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PAPP RENÁTA

Az új világrend alakulása úgy hozta, az utóbbi
időkben mindig új kihívásokhoz kell
alkalmazkodnunk. Covid-diktatúra, kijárási
korlátozás, hiánygazdaság, most pedig
energiaválság sújtja Magyarországot. A
jelenlegi folyamatok és a korábbi intézkedések
összessége arra vezet, hogy lassan kivérezteti a
még talpon maradó önkormányzatokat. A
fejlődést és az előrehaladást biztosító
beruházások megvalósítása tízmillió forintos
anyagi áldozatokat követeltek meg az elmúlt
években – azaz minden beruházáshoz többet
kellett kifizetnie az önkormányzatnak, mint
amennyi forrást a nyertes pályázat biztosított.
Lassan az elapadó állami források miatt
körbetartozások alakulnak ki. A földgáz és a
villamosenergia árának megemelkedése pedig
iszonyatos többletkiadásokat okoz:
közvilágításunk havi 1 millió forinttal drágul, az
óvoda fűtése 400 ezer forintról 2,5 millió
forintra növekszik, míg a sportcsarnok negyed
éves gázfogyasztása időjárás függvényében 21,8
millió és 22, 9 millió forint közötti összeg lehet.
Így tehát minden nap új megtakarító
intézkedések kidolgozása zajlik, melyeket az
önkormányzat valamennyi intézményével,
szervezeteivel közösen kell, hogy
megvalósítsunk annak érdekében, hogy
működésüket megőrizhessük. 
 Köszönöm az intézményvezetők, munkatársak
lelkiismeretes hozzáállását, látom, hogy
mindenkinek új határokat kell átlépni a kialakult
gyakorlatok újra szervezésében, amely
megköveteli ez előrelátó tervezést, a
minimumfeltételek folyamatos figyelemmel
kísérését.

A közös felelősség ereje

Csodálatos dolgok történnek az elmúlt
hetekben, hónapokban. Felajánlások, támogató
együttműködések érkeznek a település javára, a 
lakosok egymás megsegítéséért fognak össze. A
beköltöző vállalkozó jóvoltából a kiszáradt fák
kivágását kaptuk ajándékba, mellyel a
Polgármesteri Hivatal előtti veszélyes fák
eltávolítása történt meg. Építőipari
vállalkozásunk az iroda sori utat tette rendben,
szintén önzetlen felajánlásból. A Bűbáj Birtok
állatsimogatójába rendszeresen érkeznek a
zöldség felajánlások a zöldség-gyümölcs
felvásárlótól. A gondozási központ szigetelő
anyagot kapott ajándékba, mellyel a
bentlakásos otthon mennyezetét szigetelték le.
A bajba jutott lakosokra nemcsak a szociális
segítők, hanem szomszédaik is  figyelnek: új
szemüveget adományoznak, tűzifát
hasogatnak, tetőt javítanak, odafigyelésükkel
időben segítséget kérnek az önkormányzattól.
Hálás szívvel köszönöm mindenki önzetlen
segítségét! 

Karácsonyi adományozás

December hónap arról szól, hogy karácsony
ünnepére készülve azt szeretnénk, ha
mindenkinek ünnep lenne az ünnep –
adománygyűjtést indított az önkormányzat.
Várjuk a tartós élelmiszer adományokat,
melyeket kioszthatunk a rászoruló időseink,
családok javára.
A „Legyél te is karácsonyi Angyal” felhívást idén
is folytatom: már 38 kisgyermekhez látogathat
el a karácsonyi angyal, aki a gyermek ajándék
kívánságát valósítja meg. Egészen karácsony
hetéig lehet még csatlakozni és kívánságot
teljesíteni!

Áldott Karácsonyt kívánok minden ásotthalmi lakosnak! Kívánom, hogy szeretetben,
békességben, egymást segítve köszöntsön mindannyiunkra az új esztendő! 
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Új sportpályát avattunk

Új gumiburkolatos sportpályát adtunk át a Kiss
Ferenc Általános Iskola diákjaival közösen.
Az új rekortánpálya a régi, 1970-ben épített
bitumenes sportpálya helyére épült. A korábbi
pályát elbontották, helyére épült a 20 *40
méteres felületű létesítmény. A pálya
csúszásmentes, esés és ütéscsillapító
gumiburkolata a testre ható rezgéseket is
csökkenti, így a biztonságos sportolást
biztosítja az ásotthalmi iskolásoknak és
szabadidős sportolóknak. 
A szalagátvágás rendhagyó módon most
nemcsak a településvezető és a kivitelező
közreműködésével történt, hanem az iskola
valamennyi diákját felkértem a szalag
átvágására. 120 méter hosszú nemzeti szalaggal
fogták körbe a sportpályát a diákok, amelyet az
iskola nyolc évfolyama nyolc helyen vágott át -
ezzel is kifejezve az új "grund" mindenkié.
A pályaavatón a moderntánc tanszakos diákok
léptek fel, majd közös élőképpel zárták a
gyermekek az eseményt. Köszönjük az iskola
vezetésének, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella
igazgatónak és valamennyi diáknak a
pályaavatón való közreműködést.
Jó sportolást kívánok!

Tanyafórum Kissoron

A Tanyagondnoki Szolgálat keretében
tanyafórum volt Kissoron. Börcsök Renáta
tanyagondnok szervezésében átfogó
tájékoztatót tartott az önkormányzat részéről
Papp Renáta polgármester, Dr. Barna Angéla
jegyző és Nagy Sándor mezőőr a tanyasi
lakosokat érintő aktuális kérdésekről. A
Tanyagondnoki Szolgálat térítésmentes
szolgáltatásait Börcsök Renáta ismertette.

