakor, ahol 
a térség legkiválóbb amatőr és profi alkotók 
művei tekinthetők meg Karácsonyig. Reménye-
ink szerint egy különlegesnek számító produk-
tum is színesíti majd a kiállítást.

Novemberben indul egy pályázat megvaló-
sítása „Építő közösségek Bács-Kiskun megye 
három kistérségének 15 településén” címmel, 
konzorciumi partnerségben a kiskunmajsai 
Városi Művelődési Központtal. Konzorciumve-
zető a Megyei Közművelődési Intézet.  A prog-
ram célja a közművelődési intézményrendszer 
fejlesztése, a közoktatás hatékonyságának 
növelése a közművelődés eszközeivel és mód-
szereivel, az iskolás korúak bevonása új tanulá-
si formákba és a hátrányos helyzetben élő fel-
nőttek részvételének megteremtése az élethosz-
szig tartó tanulás folyamatába.

A pályázat keretén belül
Jánoshalmán a Honvéd Kaszinó Kulturális 

Egyesület
Kommunikációs informatikahasználó 

30 órás képzést hirdet, alacsony iskolai vég-
zettségűek, képesítés nélküliek, regisztrált 
álláskeresők, megváltozott munkaképessé-
gűek és fogyatékkal élő emberek részére.

A képzés során elsajátítható kompetenciák:
Információs írástudás és az internet, mint 

kommunikációs eszköz, amely az információs 
írástudással, az internet kínálta lehetőségeket 
tárja fel és fejleszti. 

Szövegszerkesztés, internet, internet mint 
telekommunikációs eszköz, elektronikus levele-
zés, továbbá Ügyfélkapu és szociális e-szolgál-
tatások alkalmazása.

A megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása: 
önéletrajzírás, 
álláskeresés az interneten, 
álláshirdetésre jelentkezés, 

elektronikus közigazgatás gyakorlati alkal-
mazása, 

telefonálás a neten.
A képzés a résztvevők számára ingyenes, 

továbbá a tanfolyam ideje alatt az intézmény 
a nyitvatartási idejében internetezési lehe-
tőséget biztosít a hallgatók számára, illetve  
tankönyvvel segíti az eredményes tanulást. 

Képzés ideje: 5 hét (6 óra/hét)

Jelentkezni lehet: személyesen a tiszti 
klubban az egyesület irodájában Talabér 
Dezsőnénél kedd – péntek 8-12 óra között 
(november 3-5-ig), illetve érdeklődni a 
77/501145-ös telefonon. 

Képzéssel kapcsolatos megbeszélés 
november 8-án (hétfő) 18 órakor Városi Diák-
otthon (Molnár János utca).

II. KOMPETENCIA FEJLESZTŐ SZAKKÖR
 És

EGYÉNI KOMPETENCIA FEJ-
LESZTÉS - TÁBOR

6-14 éves korú gyerekek számára.
A foglalkozások megszervezésének az alapja 

az egyéni  tempó,képességek. A program lehe-
tővé teszi, hogy a pedagógus a munka nagy 
részében a tanulókkal partnerségi viszonyban, 
segítő-tanácsadó státuszban legyen. A projekt 
egyik célja, hogy feloldja az olvasási kudarcok 
okozta szorongásokat, ezért megengedett a 
tévedés és a próbálkozás.

A következő kompetenciák fejlesztése a cél: 
szövegértés és szövegalkotás, matematika, 
életpálya-építési, szociális, életviteli és környe-
zeti.

A pályázat megvalósítása során a szociális, 
életviteli és környezeti kompetenciák körében 
a következő attitűdök, készségek, képességek 
fejlesztését célozzuk meg: önbizalom, a világ-
gal szembeni pozitív beállítódás, a demokrá-
cia tisztelete, a tolarencia, az értelmes kocká-
zatvállalás, a szabályok és vágyak összehan-
golásának képessége, empátia, konfliktustűrő,-
kezelő,-megoldó képesség stb. A szociális, 
életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 
nyári tábor keretében is zajlik 2010-ben.

A novemberben induló pályázati prog-
ramokon való részvételre az érdeklődők a 
70/3385277-es telefon számon kérhetnek rész-
letes tájékoztatást.

Sere Mihály

2009. október 03-ára az 
1958 – 1990 között Jánoshal-
mán állomásozó légvédelmi 
tüzérezred egykori katonáit, 
polgári alkalmazottait és hoz-
zátartozóikat hívta találkozóra 
a Bem József Honvéd Nyugdí-
jas Egyesület.

 Az immár tizenkilencedik 
alkalommal megrendezésre 
kerülő rendezvény a   Kiste-
mető „Hősi Sírkertjében” 2001. 
szeptember 29-én az alakulat 
halottainak tiszteletére állított 
kopjafánál történő megemlé-
kezéssel kezdődött. 

A Himnusz elhangzása után 
Györgypál Csaba nyá. alezre-
des köszöntötte a jelenlévő-
ket, majd Kiss György alpol-
gármester úr tartott ünnepi 
megemlékezést.  

A Polgármesteri Hivatal 
nevében Kiss György alpolgár-
mester úr és Gundáné Török 
Teréz, az egyesület részé-
ről Sárközi István ezredes és 
Matkó Béla nyá. alezredes     
koszorúzott, majd a jelenlévő 
hozzátartozók helyezték el a 
megemlékezés virágait a kop-
jafánál. 

A megemlékezés a Szózat, 
majd az elhunytak tiszteletére 
lejátszott „Takarodó” hangjai-
val zárult.

A megemlékezés a Kulturá-
lis Központnál ( Honvéd Kaszi-
nó ) a Jánoshalmán szolgált 
alakulatok tiszteletére elhelye-
zett „Emléktáblánál” folytató-
dott. 

Először Molnár Máté nyá. 
őrnagy az egységek törté-

netének rövid ismertetésével 
megemlékezett a helyőrség-
ben állomásozott alakulatok-
ról, majd a Polgármesteri Hiva-
tal nevében Kiss György alpol-
gármester úr, az egyesület és 
a találkozón jelenlévők részé-
ről pedig Dr. Kovács György 
nyá. mk. ezredes és Györgypál 
Csaba nyá. alezredes helyez-
ték el a megemlékezés koszo-
rúit az   „Emléktáblán”. 

A bajtársi találkozó a Kor-
zó Étteremben egy bősé-
ges ebéddel folytatódott. Az 
ezred egykori törzsfőnöke  Dr. 
Kovács György nyá. mk. ezre-
des mondott pohárköszöntőt. 
A jó hangulatú találkozó ebéd 
után egy hosszú baráti beszél-
getéssel zárult.

 GYPCS

Bajtársi  találkozó 
Jánoshalmán.

Pályázati felhívás
Jánoshalma Város Önkormányzata (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) 

pályázatot hirdet
Vé d ő n ő i  S z o l g á l a t

(6440 Jánoshalma, Arany J. u. 13.)

körzeti védőnői állására
A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § tartalmazza.
  A pályázat benyújtási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenést követő 30 nap
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

Jánoshalmán a helyben szokásos módon a www.janoshalma.hu oldalon- 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes - 
oldalán (www.kozigallas.gov.hu)

A pályázat elbírálásának határideje: 
          A véleményezési határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülés.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk az 5312j. út 

Jánoshalma – Mélykút közötti 
szakaszával szomszédos terü-
leten gazdálkodókat, hogy a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Kiskunhalai Üzemmérnökségé-
nek tájékoztatása szerint 2009. 
november 1. és 2009. novem-
ber 15. között a közúthoz tarto-
zó területen facsemete telepítést 
végeznek. 