Kapható a Pipas Chips

Elindult a Pipas Chips manufaktúra termelése,
már webshopon keresztül is rendelhetőek a
termékeink. A termékpalettán jelenleg répa,
batáta, burgonya és cékla chips-ek natúr és
fűszeres változatai szerepelnek. A chips a
ropogtatnivalók új világát hozta el, hiszen itt
sem hozzáadott zsiradék, sem egyéb
ételérzékenységet okozó adalékanyag nincs a
termékekben: glutén, tej és tojásmentesek, így
bátran fogyaszthatják az ételallergiával küzdők
is .A chips-eket helyben a Tambura étteremben
is vásárolhatják.
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I. adventi gyertyagyújtás

Aprótalpak mackót kaptak a bölcsisek



2014 óta tart a migráció, amely azóta is teljes
struktúrájában érinti településünket. 2015
szeptember 15-ig a „zöld határon” özönlöttek
be, majd rövid megtorpanást következett a
kerítés felhúzását követően folytatódott.
Létrákkal, kerítés átvágással és alagutakon
törtek be hazánkba. Jelenleg a migrációs
„helyzet változatlan”. Napi ezrével
próbálkoznak bejutni, elsősorban létrás
módszerrel. A határvédelem hatékonyságát
minősíti a Fenyő panziónál deponált napi
migráns elfogás. Ott várakoztatják őket a
Tornádó megérkezéséig, amely néhány
kanyarral tudja csak visszaszállítani a határhoz
a betolakodókat. A jelenlegi gyakorlat szerint ez
az egyetlen, jogszabály által alkalmazható
szankció ellenük. Ez szomorúan nevetséges,
gyermeteg válasz egy előre eltervezett,
csoportosan, bűnszövetségben elkövetett
bűncselekmény sorozatra. Ez ma Európa(i Unió),
amely nem érzékeli Richard Coudenhove-
Kalergi  100 éve kiagyalt tervének,
népességcseréjének, lopakodó népirtásának,
trójai falovainak veszélyét. Erről az alattomos
tervről már írtam a Rózsa Sándor Népe 2015.
októberi számában Cappuccino generációk?
(Lopakodó népírtás Európa népei ellen)
cikkemben. Egyenlőre Magyarország csak
tranzitország, a célországok Európa
gazdaságilag erős nemzetei, amelynek
elfoglalása után csap vissza a nehezen
kivédhető hatása.
De nézzük a mai realitásokat: Kik védenek
bennünket meg a migráció ellen?  Magyar és
külföldi rendőrség, honvédség, készenléti
rendőrség, újabban határvadászok, helyi és más
település polgárőrei, mezőőrség, önkéntes
önvédelmi csoportok, tanyagazdák. Utóbbi
kettő kényszerűségből fakadóan,
kiszolgáltatottsága okán. Szeptember 12-ei
lakossági fórumon a rendőri és határrendészeti
szervek megyei vezetői beszámoltak a migráció
elleni védekezésről. Mivel naponta ezrével
törnek be határainkon a migránsok, a
határőrizet hatékonysága enyhén szólva is
megkérdőjelezhető, védelmet kértünk az
államtól településünk lakossága és
vagyontárgyainak biztonsága érdekében.  Arra a 

felvetésemre, miért nincs tűzparancs, azt
válaszolták, ilyen kategória nincs is és a véderők
rendelkeznek fegyverhasználati lehetőséggel,
amelyet szükség esetén alkalmazhatnak. Eddig
ezt nem látták szükségesnek, inkább a védtelen
lakosságunkra „eresztik” a betörőket. A
migránsok a bolgár-török határon már öltek
határőrt! Inárcsnál a múlt héten az
embercsempészek rálőttek az őket elfogni
akaró Tekesekre. Tehát a migráció velejárója a
szervezett embercsempészet, amelyek viszont
fel vannak fegyverezve, mivel a velük szembeni
jogi retorziók a börtönt jelentik számukra. Nem
csak a határhoz visszavitelt, mint a
migránsoknál! Kértem továbbá a rendőri
vezetőktől, legyen határrendészeti kirendeltség
Ásotthalmon. Ezt megfontolandónak tartották.
Tudni kell, hogy a Csongrád-Csanád megyei
határszakaszon nincs ilyen kirendeltség, a Bács-
Kiskun megyében viszont öt is van. Ennek
megfelelően a migrációs nyomás a védtelen
megyénk és településünk határszakaszára
zúdul. November 11-én ünnepelte az Ásotthalmi
Polgárőrség 25 éves születésnapját. A
rendezvényen megjelent Csongrád-Csanád
megyei rendőrkapitány és helyettes
határrendészeti vezetője, akik további
reménykedést javasoltak az ásotthalmi
kirendeltség felállításával kapcsolatosan. Tehát
nem lesz! Arra a kérdésemre, hogy a
településünk védelmére átcsoportosított erők
miért az 55-ös út mentén teszik szolgálatukat
és fogdossák, őrzik elszállításukig a migránsok
százait és miért nem a határkerítés mentén
felsorakozva akadályozzák meg a migránsok
áttörését, azt válaszolta a dandártábornok úr,
hogy „jó ötlet”!
A migrációs nyomás erősödése miatt a műszaki
határzár megerősítése Bajánál kezdődött el és
halad kelet felé.  Azután a Tiszától is elkezdték a
megerősítést és haladnak nyugat felé. Ez
megint a migránsok ideterelését hozza
magával, mert a leggyengébb láncszem, a
legvédtelenebb az ásotthalmi határszakasz,
ahol eddig is a legtöbb határsértés történt.
Miért nem itt kezdték a hattyúnyakak
felszerelését? Ez már szándékos és célzott
veszélyeztetés!
Nyolc év után Szerbia kezd ébredezni. A déli
határuk védelme érdekében kerítést terveznek
felhúzni a macedon határra.     Jó reggelt!   Eddig 