Nevezett terület határait hiva-
talos földméréssel tűzték ki.

Polgármesteri Hivatal

A Jánoshalmi Kistérségi Ifjúsági Egyesület,
a Radnóti Miklós Gimnázium

és az FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Ifjúsági Bált szervez, 
2009 November 27.-én, pénteken, 

este 8 órakor,  
a jánoshalmi Kulturális Központban.

A belépőjegy ára 300 forint. 
Megjelenés az alkalomhoz illő öltözékben!
További információk: 

Az iskolák diákönkormányzatainál, valamint
Virág Attila 0630/606-0551

A beléptetés jogát a szervezők fenntartják!

Honvéd Kaszinó Kulturális 
Egyesület hírei
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Kuityifa István rend-
őr alezredes köszöne-
tet mondott a János-
halma Tűzvédelmié-
ért Alapítvány kura-
tóriumának, mellyel 
lehetővé tette, hogy 
egy Aprilia Scarabeo 
50 köbcentis kismo-
torral gazdagodjon 
a Rendőrőrs gépjár-
mű állománya. A jár-
mű fel van matricázva, 
melyet Jánoshalma 
közbiztonságáért és 
tűzvédelméért kíván-
ják használni. Járőr és 
ügyintézői tevékeny-
ségre egyaránt kiváló-
an alkalmas, költség-
kímélő üzemeltetése 
révén. A parkrongá-
lók ellen is hatékony 
ez a rendőr számá-
ra mobilitást biztosí-
tó robogó, melyen a 
szolgálati felszereléseit is el tudja helyezni. Az 
őrsparancsnok megköszönte a vállalkozóknak, 
hogy a Jánoshalma Tűzvédelmiéért Alapítvá-
nyon keresztül támogatták a kismotor beszer-
zését, mely nélkülük nem valósulhatott vol-
na meg. 

Kutyifa István elmondta, hogy egy hosszú 
folyamat volt mire  használatba tudták venni, 
előbb a megyei főkapitányi hozzájárulást kellett 
megszerezni, majd ORFK engedélyt. 

Pethő Zoltán a kezdeményezés főszervezője 
elmondta, hogy 10 jánoshalmi vállalkozó egy-
forma összeggel támogatta a 300 ezer forint 
értékű, kisméretű, mozgékony  jármű  beszer-
zését. „Dr. Vavró Iván volt az egyik főkezdemé-
nyező, én meg a másik. A megszólítottak közül 
Árpás László kőfaragó vállalkozó, Fekete Sán-
dor mezőgazdasági vállalkozó, Kovács István 
villanyszerelő vállalkozó, dr. Mikó Attila  orvos, 
Király és Társa Kft (Király Sándor), a Renner Bt,  
Petróczky Ferenc vállalkozó és a Trigo-Fix Kft.  
támogatta anyagiakkal az elképzelésünket”   – 

mesélte a kezdeményező. Pethő Zoltán hozzá-
fűzte, hogy  dr. Vavró Ivánnal egymástól függet-
lenül gondoltak ennek a kezdeményezésnek az 
elindítására. 

Radnai István a Jánoshalma Tűzvédelmé-
ért Alapítvány kuratóriumának elmondta, hogy 
miként jött létre támogatás. Az alapítvány és a 
rendőrség között megszületett megállapodás-
ban rögzítették a felek, hogy a bűnmegelőzé-
sen túl, a tűzvédelem terén is használják a kis-
motort. A kuratórium elnöke kiemelte, hogy a 
helyi tűzoltóknak és rendőröknek egyébként is 
jó a kapcsolatuk, és kívánta, hogy hasznosan 
használják rendőreink az új kismotort Jánoshal-
ma lakóinak érdekében. 

Czeller Zoltán polgármester örömét fejezte 
ki, hogy bővült a bűnmegelőzés lehetősége, 
és a rendőri jelenlét fokozódik a városban. AZ 
átadási ünnepségen ő is megköszönte a vállal-
kozók támogatását. 

A jelenlévők egy újabb kismotor beszerzé-
sét kezdeményezték a közbiztonság javításá-
ért.                                                           ikor

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 
évente megrendezi a vendéglátó szakma és 
az általuk igen tisztelt tehetséges amatőrök (pl. 
népi, hagyományos ételeket kiválóan főzők) 
legnagyobb versengését, a Gasztrocsatát. Erre 
a rendezvényre a vendéglátók  mindig meghív-
ják a gasztronómia minden hazai művelőjét, 
valamint a MNGSZ megbecsült nyugdíjasait .

Győr történelmi belvárosának legszebb 
részén, a Mosoni-Duna part-
ján fekvő középkori piactéren a 
Gasztrocsata minden résztve-
vő régiója bemutatott valamit a 
tágabb lakókörnyezete gaszt-
ronómiájából. 

Saját sátort állítottak, fel is 
díszítették a tájra jellemző népi 
eszközökkel, és tették vendég-
látásra alkalmassá a standja-
ikat.

Minden csapat főzött és kós-
tolójegy ellenében, kínálta a 
látogatókat. A győri Dunakapu 
téren százötvenféle ételt kóstol-
hatott a közönség, tizenkilenc 
régió 60 főzőcsapata mutathat-
ta be a tájegységére jellemző 

ételeket. A Magyar Nemzeti 
Gasztronómia Szövetség ren-
dezvényén több ezer ember 
lakmározott a porták üstjei és 
sütőtálcái mellett, és kígyózó 
sorok álltak a kóstolójegye-
kért. Az érdeklődők a sokfé-
le szabad tűzön főtt eledel 
közt megízlelhették például a 
kakaspörköltet, bajai, szege-
di és balatoni halászlét, töltött 
lángost, káposztás harcsát, 
nyírségi tésztalevest, külön-
böző réteseket. Nagy sike-
re volt a jánoshalmi birkapör-
költnek, hiszen jóval nagyobb 
volt iránta az érdeklődés, mint 
amennyit főztek. 

A szakácsok különböző 
kategóriákban mérték össze tudásukat és a 
szervezők díjazták a standokat is. Az abszolút 
győztes idén a Dél-alföldi régió lett, melynek 
részese volt  Takács István, és Szakál Lajos 
Jánoshalmáról. Ők főzték egyedül a rendezvé-
nyen birkapörköltet.. Több helyben sajtóértéke-
lésben is dicsérték a délalföldi medvehagymás 
kenyérlángost, mely jánoshalmi kemencében
sült.                                                    .b.s.

Díjátadás

Kismotort kaptak a rendőrök

Székrekedésről akkor beszélünk, ha hetente 
3-szori alkalomnál ritkábban van székletürítés, 
ami erőlködéssel jár. A normális állagú szék-
let 70-80 % vizet tartalmaz, a szorulásos csak 
kb. 60 %-ot.

  A székrekedés a népesség 20 %-át érinti. Az 
esetek 70 %-ában nőknél jelenkezik. Az életkor 
előrehaladtával gyakoribbá válik.

  A hajlam örökölhető, de azért mindig keres-
nünk kell az okot. Gyakran életmód problé-
mák húzódnak meg a háttérben. Ezek lehet-
nek: kevés folyadékfogyasztás, mozgássze-
gény életmód, stressz, rendszertelen étkezés, 
rostszegény táplálkozás, rossz székletürítési 
szokás.

  Betegségek is okozhatnak székrekedést, de 
jelentkezhet gyógyszer mellékhatásaként is.

 A táplálkozásnál nagyon fontos a napi több-
szöri, rendszeres étkezés.