miért nem tették ezt, veszélyeztetve az egész
Délvidéket, miközben EU tagságra pályáznak?
Vagy ez a csatlakozásuk sunyi feltétele? Az ott
élő magyarjaink nagy bajban vannak, hallottuk
mi van a Makkhetesi erdőben, településeiken.
Néhol már önvédelmi szabadcsapatokat szervez
a lakosság saját védelmük érdekében.
Az EU fel kívánja venni Bulgáriát, Romániát és
Horvátországot. Ez rendben van, de Szerbia
még nem lesz tag és a Sengeni határ továbbra is
a magyar határ.  Egy migráns csatorna képződik
a román-horvát határ között, amely
szükségszerűen a migránsok ideterelését vonja
maga után. A migrációval együtt jár a
szeméthegyek sokasága. Így, karácsonyhoz
közeledve megjegyzem, hogy fenyőfáink nem
csillogó díszekben pompáznak majd, hanem a
migráns hátizsákok, hálózsákok, kacagányok és
más szemetek „ékesítik”. Önkormányzatunk, a
„Bedős” diákok és civil önkéntesek
számtalanszor szerveztek szemétszedést. Most
a vadászok december 4-én gyűjtik majd, mert a
tervszerű vadgazdálkodást, a vadászatot teszi
lehetetlenné és a vad élőhelyét veszélyezteti. A
rezsimegszorítások miatt az önkormányzatunk
már nem tudja finanszírozni (sajnos a lakossági
szemétgyűjtési kezdeményezést sem) a
konténerek több százezres költségét. De egyre
erősödik bennünk az a gondolat, hogy a szemét
azé, aki beengedi a szemetelőket, tehát az
összegyűjtés, elszállítás faladata is az övéké.
Ugyanígy a mező- erdő és vadgazdálkodásban
okozott kár megtérítése is az állam kötelessége.
Erre eddig semmilyen pozitív válasz sem volt,
pedig havonta 5-10 millió forintos kárt okoznak
a migránsok. Úgy látszik nem volt elég
határozott a fellépésünk káraink megtérítésére.
Vagy mi is rákényszerülünk a délvidéki minta
bevezetésére, önkéntes szabadcsapatok
szervezésére? Ez azzal a kockázattal jár, hogy
minket elítélnének - ahogy mezőőreinkkel ezt
megtette a hatóság – a migránsok meg
szabadon masírozhatnak erdeinkben.
Az elmúlt nyolc év migrációs háború
tapasztalata az, hogy a migráció adta veszélyek
csúcsa a szervezett embercsempész csoportok
jelenléte. Emlékezzünk vissza 2015 augusztus-
szeptemberére! Kimondhatjuk, hogy a migráció
embercsempészeti vészhelyzetet teremtett
Ásotthalmon. Az állam kiszolgáltatottá tette
településünket, lakosságunkat, tanyavilágunkat
a migráció liberális kezelésével. Legyen ez a
kissé hosszúra nyúlt cikkem egy segélykiáltás és
felteszem a kérdést: Meddig tűrjük még?
Ui.: Közben megtudtuk, hogy az idevezényelt
polgárőröket, a honvédeket és drónjaikat is
kivonják a határvédelemről, így még inkább
magunkra hagynak bennünket.

                                          Fakelmann István
                                                                    alpolgármester

Még mindig a migrációról
– de meddig tűrjük?
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hajókig, az egyszerre ezernél több embert
szállító repülőgépekig. Élhetnénk, békés,
testvéri szeretetben, és tudhatnánk, hogy a
részigazságoknál fontosabb az élet.
A sátán kacag, jön a megszokott süket
dumájával. Ígér minden kőből kenyeret.
Fogyassz, habzsolj! 
Ha kell, ha nem, legyen! Ha leborulsz előtte,
mindent csak neked ígér, egy egész Metró
áruházat, magánrepülőt, jachtot, - de minek? És
felvisz csodás templomok ormára, sztár leszel,
vesd le magad, fürödj az emberek csodáló
tekintetében, hatalmad lesz felettük: Uralkodj!
Miért vállalnád a szeretet szolgálatát…?...
Fogyasztás, birtoklás, hatalom, habzsolva
kacagsz, és szétmarcangolod a világunkat. Azt
hiszed, hogy győztél, pedig rabszolga vagy
rosszabb testvéred farkasa, szép, tiszta világunk
elpusztítója.
Itt állsz, Uram, a huszonegyedik századi
Jeruzsálem falai előtt, előttünk.
Szemedben könnycsepp. Szabad akaratot adtál.
Igen, nekem nincsenek érveim, én is látom,
merre tart, hova rohan ez a vak emberiség.
Arra kérlek, hogy ne a bűneinket nézd, hanem
újabb adventünkben jósággal jöjj közénk,
legalább közénk, akik még szívből várunk Téged.
Ajándékozz meg bennünket, érdemtelen
gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép
karácsonnyal!