 Figyelni kell a megfelelő mennyiségű folya-
dék fogyasztására, ami naponta 1.5-2 liter 
legyen. Ez legjobb, ha víz, de lehet alacsony 

cukortartalmú gyümölcslé vagy tea is.
  Napi rostszükségletünk 30-40 g. A magyar-

országi adatok szerint ennek a mennyiség-
nek  felét sem fogyasztják el. Rostban gaz-
dag élelmiszerek elsősorban a zöldségek, gyü-
mölcsök. Fogyasztásuk fokozza az anyagcse-
rét.Ennek oka, hogy a zöldségek és gyümöl-
csök magas víz- illetve rosttartalma miatt köny-
nyen emészthetőek, ezért igen gyorsan kiürül-
nek a szervezetből, meggyorsítva a salakanya-
gok távozását.

  Szintén magas rosttartalmúak a teljes kiőrlé-
si lisztből készült termékek, a zabkorpa, a búza-
korpa is. Lehetőség szerint ezeket az élelmi-
szereket napi rendszerességgel kell fogyasz-
tani, változatosan felhasználva őket. A zöld-
ségek, gyümölcsök palettája nagy, mindenki 
megtalálhatja benne azokat amelyeket szíve-
sen fogyaszt.

Faragóné Hován Éva
dietetikus

Székrekedés

Győztünk a győri 
gasztocsatában

A  d i e t e t i k u s  t a n á c s a i

Kiss-Pető Apor a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon 4. osztályos 
tanulója az Egészséghét c. rendezvény rajzpályázatán az általános iskolások alsó tagozatosai 
kategóriában I. helyezést ért el.
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Folytatás az 1. oldalról)
 Különösen így van ez, ha egy nemzet sza-

badsága a tét. A ma embere kevésbé érzi 
ennek jelentőségét, de mindig annak hiá-
nyát érezzük gyötrelmesnek, elviselhetetlen-
nek, amivel nem rendelkezünk.

A jelenlévők nagy része már egy szabad 
országban született. Egy elnyomás és zsarnok-
ság nélküli világban élőnek nehezen érthető az 
a szabadságszomj ami eleinket fűtötte.

Már 1848. március 15-e után kiderült, hogy 
nem adják ingyen a szabadságot. A forrada-
lomhoz csatlakozók egyike sem arra készült, 
hogy vértanú lesz. Diadalmasan hazatérő 
hősök akartak lenni, magyarok, akik kivívták a 
nemzet függetlenségét. A világosi fegyverleté-
tel után viszont nehéz volt magyarnak lenni: a 
reménytelenséget kellett vállalni. 

Vajon miért vállalták ezt a poklot a német, 
osztrák, lengyel, horvát, szerb földön szület-
tek? Valószínűleg sosem kapunk választ a kér-
désre, de magyar hősökként tiszteljük őket.

Mit jelent tehát magyarnak lenni?  Nem elég 
magyar földön születni és beszélni a nyelvet, 
mert a kivégzett tábornokok egy része sem 
tudott magyarul. A magyarsághoz magyar 
lélek kell. A magyar lélek megőrzésének fon-
tossága egyik legfontosabb üzenete Arad-
nak. A mai világ meghagyta nyelvünket, sza-

badságot- sok területen szabadosságot- adott 
a nemzetnek, de a védtelen magyar lelkület 
és szellem megtörésére törekszik. Veszélyes 
hódítás folyik lopakodó és alattomos hódítás, 
mely meghagyja a nyelvet, az intézményeket, 
de megtöri a befelé forduló összefogás képes-
ségét. Támadják az egységre törekvést a médi-
án, a divaton, a zenén keresztül. A családok 
befelé forduló csendje helyett kapunk sokféle-
séget, a zajos rendezvényeket, általuk terem-
tett új példaképeket gyermekeinknek, silány 
termékeket asztalainkra.

Hiába való az ország kivívott szabadsága, ha 
a lélek nem magyar!

A nemzeti lelkület elvesztése lehetetlenné 
teszi, azt az összefogást, amelyre olyan nagy 
szükségünk lenne. Arad példája bizonyítja, 
akkor is elbukhatunk, ha összefogunk. Milyen 
védtelenek lehetünk az összefogás képessége 
nélkül. Szabadságharcos elődeink azt mond-
ták: legyen béke, szabadság és egyetértés. 
Nem magukért harcoltak, hanem mindenkiért. 
Nem maguknak akartak kiváltságot, hanem 
mindenkinek tisztességes életet. Azt akarták, 
hogy ne a kiváltságok, hanem a hozzáértés és 
a becsület irányítsa a mindennapokat. 

Csak remélhetjük: utódaink is megállnak és 
fejet hajtanak majd október 6-án, minden áldott 
évben, míg csak magyar ember  él e földön.

 Október 10-ére a Bem József Honvéd Nyug-
díjas Egyesület buszos kirándulást szervezett   
„SZEGZÁRD”-ra  a nemes borok és a művé-
szetek városába.

A várossal való ismerkedés a Béla téren kez-
dődött.  Megnéztük  Közép – Európa legna-
gyobb egyhajós templomát, majd a tér töb-
bi nevezetességeit – Szentháromság-szobor, 
I. Béla király szobra –  tekintettük meg. Ezután 
egy hosszabb sétát tettünk a városban. Egye-
sületünk tagja Kecskés József nyá. őrnagy úr a 
városban szolgált, így a különböző nevezetes-

ségeket hamar megtaláltuk. A séta végén láto-
gatást tettünk a Wosinszky Mór Megyei Múze-
umban. 

A kirándulás következő helyszíne a „ Frankos 
Borház ”  volt, ahol Erzsike a tulajdonos nagy 
szeretettel és kiváló borokkal várta a csoportot. 
A pincei borkóstolót követően egy bőséges és 
finom ebédet fogyaszthattunk el. A borok mel-
lett még „beszélgettünk” egy kicsit és azzal 
az egyhangú döntéssel indultunk haza, hogy 
jövőre is tervezzünk kirándulást Szekszárd-
ra.                                         GYPCS 

az érdekeltségi területén ingatlantulajdonnal rendelkezőknek!

FIGYELEM!
MÉG EGY UTOLSÓ LEHETŐSÉG AZ LTP KÖTÉSÉRE.

Tájékoztatjuk az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezőket, hogy 
akik a többszöri felszólítás ellenére sem teljesítették érdekeltségi hozzájárulásuk 
megfizetését, ügyüket jogi útra tereltük. A meg nem fizetett hozzájárulást a továb-

biakban a jegyző hajtja be adók módjára.

Tisztelt LTP szerződéssel rendelkező ügyfeleink:
A Társulat 2009. 11.28.-ai határnappal egyenlegközlőt küld azoknak az érdekelteknek, 
akik kötöttek LTP szerződést, de valamilyen oknál fogva fizetési elmaradásuk van. Kér-
jük ellenőrizzék, hogy a nyilvántartásunk alapján megküldött egyenleg az Önök befize-
téseivel egyezik-e. Amennyiben elmaradásuk mutatkozik a befizetésekben, kérjük azt 
rendezni illetve reklamáció esetén ügyfélszolgálatunkat felkeresni. Aki esetleg időköz-

ben rendezte a tartozását kérjük levelünket tekintse tárgytalannak.

JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

hírei

A
Az ügyfélfogadás helye: 

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

Kedd 1330 – 1700 óra között 

Csütörtök szünnap

Szekszárdi (SZEGZÁRD) kirándulás

PC abc
Számítástechnikai 

Szaküzlet
6440 Jánoshalma, Rákóczi utca 13.