én Szerettelek titeket.” és gyilkosabbnál
gyilkosabb háborúk követik egymást!
Minden áron el akarjuk pusztítani egymást, a
civilizációt?
Uram Jézus! Te hányszor próbáltál
összegyűjteni bennünket, mint kotlós a csibéit?
Jó szóval biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és
könnyeiddel mosod a lábunkat.
Minden jóval elhalmoztál bennünket, élhetnénk
csendesen, szeretetben, paradicsomi
békességben.
A föld csodás termékenysége napról-napra
kenyeret ád. Van elég kő, fa, bányakincs, hogy
építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont
ezen a földön.
Minden családnak jut külön autó, könyv, jó film,
finom bor, csók és szerelem. Nem sajnálod
tőlünk a boldogságot és a gyermekáldást.
Testvérem, lásd, van akit szerethetsz, akit
otthonodba fogadhatsz, akivel törődhetsz,
akibe beleálmodhatod álmodat. Ültethetsz
virágot, platánt, diót és mogyorót és megéred
termését. Hiszen jó orvosaid vannak, akik
vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön és
árnyékával enyhet adjon a családodnak.
A tudomány mennyi kérdésre kapott választ az
évezredek alatt! Lassan, biztosan uralmunk alá
hajtjuk a földet, ahogy Te kérted Istenünk, a
teremtés hajnalán, még a bűnbeesés előtt.
A fakeréktől eljutottunk a város nagyságú 

Közeleg az egyházi év vége, Krisztus
Király ünnepe.
Sétálgatok az ásotthalmi erdőkben, az egykedvű
őszi borongásban, hullnak a fákról a levelek,
imitt-amott arab migráns csapatok tűnnek fel,
de amint észrevesznek, pillanatok alatt
eltűnnek. Csend van bennem, várakozás. Múlik
egy év! Vagy talán az egész Világ!
Nem tudom.
Megállok, és látom, hogy jön Krisztus Király,
közeledik csendesen, méltósággal hozzám,
hozzánk, mint egykor Jeruzsálem falai felé.
Megáll, és hosszan néz… Megrémülök… Csak le
ne borulj sírva előttünk Istenünk!
Forrong a Világ! Nálunk tanár tüntetések,
Koszovó, Korea, Kína, az Arab országok, az
ukrajnai háború!
Tudom, hogy mindenki jót akar, "jót magának",
minél több jót, mint a gyermekek, ócska
babarongyokon veszekszünk, és észre sem
vesszük, lassan elszabadult körülöttünk a pokol.
Az nem igaz, nem lehet, hogy ez a világ csak a
könnyektől és a vérpatakoktól tisztulhat és
léphet tovább.! Hogy lehetünk ilyen vakok?
Kettőezer éve már, hogy e földre léptél
Jézusunk. A föld minden kis zugába eljutott már
a tanításod, „Szeressétek egymást, mint ahogy 

A   különleges jogállású szerveknél és a helyi

önkormányzatok képviselő-testületeinek

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre

alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a

Kormány lehetőséget adott arra, hogy a

központi igazgatási szervekhez hasonlóan a

polgármesteri hivatalokban is elrendelhető az

igazgatási szünet.    Ehhez  igazodva,  valamint a  

takarékossági szempontokat is figyelembe véve

a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a

Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet   

 rendel el 2022. december 22-től 2023. január 6-ig.

Ezen időszak alatt  a halaszthatatlan

közfeladatok folyamatos és zavartalan

ellátásának biztosítása érdekében ügyeletet

szervezünk, ügyfélfogadás viszont ezen időszak

alatt nem működik a halotti anyakönyvezés,

köztemetés, valamint a létfenntartást

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetből adódó

szociális ügyek kivételével. Az ügyeleti

időpontok     legkésőbb     2022.    december   15-ig 

megállapításra kerülnek, melyeket az

önkormányzat honlapján, illetve a helyeben

egyébként szokásos módon kihirdetésre

kerülnek. 

Országszerte járták a településeket a

népszámláló biztosok, így Ásotthalmon is.

Ezúton szeretném megköszönni Önöknek, hogy

az internetes kitöltésekkel, a személyes

találkozások során adott válaszaikkal segítették

munkájukat, szívesen fogadták őket. Ugyancsak

köszöntet mondok a számlálóbiztosoknak is,

akik a nem mindig ideális technikai körülmények

között is sikeresen elvégezték a terepmunkát.
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DR. BARNA ANGÉLA

Tisztelt  Lakosság!

j e g y z ő

JEGYZŐI
TÁJÉKOZTATÓ

Jöjj  el  áldott  Üdvözítőnk!

BIACSI JÓZSEF
p l é b á n o s



„Emlékérmet” adományozott. 
Mihálffy Béla országgyűlési képviselő
megköszönte egyesületünk tagjainak a
település és térsége nyugalma, biztonsága
érdekében kifejtett eredményes bűnmegelőzési
tevékenységét. 
Köszönjük az elismeréseket, a bíztató és erőt
adó szavakat!
Köszönjük településünk lakosságának
támogatását, bizalmát!
Volt, aki levélben köszönte meg munkánkat és
utalt át 100.000 Ft-ot és volt, aki levél nélkül
tette ugyanezt. Köszönjük! Köszönjük a sok-sok
jókívánságot, támogatást!
Mi továbbra is legfontosabbnak tartjuk, hogy
településünkön a lakosság nyugalma,
biztonsága szavatolva legyen. Minden tőlünk
telhetőt megteszünk a közrend biztonsága és a
bűnmegelőzés érdekében.