Tel./fax: 77/403-100
Mobil: 70/942-47-98

                             70/942-48-01
Mail: pcabcjh@t-online.hu
Skype: pcabc-janoshalma

A karácsonyi vásárlás miatt ne utaz-
zon vidékre, ha azt helyben, szakértők 

segítsége mellett is megoldhatja!

PC abc a legjobb társ az informatikában!

Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll  rendelkezésükre minden kérdésben.

Vértanúkra emlékeztünk
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A 16. életévét betöltött gyermek a 
szülői házat vagy a szülők által kije-
lölt más tartózkodási helyet a gyám-
hatóság engedélyével a szülők bele-
egyezése nélkül is elhagyhatja, ha az 
fontos okból érdekében áll. 

A szülői ház elhagyásával kapcso-
latos eljárás a gyermek, a szülői fel-
ügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve a 
gyermeket gondozó vagy a gyermek 
gondozását vállalni szándékozó sze-
mély kérelmére indul.

A gyámhivatal a szülői ház vagy a 
szülők által kijelölt más tartózkodá-
si hely elhagyásának engedélyezése 
során vizsgálja, hogy a gyermek tör-
vényes képviselete, lakhatása és tar-
tása a kérelemben megjelölt helyen 

miképpen biztosítható. Ha a gyermek 
nem intézménybe, hanem magán-
személyhez kíván költözni, köteles a 
magánszemélyt is meghallgatni és 
nála környezettanulmányt készíteni.

Ha a gyámhivatal a szülői ház elha-
gyását engedélyezi, egyúttal meg-
állapítja, hogy a szülői ház elhagyá-
sának engedélyezése – a gondozás, 
nevelés kivételével – a szülők szülői 
felügyeleti jogát és tartási kötelezett-
ségét nem érinti.

Ha a gyámhivatal a kérelmet eluta-
sítja és a gyermek a szülői házat már 
engedély nélkül elhagyta, egyidejű-
leg kötelezi a gyermeket a visszaté-
résre. Ugyanígy jár el abban az eset-
ben is, ha az engedély megadását 

követően a feltételek megváltozása 
miatt az engedélyt visszavonja.

A szülői ház elhagyása iránti kére-
lem elbírálásánál az a városi gyámhi-
vatal illetékes, ahol a gyermek szü-
lői felügyeletet gyakorló szülőjének 
(szüleinek) a lakóhelye található.

Ha a gyermek a gyámhivatal enge-
délyével a szülői házat elhagyta, ezt 
követően a gyámhivatal illetékessé-
gét a gyermek lakóhelye határoz-
za meg.

További információ a Polgármes-
teri Hivatal Városi Gyámhivatalában 
(6440 Jánoshalma, Béke tér 1. szám 
alatt - 18. számú irodában) kérhető.

Farkas Margit
gyámhivatal vezető

pr

Mint már korábban mi is beszámoltunk róla, hogy sokak felháborodására a Kiskunhalas-Baja-
Bátaszék vonal is bekerült abba a jegyzékbe, amely a megszüntetésre javasolt vonalak tervezetét 
tartalmazta. Több polgármester, országgyűlési képviselő is demonstrált annak érdekében, hogy a 
munkanapokon jelentős kihasználtsággal közlekedő szerelvények megmaradjanak. Hogy a lobbi-
nak köszönhető a megmaradás, vagy csak tényleg tervezet volt a megszüntetés, nem tudni. Min-
denesetre az biztos, hogy érintett településeknek szüksége van a vasútra. Az érintett szakaszon 
lévő kistelepülések életében nagy jelentőséggel bír a vasút, ugyanis az ügyek intézéséhez, mun-

kába járáshoz nagy előszeretettel használták a vonatközlekedést.
A 2009/2010-re érvényes alábbi menetrendeket a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisz-

térium 2009. november 4-én tette  közzé, s letölthető a minisztérium honlapjáról is a http://www.
khem.gov.hu/nyitolap/09_10_vasuti_menetrend.html oldalról. Látható, hogy a  hogy a vonatok köz-
vetlen járatként, kétóránként járnak Kecskemét, Baja és Dombóvár között. Ugyanakkor a Baja–Kis-
kunhalas közötti, jelenleg csak iskolai napokon közlekedő betétvonatok többsége munkanapos 
lesz. Csúcsidőben óránként járnak majd.                                                           H.N. info

Marad a vasúti személyszállítás Kiskunhalas és Bátaszék között

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ÚMVP 
Irányító Hatóságának 78/2009. (X. 27.) közleménye az 
ÚMVP III. tengelyében lévő nem horizontális intézkedé-
sek beadási időszakáról. 
A támogatási kérelmeket 2009. november 16. – 2009. 
december 16. között lehet benyújtani.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tenge-
lyében a nem horizontális, helyi akciócsoportokon keresz-
tül megvalósuló alábbi intézkedések, 
* Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támo-
gatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) 
FVM rendelet,

* Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
* Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 
18.) FVM rendelet,

* Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe ve-
hető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. 
(X. 18.) FVM rendelet vonatkozásában a támogatási ké-
relmek beadási időszaka módosul. 

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Elérhetősé-
gei:6430 Bácsalmás Gróf Teleki 4-8, 6500, Baja Attila utca 
11. 6440, Jánoshalma Dózsa György utca 123.

Vargáné Szőke Krisztina
Jánoshalmai HVI

Harmadik tengelyes 
intézkedések novembertől

STÍLUS ÜZLET

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71. 
Tel.: 06-30/529-74-07

Fonott bevásárló kosár, pelenkaszárító, textil asztalterítő, 
sókristály mécses, keverőtál készlet, bőrvágó olló

AKCIÓS ÁRON egész hónapban!

novemberi akciója!

MTZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek• 
Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb.• 
Kerti munkagépek (marók, fűnyírók, motoros kaszák) és al-• 
katrészeik kaphatóak.

Vékony, vastag különböző fajta tűzifa
 köbméterre kapható! 

Jánoshalma Kisfaludy utca 63

Ne utazzon máshová, 
nézzen be hozzánk!

GYÁMHIVATALI HÍREK
Szülői ház elhagyása:
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Gázkonvektorok, 
gázkazánok,

 gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 

JAVÍTÁSA,
 KARBANTARTÁSA

új gázkészülékek 
beüzemelése:

KISS ATTILA
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:20-32 39 906

Válla lkozásunk a hozzánk forduló temettetők 
megbízásából 2009. október hónapban a következő 

elhuny tak temetésén működött közre:

„Minden halállal elvész valami, ami értékes és helyettesíthetetlen.”   
                                                                           (Laurell Kaye Hamilton)

Nagy Zsolt ügyvezető 

Híz Józsefné sz. Csorba Julianna (1929) 
Horvai Istvánné sz. Magyar Julianna (1922)

Bárth Péter (1925)                                         Dági József (1920)
Szabó Gergely (1961)

ÉPÜ LET-
BONTÁST

tör me lék szál lí tást, 
föld ki eme lé si mun kát, 

alap ki ásást, 
ho mok ra ko dást 

szál lí tás sal 
 rö vid ha tár idő re, vagy 

azon nal ra vál la lok 

Pal kó Lász ló
 kő mű ves vál lal ko zó

Já nos hal ma, Dió fa u. 10.  
Tel.: 77/401-714 

Mo bil: 30/92-84-430

Temetkezési vállalkozás

Dr Gregó Sándor
fül- orr- gége és 
tüdőgyógyászati 
magánrendelése

minden héten, 

pénteken 14 órától 15 óráig
Jánoshalma, Molnár János u. 32. 