Elérhetőségünk:
Pőcze Levente                                          06 30 621 6217 
Murvai Zsigmond                                   06 30 621 6354  
Horváth János                                         06 30 621 6426  
Móri József                                                06 30 175 5150  

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Ásotthalom, 2022. 11. 23.                     Pőcze Levente
egyesületi elnök

közbiztonsági tanácsnok

felkutatásában és elfogásában vettek részt.
Egyesületünk fennállása 25. évfordulójának
megemlékezésén 2022. 11. 11-én Dr. Túrós
András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke
kiemelte: „a több mint 2000 szervezet közül
Ásotthalmon dolgoznak legtöbbet a polgárőrök”
és a munkánk elismeréseként az egyesületünk
részére a „Polgárőr Érdemkereszt „Arany”
fokozata” kitüntetést és 100.000 Ft jutalmat, az
alapító tagoknak: Pőcze Levente részére a
Polgárőr Érdemkereszt Arany, Gál József
Érdemkereszt Ezüst és Murvai Zsigmond részére
a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozata
elismerést adta át. 
Az ünnepségen Papp Renáta polgármester az
Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata
elismerő oklevelét és jubileumi lobogót adott át
az alapító tagoknak: Pőcze Levente elnöknek,
Gál József és Murvai Zsigmond polgárőröknek.
Hozzászólásában elmondta, hogy napjainkban
új kihívások elé állítja a polgárőrséget is az
illegális migráció, melyhez folyamatos
fejlődésre, megújulásra van szükség. 
Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, megyei
rendőr főkapitány megköszönte és elismerte az
ásotthalmi polgárőr egyesület tagjainak
munkáját: Pőcze Levente elnök részére „az
önkéntes közösségi munkája és az Ásotthalom
település közbiztonságáért kifejtett
bűnmegelőzési tevékenysége elismeréséül”
Szent György Emlékplakettet, Zmeu Ionel
Costel, Horváth János, Móri József, Dobák István,
Simon József polgárőrök részére 

Egyesületünk lakossági kezdeményezésre 1997-
ben alakult.
Legfőbb célkitűzésünk akkor is és most is a bűn
és a szabálysértések megelőzése, valamint
településünkön a közrend és közbiztonság
erősítése, a migráció visszaszorítása.
A gyakori szolgálatok, járőrözések során
tapasztaltuk, hogy a jelenlétnek igen nagy
visszatartó hatása van a szabálysértések és a
bűncselekmények megelőzése tekintetében.
Egyesületünk a közbiztonság erősítésén, a
bűnmegelőzési munkán, a rendőrség
támogatásán túl szerepet vállal a helyi
rendezvények lebonyolításában és
biztosításában.
A fentiek felkészültséget, határozottságot,
felelősséget és sok időt igényelnek. Számtalan
rendezvény biztosításában vettünk részt.
Ugyanakkor többször kértek fel bennünket
családi rendezvények kapcsán otthonuk körüli
gyakoribb járőrözésre a bűnmegelőzés
érdekében (lakodalom, temetés stb.). 
Évek óta, így ez évben is kiemelt figyelmet
fordítottunk tanévkezdéskor és egész évben a
diákok biztonságára. 
Rendszeresen járőrözünk a nem lakott tanyák, a
tanyán élők védelme érdekében is. Többen
kérték és kérik, köztük több külföldi, a tanyák,
hétvégi házak fokozott védelmének
biztosítását, mely a téli időjárás közeledtével, a
migráció növekedésével nagyon sok időt és
munkát igényel. 
Rendszeresen járőrözünk az esti és az éjszakai
időszakban is, amikor találkozunk világítás és
láthatósági mellény nélkül kerékpározó
emberekkel, őket udvariasan figyelmeztetjük a
biztonságos közlekedés szabályaira.
A jelen és a jövő szolgálat szervezésében
számolnunk kell sajnos a migráció
fokozódására, mely jelenleg is nagyon sok
időnket leköt. Ez a lakosság lehetőség szerinti
nyugalmának, biztonságának érdekében vállalt
szolgálatok teljesítése, melyet jelentős
mértékben rendőrökkel közösen látunk el.
Egyesületünk tagjai 2022. 01. 02. – 2022. 11. 06-ig
összesen 10160 órát töltöttek szolgálatban,
mely 441 óra/fő önként, döntően térítés nélkül
vállalt társadalmi munka, mely nem mindig
veszélytelen!
A jelzett időszakban egyesületünk polgárőrei
5987 fő migráns visszatartásában, 

POLGÁRŐRSÉG
HÍREK

6

25 éves az ásotthalmi
polgárőrség



Ízek, élmények, Ásotthalom
November hónap igen mozgalmasra sikeredett
a települési programok terén. A művelődési ház
munkatársai szervezésében, a könyvtár
átköltöztetése után, rögtön az első hétvégén
megkezdődtek a tematikus programok a Bűbáj
Élménybirtokon. Az első alkalommal Kunsági
Bogár Bálint kalauzolta az érdeklődőket a
rovásírás rejtelmeibe, elmesélte az írástudás
rövid történetét, majd a gyakorlatban is
kipróbálhatták, hogyan is írtak hajdanán. A
második alkalommal Fackelmann István
alpolgármester a települési értéktár elnöke
mesélt a tanyavilágról, a település értékeiről,
majd kipróbálták a résztvevők a régi építkezési
alapanyag készítését, a vályogvetést. A hónap
harmadik hétvégéjén fantasztikus hangulatban,
remek csapat 6 kg lisztből, 60 tojásból készített
hagyományos kézi és gépi nyújtással házi száraz
levestésztát. Köszönjük szépen Gacsádi Icunak a
szakmai navigálást és hogy tudását átadta,
megmutatta mitől is finom igazán a vasárnapi
húslevesben a tészta. Az utolsó szombaton
november 26-án, kihasználva a szép időt,
napsütésben, remek falusi hangulatban
rendeztük meg első alkalommal a Falusi Szárma
Főzőversenyt, ahol 12 csapat mutatta meg
káposztafőző tudományát a négytagú zsűrinek.
A díjakat Papp Renáta polgármester,
Fackelmann István alpolgármester, Arany János
a Délmagyarország újságírója és Elekes Zoltán
rendezvényszervező adta át a nap végén. A
legszebb stand címet a Betyár Asszony csapat,
legszebb tálalás címet a Varga Csárda csapat, a
tájjellegű étel elismerést az Üvegtörők csapata
kapta. A III. helyezést a Sándorfalva csapat, II.
helyezést a Borostyán Nyugdíjas Klub, az I.
helyezést a Dínópark csapata érte el.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Közösségben lenni jó
A Márton napi hagyományokról sem feledkeztünk
meg, a település kisgyermekeivel, családokkal, az
óvodával közösen lámpás felvonulást
szerveztünk, amit táncházzal zártunk, Számfira
Máté néptáncoktató vezetésével.