Bejelentkezés: naponta 07 és 19 óra között a 
06-30/22-88-819 telefonszámon

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2009. október hónapjában a  kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

Varga Endre Jánosné 
sz.: Nagy Veronika élt: 81 évet
Horváth Imre  élt: 94 évet
Schneider Andrea élt: 35 évet
Deák István élt: 61 évet
Bagóczki Lászlóné 
sz.: Halász Eszter Terézia élt: 60 évet
Bor Sándorné 
sz.: Rendek Margit élt: 85 évet
Varga József élt: 76 évet
Verseczki Istvánné
 sz.:Weith Erzsébet él: 82 évet
Binszki Lénárd élt: 81 évet
Dörme Károly András élt: 47 évet
Polyák László Sándor élt: 59 évet
Fazekas Lászlóné
sz.: Illés Margit élt: 86 évet

Schütz László élt: 73 évet
Burai Józsefné 
sz.: Kovács Gizella élt: 50 évet
Békefi István  élt: 89 évet
Faragó Ferenc élt: 62 évet
Ságodi Lajosné 
sz.: Vörös Erzsébet élt: 89 évet
Maróti Ferenc élt: 51 évet
Krammerstetter Jánosné
sz.: Szöllősi Etelka élt: 79 évet
Molnár Gyuláné 
sz.: Raffai Erzsébet élt: 81 évet
Varga László Károly élt: 54 évet
Köblös Béláné 
sz.: Naszvadi Margit élt: 98 évet
Filadelfi Jánosné 
sz.: Madarász Mária élt: 60 évet

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!

Csényi Lász ló üg y  ve ze tő

Or szágos Kirakodó Vásár 
2009. november 18-án 

BORBOR
A MINDENNAPOKRA!

Eladó egy EL-GO típusú, elektromos meghajtású há-
romkerekű moped, négy fiókos fagyasztó szekrény (új-

szerű állapotban), valamint 1 db televízióhoz is csatlakoztat-
ható, vezeték nélküli, adapteres fejhallgató (nagyothallóknak 

is jó) Érdeklődni a 06/77/401-015 telefonszámon
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Tisztelt labdarúgást szerető olvasó!
Még korlátozott számban kapható a JSE 
megalakulásának 90. évfordulójára kiadott 
a „Jánoshalmi Sport Egyesület Labdarúgó 
Szakosztályának története” című könyv, me-
lyet írta és összeállította Horváth József nyu-
galmazott tanár. A könyv 1.500 Ft-s áron meg-
vásárolható a Petróczky-féle CBA élelmiszer 
boltban, a városi könyves boltban valamint 
a JFC elnökénél, Ádám Gyulánál a Borpince 
utca 2 szám alatt.
A könyv megvásárlásával támogassa Ön is a 
Jánoshalmi Futball Club eredményes műkö-
dését! Köszönjük.

Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről

PÁLYÁZATI 
TANÁCSADÁS 

VÁLLALKOZÁSOK 
SZÁMÁRA

 

EMVA ÉS GOP PÁLYÁZATOK 
KÉSZÍTÉSE ÉS 

PROJEKTMENEDZSMENTJE 
RUGALMAS, KEDVEZŐ 

FELTÉTELEKKEL.
 

Bács-Tender Kft.
6000 Kecskemét Fráter György u. 10.

 

tel: 70/385-1945

A felnőtt bajnokság állása a 12. forduló után
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1. Fülöpjakabi SE 11 10 1 0 51 11 40 31
2 Kecel FC 12 9 3 0 48 8 40 30
3 Csengőd SE 12 9 1 2 43 12 31 28
4 Öregcsertői KSE 12 8 3 1 57 21 36 27
5 Kkh.Szpart.SE 12 8 2 2 42 15 27 26
6 Jánoshalmi FC 12 7 0 5 29 23 6 21
7 Szanki SE 11 6 1 4 24 16 8 19
8 Vadkert FC 12 5 2 5 30 31 -1 17
9 Bócsai SE 12 4 1 7 21 32 -11 13
10 Dunaegyházi SE 12 4 1 7 21 39 -18 13
11 Kecel Senior 12 4 1 7 24 43 -19 13
12 Kötöny SC 12 3 1 8 17 54 -37 10
13 Újtelek SE 12 3 0 9 21 31 -10 9
14 Jászszentlászlói SE 12 3 0 9 13 30 -17 9
15 Homokmégyi SE 12 2 1 9 19 58 -39 7
16 Tázlári SC 12 1 0 11 8 44 -36 3

A serdülő bajnokság állása
 a IX. forduló után
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1. Kecel 9 8 - 1 64 - 11 24

2. Kalocsa 8 6 - 2 78 - 16 18 

3. Kiskőrös 7 6 - 1 36 -  10 18 

4. Hajós 8 6 - 2 56 - 18 18 

5. Solt 8 4 - 4 36 - 23 12 

6. Soltvadkert 8 3 2 3 40 - 31 11 

7. Szank 8 3 1 4 23 - 35 10 

8. Akasztó 8 1 3 4 24 - 56 6 

9. Dusnok 8 2 - 6 22 - 66 6 

10. Izsák 8 1 1 6 19 - 60 4 

11. Harta 8 - 1 7 7 - 79 1 

2009-2010-es BKM-i Női 
Keresztpályás Labdarúgó Bajnokság.

8. forduló eredményei:
Városföld - Mórahalom 0 : 4
Géderlak - Kiskunhalas 4 : 2
Nagykőrös - Tiszaalpár 3 : 2

Tabella
  M Gy D  V Pont Gól  GK
1  Mórahalom 8  8  0  0  24  39 :   5  34
2 Géderlak 8  6  1  1  19  32 : 11  21
3 Szeged 8  5  1  2  16  29 : 10  19
4 Jánoshalma  8  4  0  4  12  15 : 16  -1
5 Dusnok 8  3  1  4  10  12 : 15  -3
6 Városföld  8  3  1  4  10  12 : 26  -14
7 Nagykőrös  7  3  0  4  9  12 : 20  -8
8 Tiszaalpár  8  2  1  5  7  13 : 24  -11
9 Kiskunhalas  7  2  0  5  6  10 : 17  -7
10 Kalocsa 8  0  1  7  1 4 : 34  -30

Dusnok- Jánoshalma 1 : 2
Kalocsa - Szeged 0: 5

Változatos eredményekkel folytatódott a me-
gyei III. osztály Közép csoportjának küzdelmei 
a felnőtt férfi labdarúgó csapatunk számára.