A Borostyán Nyugdíjas Klubbal Márton napi
bálat rendeztünk, ahol a meghívott vendégek
műsorával, jóhangulatú beszélgetésekkel, libás
finomságok kóstolásával, dalolással telt a
délután, a talpalávalóról Mígh Józsi bácsi
gondoskodott. Különleges jubileumi
ünnepséggel folytatódott a hét, ugyanis együtt
ünnepelhettünk, és segítettük a szervezést, az
Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület 25. éves
fennállása alkalmából rendezett ünnepélyen. 

Egészség
Az egészség is fókuszba került ebben a
hónapban, a téli időszakban is fontos a
feltöltődés, minőségi énidőt tölthettek el az
érdeklődők egy teljes szombaton át, a Töltődj
nálunk c. egészségnapon, ahol Access Bars
stresszoldó kezelésen, masszázson, doTERRA
kezelésen és az esti órákban hangfürdőn
vehettek részt a hozzánk érkezők.

Megkezdődött az Advent
A hit làngját közösen gyújtották meg a település
egyesületei, civil szervezetei, szociális
intézményei a falu adventi koszorúján a Szent
István téren november utolsó péntek
délutánján. Ünnepi köszöntőt mondott Papp
Renáta polgármester és Csótiné Ördög Edit a
Homokháti Szociális Központ vezetője. A
Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Idősek
Otthonának nappali ellátottjai, a Napsugár
Otthon lakói, az Ásotthalmi Népdalkör és az
Ásotthalmi Citerakör műsorával, adventi
vásárral és vendéglátással zárult az esemény.

Szeretnénk kérni a lakosság eddigi
együttműködését továbbra is, szeretnénk, ha
bekapcsolódnának minél többen decemberi
programjainkba, kérjük, tájékozódjanak az
Ásotthalmi Művelődési Ház facebook oldalán az
eseményekről, rendezvényekről és
népszerűsítsék azokat. 

Szeretettel várunk mindenkit programjainkra!
Várjuk együtt, közösen az ünnepet!

Művelődési Ház munkatársai

 

Hírek a Művelődési Házból
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Szeptember második szombatja 2000 óta az
Elősegélnyújtás Világnapja. Ezen világnap
apropóján a Magyar Vöröskereszt, annak is az
ifjúsági szervezete Budapesten rendezte meg az
50. Országos Elsősegélynyújtó Verseny
döntőjét. A megmérettetés gyermek, ifjúsági és
felnőtt kategóriában lett meghirdetve, ahová a
többfordulós megmérettetésekből közel 60
csapat kvalifikálta magát. A középiskolás
kategóriában Csongrád-Csanád megyét az
Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium 5 fős csapata
képviselte. A csapat tagjai Radics Dániel 11.C, 

illetve Varga Fruzsina, Bátyity Márk, Dózsai
Benjamin és Kovács Ábel Dávid 12.C osztályos
tanulók voltak. 
Az ünnepélyes megnyitó 2022. szeptember 9-én
este 19 órakor a budapesti Radnóti Miklós
Kulturális Központban került megrendezésre. A
megnyitón beszédet mondott Kardos István a
Vöröskereszt főigazgatója, Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere, valamint Csató
Gábor az Országos Mentőszolgálat Főigazgatója
is. A megnyitó végén az eskütétel után, a
másnapi verseny technikai információi
hangzottak el.

A verseny szombaton reggel 9-kor rajtolt el és
egy 20 állomásos körpályán zajlott Budapest
utcáin. A megméretettésen elméleti és
gyakorlati tudásukról is számot kellett adniuk a
versenyzőknek. A gyakorlati állomásokon
nagyon sok traumás és belgyógyászati esettel
találkoztak a csapatok. Emellett a Hősök terén
egy nagyon látványos tömeges közlekedési
balesetet játszottak el az imitátorok. A
versenyzők a 20 állomás feladataival körülbelül
délután 17 órakor végeztek. Este 20 órakor
kezdődött a zárórendezvény a Honvéd
Kulturális Központban. A hosszú és fárasztó
versenyt követő eredményhirdetéskor (éjjel
negyed 12-kor) kiderült, hogy a Csongrád-
Csanád megyét képviselő Bedősök a 20
középiskolai csapatból a 13. helyen végeztek. 
Az eredménytől függetlenül Ti így is nyertesek
vagytok, hisz olyan tudással rendelkeztek,
amivel életet menthettek! Emellett köszönöm
áldozatos munkátokat, a felkészülésben
mutatott példaértékű szorgalmatokat és
hozzáállásotokat is. Rettentő büszke vagyok az
egész csapatra! Nincs megállás, a csapat már
most nagy tervekkel készül a jövő évi 51.
elsősegély versenyre!