VIII. forduló: 2009. 10. 4.
Öregcsertő KSE – Jánoshalmi FC 

7 : 1 (3 : 1)
Gólszerző: Tóth András
László György edző értékelése: A mérkőzés 
elején a sok kihagyott gólhelyzet megbosszulta 
magát, és a további sorozatos egyéni hibák is 
hozzájárultak ahhoz, hogy a tavalyi Déli csoport 
bajnoka ilyen arányban is, megérdemelt győ-
zelmet arasson felettünk.
Jók:  -

IX. forduló: 2009. 10. 10. 
Jánoshalmi FC – Homokmégyi SE 

3 : 0 (0 : 0)
Gólszerzők: Varga Zoltán, Szénási Csaba, 
                     Madarász Csaba
Edző értékelése: Nehezen lendültünk játékba, 
és a kínálkozó lehetőségeink is rendre kima-
radtak az első félidőben, de a mérkőzés végére 
már a kaput is sikerült párszor eltalálnunk.
Jók: Szem Róbert a mezőny legjobbja, Szénási 
Csaba, Madarász Csaba, Faragó Patrik

X. forduló: 2009. 10. 18.
Dunaegyháza – Jánoshalmi FC 

0 : 1 (0 : 0)
Gólszerző: Balogh Viktor
Edző értékelése: Egyenlő erők küzdelmét hozta 
a találkozó, de a több gólhelyzetünkből nekünk 
sikerült egy szépségdíjas gólt rúgnunk, és ezzel 
a győzelmet megszereznünk.
Jók: Szem Róbert, Balogh Viktor, Csernók Csa-
ba, Varga Károly

XI. forduló: 2009. 10. 24.
Jánoshalmi FC – Bócsai SE 

6 : 1 (4 : 0)
Gólszerzők: Tóth András 2, Balogh Viktor 2, 
Varga Zoltán, Csernók Csaba
Edző értékelése: Jó játékkal végre sikerült talán 
kiszolgálni, a szép számmal kilátogató hűséges 

szurkolóinkat.
Jók: Az egész csapat.

XII. forduló: 2009. 10. 31. 
Fülöpjakab – Jánoshalmi FC 

1 : 0 (1 : 0)
Edző értékelése: Az első helyezett otthonában, 
színvonalas, jó iramú mérkőzésen a játék képe 
alapján nem érdemeltünk vereséget.
Jók: Varga Zoltán, Varga Károly, Szem Róbert, 
Balázsevics Péter

Felnőtt férfi csapatunk hátralévő 
őszi mérkőzéseinek időpontjai:

XIII. forduló:
2009. 11. 07. (szombat) 13 : 30 óra 

Jánoshalma FC – Tázlári SC

XIV. forduló:
2009. 11. 15. (vasárnap) 13 : 30 óra

Csengőd SE – Jánoshalmi FC

XV. forduló:
2009. 11. 21. (szombat) 13 : 00 óra 

Jánoshalmi FC – Kecel Senior

Októberben folytatódtak a megyei serdülő 
labdarúgó bajnokság Déli csoportjának a 

küzdelmei is.

V. forduló: 2009. 10. 03.
Nagybaracska – Jánoshalmi FC 

1 : 3 (1 : 1)
Gólszerzők: Sztojka Szilárd, Enesei Dániel, 
Harczi László
Bada Pál edző értékelése: 0 : 1-ről sikerült 
fordítanunk. A győzelmet nem a tudásunknak, 
hanem a nagy akarásunknak köszönhetjük.

VI. forduló: 2009. 10. 28.
Jánoshalmi FC – Érsekcsanád 

1 : 0 (0 : 0)
Gólszerző: öngól
Edző Értékelése: Öngóllal nyertünk, de ezért is 
3 pontot adnak.

VII. forduló: 2009. 10. 17.
Kiskunhalas – Jánoshalmi FC 

1 : 2 (0 : 2)
Gólszerzők: Enesei Dániel, Nagy Róbert
Edző értékelése: Nagyon értékes győzelmet 
arattunk az egyik bajnokesélyes otthonában. 
Gratulálok az egész csapatnak.

VIII. forduló: 2009. 10. 24.
Jánoshalmi FC – Tompa 

2 : 3 (0 : 0)
Gólszerzők: Enesei Márton, Papp Dávid
Edző értékelése: Ezt a játékot nem szájjal, ha-
nem lábbal játsszák. Lehet, hogy a végelszámo-
lásnál ezek a pontok fognak hiányozni.

IX. forduló: 2009. 11. 01. 
Madaras – Jánoshalmi FC 

0 : 2 (0 : 0)
Gólszerzők: Enesei Dániel, Harczi László
Edző értékelése:A gólarány nem tükrözi híven, 
a két csapat közötti tudásbeli különbséget.

Serdülő csapatunk hátralévő 
őszi mérkőzéseinek időpontjai:

X. forduló:
2009. 11. 07. (szombat) 10 : 00 óra 

Jánoshalmi FC – Bácsbokod
XI. forduló:

2009. 11. 14. (szombat) 10 : 00 óra 
Sükösd – Jánoshalmi FC

A női csapatunk folytatta tisztességes szerep-
lését a regionális bajnokságban.

IV. forduló: 2009. 10. 04.
Kiskunhalas – Jánoshalmi FC

 3 : 2 (2 : 1)
Gólszerző: Patocskai Rita 2
Gál László edző értékelése: Az utolsó utáni 
percben kapott szabadrúgásból szerzett góllal 
kaptunk csak ki.

V. forduló: 2009. 10. 10.
Jánoshalmi FC – Mórahalom

1 : 4 (0 : 3)

Gólszerző: Patocskai Rita
Edző értékelése: A tavalyi bajnokot láttuk ven-
dégül. Mint ahogy az eredmény is mutatja, idén 
már játéktudásban közelebb kerültünk hozzá-
juk, de még mindig nem elég közel.

VI. forduló: 2009. 10. 17.
Géderlak – Jánoshalmi FC 

4 : 1 (2 : 0)
Gólszerző: Fenyvesi Evelin
Edző értékelése: A hazai csapat mezőfölényét 
gólokra is tudta váltani.

VII. forduló: 2009. 10. 24.
Jánoshalmi FC – Kalocsa 

3 : 0 (1 : 0)
Gólszerzők: Fenyvesi Evelin, Kéfer Tímea, 
Kovács Kitti
Edző értékelése: Az első félidő gyengébb játé-
kát felváltotta a második félidő ötletesebb focija, 
amely már több gólt is eredményezett.
Jók: Horváth Ágnes, Fenyvesi Evelin, Patocskai 
Rita

VIII. forduló: 2009. 10. 31.
Dusnok – Jánoshalmi FC 

1 : 2 (0 : 1)
Gólszerzők: Fenyvesi Evelin, Horváth Imola
Edző értékelése: Változatos mérkőzésen foko-
zatosan kerekedtünk felül a hazai csapaton, és 
váratlan de megérdemelt győzelmet arattunk.
Jók: Fenyvesi Evelin, Gál Teréz, Horváth Ágnes 

Női csapatunknak már csak egy mérkőzése 
van hátra az őszi szezonból.

IX. forduló:
2009. 11. 07. (szombat) 13 : 30 óra 

Jánoshalmi FC – Nagykőrös

Minden futball iránt érdeklődőt továbbra is sze-
retettel várunk a Jánoshalmi FC mérkőzéseire!

Hajrá JFC!

Ádám Gyula
JFC elnök 
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N. M. Ausztria , felje-
lentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2009.09.30-
án 07:30 óra és 18:15 
óra közötti időben a 6440 
Jánoshalma, Béke tér 13. sz. alatti Mező-
gazdasági Szakközépiskola Kollégiumából 
eltulajdonított egy kék színű Nokia típusú 
- egyéb adat nem ismert - mobiltelefont. A 
telefonban a 0664-5556172-es hívószámú 
osztrák SIM kártya volt, mely kártya az A1 
szolgáltató hálózatán működött. (Magyar-
országra érkezéskor a Vodafone hálózatá-
ra kapcsolt.) A telefon IMEI száma, gyártá-
si száma nem ismert. A lopással okozott 
kár 100 euro. 

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és 
a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősü-
lő kisebb értékre* elkövetett lopás vétsé-
gének megalapozott* gyanúja miatt B. E. 
J. mélykúti lakos feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2009.10.02 napon 16:00 
és 17:00 közötti időben Mélykút, Széche-
nyi utca 14. szám alatt található Búfelej-
tő kocsma előtt, lezárt állapotban hagyott 
piros színű elektromos kerékpárját ellop-
ta. Lopási kár kb. 130.000 .Az elkövetőt a 
Mélykúti kmb. elfogta. 

 2009.10.02 napon 15:38 órakor, a 
Jánoshalma, Halasi utca 61. sz. alatti 
helyen lévő Liba kocsma tulajdonosa K. 
G.jánoshalmi lakos értesítette, hogy a mai 
nap 15 óra körüli időben ismeretlen sze-
mély garázda magatartást tanúsítva egy 
0,5 literes sörös üveget és egy üveg hamu-
tálat dobott a helyiség egyik ablaküvegére, 
amely kitört. Kár: kb. 35.000. Ft.

A Btk. 170. § (1) bekezdésébe ütköző és 
aszerint minősülő könnyű testi sértés vét-
ségének megalapozott gyanúja miatt eljá-
rás indult  P. Zs. feljelentése alapján férje 
P. Zs. ellen, aki 2009.09.29 napon 02:00 
időpontban 6449 Mélykúti lakóházukban 
tettleg bántalmazta, amelynek következték-
ben 8 napon belül gyógyuló könnyű sérü-

lést szenvedett
A Btk. 179. § (1) bekezdésébe ütköző 

és aszerint minősülő rágalmazás vétségé-
nek megalapozott* gyanúja miatt eljárás 
indult B. J. I. jánoshalmai lakos feljelenté-
se alapján S. M. jánoshalmai lakos ellen, 
aki 2009.10.04 napon 17:00 időpontban 
6440 Jánoshalma, Dózsa György utcán 
mások előtt reá nézve a becsület csorbítá-
sára alkalmas tényeket állított

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző 
és a (4) bekezdés a. pontja szerint minő-
sülő nagyobb értékre* elkövetett lopás 
bűntettének gyanúja miatt eljárás indult 
V. T. jánoshalmi lakos bejelentése alap-
ján ismeretlen tettes ellen, aki 2009.10.02-
án 15:00 óra és 2009.10.05-én 10:00 óra 
közötti időben 6444 Kéleshalom, IV. ker. 
16/A. sz. alatt található Kéleshús KFT. 2. 
sz. sertéstelepéről eltulajdonított 30 db, 
kb. 12-15 kg-os malacot kb. 300.000.-
Ft. értékben.

K. J. E.jánoshalmi lakos feljelentést 
tett B. D. jánoshalmai lakos ellen, aki 
2009.10.03-án 18.00-18.30 óra közötti 
időben a Jánoshalma Béke téren lévő park-
ban tőle egy mobiltelefont, valamint egy 
arany karkötőt elkért, majd ezen értékek 
megtartása érdekében a sértettet B. ellök-
te és a helyszínről elszaladt. A bűncselek-
ménnyel okozott kár: 160.000 Ft. 

A Btk. 324. § (1) bekezdésébe ütköző 
és a (2) bekezdés a. pontja szerint minősü-
lő kisebb kárt okozó rongálás vétségének 
megalapozott* gyanúja miatt -állampolgári 
bejelentés érkezett Jánoshalma Rendőrörs 
Közrendvédelmi járőr telefonjára, miszerint 
ismeretlen személy a Jánoshalma Dózsa 
Gy. utca és a Kossuth utca sarkán lévő 

UNIVER áruház kínai bolt kirakatát betörte. 
A kirakat 200 cm X 150 cm-es dupla falu 
amelynek csak a külső üvege tört be. A 
helyszínre kiérkező F. T.az áruház igazga-
tója elmondta, hogy a rongálással okozott 
kár 100.000 Ft. más kára nem keletkezett. 
A cselekmény elkövetőjét a jánoshalmi 
rendőrök elfogták, akit másik két bűncse-
lekmény elkövetése is rovására  irható.

Rendőri járőr tetten érte Gy. R. jános-
halmi lakost aki a jánoshalmi Parkban 
egy padon egymagában különböző irato-
kat égetett el. Az intézkedés során a tűz-
ből kivételre került egy személygépkocsi 
forgalmi engedélye a hozzá tartozó törzs-
könyv. Gy. R. elmondta, hogy a személy-
gépkocsi ami nyitott állapotban volt a 
Szent Anna Katolikus iskola előtt parkolt 
és abból vette ki az iratokat, valamint tér-
képet és egyéb papírt ami nem személyes 
irat volt azt elhozta és elégette. A cselek-
mény 2009.10.08.-án 22 óra 30 perckor 
történt. Ellene eljárás indult. Lopással oko-
zott kár 21.000 Ft.! 

Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és 
a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő 
kisebb értékre elkövetett lopás vétségének 
gyanúja miatt eljárás indult G. G. R. jános-
halmi lakos bejelentése alapján ismeretlen 
tettes ellen, aki 2009.10.09.-én kb 21 óra 
körüli időben Kiskunhalason a vasútállo-
máson - miközben a Jánoshalma felé indu-
ló vonatra szállt fel - a vállára akasztott tás-
káját a válláról lerántotta és azt eltulajdoní-
totta a benne levő személyes okmányaival, 
2 db bankkártyájával és 120.000.-Ft kész-
pénzével együtt.

A Btk. 327. § (1) bekezdésébe ütköző 
és aszerint minősülő jármű önkényes elvé-
tele bűntettének megalapozott* gyanúja 
miatt  Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, 
aki 2009.10.10 napon 18:20 időpontban 
a 6449 Mélykút, Öregmajor 142. sz. alatt 
található RE-CORD benzinkúton őrizetle-
nül hagyott, S. R. Mélykút, Öregmajori 
lakos tulajdonát képező  Honda típusú sze-
mélygépkocsit a tulajdonosa engedélye és 
tudta nélkül a benne hagyott indító kulcs-
csal elindította, és a gépjárművel elhajtott, 
majd azzal a benzinkút kivezető szakaszán 
közlekedési balesetet okozott, úgy hogy az 
ott található Primagáz gázpalack tárolójá-
ba hajtott. A cselekménnyel okozott kár a 
szgk-ban kb.: 600.000 Ft, a tárolóban és a 
gázpalackokban kb.: 800.000. Ft

K. T. Mélykúti lakos 2009.10.12 -én 
04:20 órakor közlekedett az általa vezetett 
szgk.-val az 55-ös főút 62. km.-nél Mély-
kút irányába. A fenti helynél valószínűleg 
elaludt és lesodródott a jobb oldali útpad-
kára ahol egy fának ütközött. A baleset 
következtében K. T. 8 napon belül gyógy-
uló könnyű sérülést szenvedett. 

2009.10.16 napon,  P. J. a Bács Komp-
lex Bt. Vagyonőre elmondta, hogy az éjsza-
ka folyamán a Jánoshalma Béke téren lévő 
Korzó étterem belső udvarán álló lezá-
ratlan állapotban lévő  Wartburg típusú 
szgk.-t, és 2 db. kerékpárt tulajdonítot-
tak el. Továbbá feltörték az udvaron álló 
másik szgk.-t, amelyben kutatást végeztek. 

Lopási kár: kb. 70.000. 
Ft. A bűncselekmény 
mindhárom elkövetőjét 
a jánoshalmi rendőrök 
elfogták.