Domokos József
felkészítő oktató

tökéletes volt egy izgalmas versenyre. Az alábbi
versenyszámokban küzdöttünk a többi
csongrád-csanád megyei középiskola
csapatával: tájékozódási futás, akadálypálya,
lézer céllövészet, váltófutás, elsősegélynyújtás,
kézigránát dobás, távbecslés, hadi totó. A
legjobb háromba nem kerültünk be, de én
nagyon elégedett voltam a teljesítménnyel,
mindkét csapatunk lelkesen, élvezve a versenyt,
minden energiát bele adva küzdött.

Iskolánk hagyományaihoz híven, idén is részt
vettünk a Haditorna verseny megyei döntőjén,
amelyet a Magyar Honvédség hirdetett meg.
Két újdonság volt ebben az évben az eddigi
versenyekhez képest a számunkra, az egyik az,
hogy a négy fős csapatban az egyik tagnak
kötelezően lánynak kellett lenni, illetve, hogy
két csapatot indíthattunk. Az egyik csapat a
kilencedikesek, a másik csapat pedig a felsőbb
osztályosok közül kerültek ki. Azok a diákok
vehettek részt a versenyen, akik az iskolánk
haditorna válogatóján a legjobb eredményt
értek el futásban, légpuska lövészetben és
kézigránát dobásban.
A versenyt október 5-én rendezték meg
Szentesen a II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred
laktanyájában. Kicsit rögösen indult a verseny a
számunkra, mert váratlan betegség miatt a
felsős csapatban a tartalék versenyzőnek kellett
beugrani, illetve az egyik csapattag sérült ujjal,
hősiesen  vett  részt  a  versenyen.      Az  időjárás 

Az 50. Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjén vettek 
részt a Bedősök
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Haditorna verseny Szentesen



Az ásotthalmi ORCHIS Természetvédelmi
Egyesület ebben az évben 17. alkalommal
hirdette meg hagyományos természetvédelmi
versenyét a térség általános iskolásainak. A
verseny egyik legfontosabb célja, hogy
megismertesse térségünk természeti értékeit
az érintett korosztállyal, egyben felhívja
természeti értékeinkre az itt élők figyelmét. A
november 9-én délután megrendezett
versenyen végül öt csapat vett részt. A
versenynek az ásotthalmi Petőfi Sándor
Művelődési Ház adott helyszínt.
Ebben az évben kiemelt témakörként a Duna-
Dráva Nemzeti Park szerepelt. A 3-3 fős
csapatok előre kiadott szakirodalmak alapján
készülhettek a megmérettetésre. A verseny első
része írásbeli feladatokból állt. Az első
feladatlapon a Duna-Dráva Nemzeti Parkról és
természeti értékeiről szóló kérdésekre kellett
válaszolniuk a versenyzőknek. A következő
feladatlapon a Körös-éri Tájvédelmi Körzet
védett értékeiről szerepeltek kérdések. A
harmadik       feladatlap       Teodorovits      Ferenc
életéről, munkásságáról tartalmazott
kérdéseket. A negyedik feladatlap a szokásos
vaktérkép volt, amelyben a térség védett
területei közül kellett tízet megnevezni. A
következő feladatban a környéken előforduló
védett növény- és állatfajok képről történő
felismerése szerepelt. Majd egy kis pihenés
következett pogácsával és üdítővel. Az utolsó
feladat a növényfelismerés volt. Környékünk 

Ásotthalom csapata
(felkészítő tanár: Gárgyánné Bózsó Andrea) 

különdíjban részesült.
Pipicz Luca            

      Kovács-Barsi Endre
            Torma József Zsombor

A verseny valamennyi résztvevőjét
könyvajándékokkal, valamint a Duna-Dráva
Nemzeti Park kiadványaival ajándékoztuk meg.
Ezúton szeretném megköszönni Rácz Ildikónak
a szép okleveleket, valamint Naszradi Edit
tanárnőnek és Marozsán Zoltán tanár úrnak,
egyesületünk tagjainak, továbbá a Petőfi
Sándor Művelődési Ház dolgozóinak a verseny
lebonyolításában nyújtott segítségét.
Programunkat a Duna-Dráva Nemzeti Park
támogatta. 

Andrési Pál

fontosabb fa- és cserjefajai közül, egy előre
kiadott lista alapján kellett tízet lombról
felismerni. A mintegy másfél órás vetélkedőn
rendkívül sokrétű tudásról számoltak be a
versenyzők. A verseny közben a zsűri
folyamatosan értékelt. Az eredményhirdetés
előtt dr. Molnár Gyula előadását hallgattuk
meg, gyönyörködtünk fotóiban. 
Az előadást követően került sor az
eredményhirdetésre.
A szoros verseny végeredménye az alábbi lett:

I.Mórahalom (Móra Ferenc Iskola) csapata 
(felkészítő tanár: Murányi Gabriella)

     Mohai Barbara
Király Aldvin

       Szélpál Adorján 

II.Zákányszék csapata
(felkészítő tanár: Ábrahám Enikő)

Fehér Vivien 
      Paplukács Nóra
    Tandari Jázmin

III.Mórahalom (Szent László Iskola) csapata
(felkészítő tanár: Magda Barbara)

Balogh Anna
 Csóré András
Kószó Zita    

IV. Üllés csapata
(felkészítő tanár: Kocsisné Hecskó Ágnes)

Lajkó Sára      
         Nagymihály Anna

Simon Flóra   

napi mozgásuk közben figyelhetik meg a
madarakat. A késő délutáni időpontban darvak
ezrei húztak el a fejünk felett, hangos
krúgatásuk már messziről hallatszott. A
csapatok szinte folyamatosan érkeztek keleti
irányból, még sötétedés után is. Az éjszakázó
helyükre berepülő madarak elvarázsolták a
megfigyelőket. A sokezernyi daru látványát és
hangját fokozta a csodálatos naplemente,
illetve az alkonyi színekkel festett tó tájképe.
Mindez együtt maradandó élményt jelentet
minden résztvevőnek.