B. A. Gyulai lakos 2009. 10. hó 18-án 
14 óra 19 perckor az általa vezetett szgk 
val úgy közlekedett az 55-ös főút 60.940 
méterénél Szeged irányába, hogy az előtte 
vele azonos irányban haladó R. M. Mély-
kúti lakos által hajtott lovaskocsi hátuljának 
ütközött. B. A. egy előtte haladó gépjármű 
mögött haladva megkezdte a lovaskocsi 
kikerülését, de látva az erős szemből érke-
ző forgalmat, visszatért a lovaskocsi mögé, 
fékezett, de már nem tudta elkerülni az 
ütközést. A lovaskocsi hajtója R. M. és 
utasa S. J. Mélykúti lakos 8 napon belül 
gyógyuló, könnyűsérüléseket szenvedtek. 

K. I. jánoshalmi lakos, mint a jánoshal-
mi Városgazda Kft képviselője bejelentést 
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2009.10.20-
án 15:15 óra és 2009.10.21-án 06:45 óra 
közötti időben a cég 6440 Jánoshalma, 
Mélykúti út 1. sz. alatti telephelyére lakat-
leverés és ajtóbetörés módszerével beha-
tolt és onnan Stihl, Hilti és Makita típu-
sú kéziszerszámokat, valamint gázolajat 
tulajdonított el összesen kb. 1.000.000,-
Ft értékben. A rongálással okozott kár kb. 
30.000,-Ft.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütkö-
ző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint 
minősülő kisebb értékre* elkövetett lopás 
vétségének megalapozott* gyanúja miatt 
eljárás indult K. F. borotai lakos feljelen-
tése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
2009.10.24-én 12:00 óra és 26.-án 07:00 
óra közötti időben 6445 Borota, külterüle-
tén a 0290/10 hrsz-ú erdőrészből kb. 20 
q akác tűzifát tulajdonított el kb. 40.000 
Ft. értékben. Az elkövetőt a borotai kmb. 
elfogta.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és 
a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősü-
lő kisebb értékre* elkövetett lopás vétsé-
gének megalapozott* gyanúja miatt W. Z. 
mélykúti lakos a a Mélykút Nagy u. 2 szám 
alatti Cuki csemege vezetője feljelentést 
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2009.10.29 
napon 08:52 időpontban a boltban Adi-
das arcszeszt tulajdonított el. Az elkövetőt 
a sértett tetten érte. A bűncselekménnyel 
okozott kár: 21.000 Ft.  Az elkövetőket (2 
fő) a jánoshalmi rendőrök elfogták, majd a 
Kiskunhalasi Városi Bíróság előzetes letar-
tóztatásba helyezte mindkettőjüket, mivel 
már több hasonló cselekményt követtek el 
. A megtérült kár: 21000 Ft.  

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és 
a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősü-
lő kisebb értékre* elkövetett lopás vétségé-
nek megalapozott* gyanúja miatt 

K. E. I.  feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen, aki 2009.10.28 20:00 és 2009.10.29 
10:00 közötti időben 6440 Jánoshalma, 
Magyar László utca 20. sz. előtt lezáratla-
nul parkoló Skoda személygépkocsiból 2 
db számlatömböt és egy céges bélyegzőt 
tulajdonított el 21.000 Ft értékben. 

A Jánoshalma Rendőrőrs indo-
kolt esetben az alábbi telefonszá-

mon hívható éjjel – nappal :
20-539-64-99

HUNYADI 
NÉPE

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

Meg je le nik: ha von ta
Ki ad ja: Já nos hal ma Vá ros

Ön kor mány za ta
Fe le lős ki adó:

Czeller Zoltán polgármester
Szerkeszti a Szer kesz tő bi zott ság

A szerkesztésért felel:
Ágoston István

a Szerkesztőbizottság elnöke.
A szer kesz tő ség cí me: 

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1.
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Összeállította: Blázsik Sándor
Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.

Ké szült: Kó pia Kft. nyomdájában, 
Kis kun ha lason

Csak  SÜR GŐS és
 ÉLET VE SZÉ LYES 

eset ben ve he tő igény be!
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: Or vo si ren de lő 
          Já nos hal ma, Rá kó czi u. 7. 
          Te le fon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás 
2009.. november:  6. Dr. Faddi Zol-
tán, 7. Dr. Dudás József, 8. Dr. Ván-
dor Ilona, 9. Dr. Tompa László, 10. 
Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. Dudás 
József, 12. Dr. Faddi Zoltán, 13. Dr. 
Mikó Attila, 14. Dr. Faddi Zoltán, 15. 
Dr. Mikó Attila (O.O.), 16. Dr. Ván-
dor Ilona, 17. Dr. Csoboth Johan-
na, 18. Dr. Korponyai Csilla, 19. Dr. 
Mikó Attila, 20. Dr. Kishonti Attila, 21. 
Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Cso-
both Johanna, 23. Dr. Vándor Ilo-
na, 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. 
Dudás József, 26. Dr. Mikó Attila, 27. 
Dr. Faddi Zoltán, 28. Dr. Vándor Ilo-
na, 29. Dr. Mikó Attila (O.O.), 30. 
Dr. Csoboth Johanna, 
December 1. Dr. Kishonti Attila, 2. 
Dr. Dudás József, 3. Dr. Faddi Zol-
tán, 4. Dr. Mikó Attila, 5. Dr. Faddi 
Zoltán, 6. Dr. Faddi Zoltán, 7. Dr. 
Csoboth Johanna, 8. Dr. Vándor 
Ilona, 9. Dr. Dudás József, 10. Dr. 
Faddi Zoltán, 11. Dr. Tompa László, 

Or vo si ügye let

Anya köny vi hí rek
2009. október hónapban

Házasságkötés

Született:

Rendőrségi hírek Lapunk 
legközelebb

2009. 
december 11-én 

jelenik meg 
falinaptár 

melléklettel 

Szépségpatika
Miskolczi Nóra

Fodrász, pedikűrös,  
talpmasszőr
Jánoshalma, 

Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alap-
ján  Tel: 06-70/5038213 

Ősi, hatékony egészség-
megőrző és gyógyító módszer.

Részletek a 

címen 

Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

Japán masszázs!

http://yumeiho7.blogspot.com

-/--

Nem volt

Arnhoffer Bálint Attila (Anyja neve: 
Sári Laura Szilvia), Kőszegi Brigit-
ta (an.: Kőszegi Hajnalka), Szvétek 
Áron (an.: Horváth Mónika), Fribert 
Csanád (an.: Radvánszki Rita), Tor-
ma Ádám Máté (an.: Szász Judit)

GRATULÁLUNK!

forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

A magyar 
üzletlánc

Jánoshalma, Rákóczi u. 12. és Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 75. 
üzelteinek akciói

Tchibo cappuccinó 100 gr 990,- Ft/kg  99 Ft/db
Trapsita sajt  799 Ft/kg
1,5 l- es ásványvíz 39 Ft/db
2 l-es szénsavas üdítő 59 Ft/db
Tchibo Family 275 gr-os 399 Ft/cs

 50 kg-os CUKOR MEGRENDELHETŐ, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL

06-30/278-32-86 
Az akció ideje: 2009. november 9-15
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk

I d é n  10  é v e s  a
 K o r z ó  É t t e r e m ! ! !

Szilveszteri előzetes:

Óévbúcsúztató újévköszöntő 
szilveszteri mulatságra 

várjuk Önöket!
Meglepetések, tombola, 

ajándék jubileumi palackozott bor 
asztaltársaságonként.

Jubileumi csoportos kedvezmény, minden 
tizedik vendég a mi vendégünk.

A december15-ig előre megváltott belépők: 
9600Ft/fő,

Utána december 25-ig: 9900Ft/fő
Az idén is lesz szilveszter - 

bontsunk együtt pezsgőt

 Szeretettel várjuk!
Tel: 77/401-130

www.korzoetterem.hu