 Andrési Pál
elnök

termeket a később rendezik majd be. A régi
bemutatóhelyen megismerkedtünk a táj
átalakításának történetével, így a Tisza folyó
szabályozásával és a Fehér-tó
halastórendszerré alakításával. A környék
védett területeinek élővilágát fotók és
preparátumok segítségével ismerhettük meg. 
A program fénypontja ezután következett.
Átbuszoztunk a Fehér-tó sándorfalvi oldalára,
ahol szakmai vezetőnk segítségével besétáltunk
a tórendszer széléig, hogy ideális helyről
láthassuk a darvak húzását. A daru-lesen az
érdeklődők a táplálkozó- és éjszakázóhely közti

Az Orchis Természetvédelmi Egyesület
november 14-én délután egy általános iskolás
tanulókból álló csoportnak szakmai kirándulást
szervezett a szegedi Fehér-tóra. A programon
25 tanuló és 4 kísérő tanár vett részt. Szakmai
vezetőnk a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság munkatársa, Ábrahám Krisztián
volt, akivel Szeged határában a Tisza-völgyi
Bemutatóháznál találkoztunk. Itt először
megtekintettük a legújabb létesítményt, egy
félig földbe süllyesztett, földdel takart épületet,
amely az alföldi kunhalmok bemutatására
készült. Az épület már elkészült, de a kiállító 
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Beszámoló a 2022. évi Teodorovits Ferenc
Természetvédelmi Versenyről

Darumegfigyelés a Fehér-tavon

A különdíjas ásotthalmi csapat

Verseny közben



A nagyközségi könyvtár a rezsiválság miatt 2022. november 1-től sajnos
bezárásra kényszerült. 
A könyvtári szolgáltatásokat viszont igyekezünk biztosítani a következő
hónapokban is a lakosság számára. A könyvtári szolgáltatások a
Művelődési Házban (Ásotthalom, Béke u. 28.) vehetők igénybe, tehát itt van
lehetőség könyveket, folyóiratokat kölcsönözi, mivel a könyvtár legújabb
könyveit, folyóiratait itt találják meg a kedves olvasók. Felnőtteknek és
gyerekeknek szóló könyvgyűjtemény egyaránt elhelyezésre került a
könyvtár új helyén. A legújabb, legkeresettebb könyveket vittük át a
művelődési házba.
Továbbá természetesen lehetséges a nagyközségi könyvtár teljes
állományából kölcsönözni. Előzetes kérésre, illetve egyeztetés után a kért
könyveket a régi könyvtárból átszállítjuk a művelődési házba, ahonnan el
tudják vinni az olvasók.
A könyvek és folyóiratok kölcsönzése beiratkozáshoz kötött, viszont a
könyvtári beiratkozás ingyenes.
Valamint lehetőség van a könyvtárban helyben olvasni, tájékozódni,
ezekhez beiratkozás sem szükséges.
További szolgáltatás a könyvtárközi kölcsönzés, amelynek során olyan
könyveket is beszerez a könyvtár, főként a megyei könyvtár állományából,
amelyek helyben nem állnak rendelkezésre, de könyvtárközi kölcsönzés
útján elérhetők és kölcsönözhetők.
Keressék kéréseikkel a művelődési házban a könyvtárost személyesen vagy
a 0620-444-0922 telefonszámon, illetve messenger üzenetben a könyvtár
facebook oldalán: Ásotthalmi Petőfi Sándor Könyvtári Információs és
Közösségi Hely
Továbbra is szervez a könyvtár programokat. Minden kedden 16.00 órától
mesedélutánra és minden szerdán 10 órától mesedélelőttre várjuk a
gyerekeket, illetve kisgyerekes szülőket.
Valamint folyamatosan lehet jelentkezni az OLVASÓ-JÁTÉKRA, amely
októberben indult és májusban hirdetünk majd eredményt. Az olvasó
játékban ajánlott könyvek várják kis olvasóikat a könyvtár új helyén.
Internetezni, fénymásolni, nyomtatni szintén a művelődési házban
működő teleházban van lehetőség.

A könyvtár nyitva tartása a művelődési ház épületében a következő:
HÉTFŐ, SZERDA:                                        8 – 17 óráig
KEDD:                                                              9 – 18 óráig
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK, SZOMBAT:     ZÁRVA                                       Szalma Erika

könyvtáros

                                 Eladásra kínáljuk Ásotthalom Kissori út 351 szám alatti sátortetős tanyánkat. 
                                 Volt Körömi tanya / Közvetlenül a műút mellett helyezkedik el. Kerékpárút halad el előtte, jól megközelíthető.
                                 Akit érdekel hívjon bizalommal.
                                 Elérhetőségünk: Telefon: 06-30-9728850, 06-30-9083350. E-mail: koromitiborne@gmail.com
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KÖNYVTÁRI HÍREK

mailto:koromitiborne@gmail.com


Villanyszerelést vállalok                                                   Eladó: mosógép, centrifuga és egy szép                        Jó állapotú vegyes tüzelésű kazán eladó.         
Csüllög Mihály                                                                         telt alkatra való női kabát.                                                       Irányár: 80.000 Ft
+36 20 9395660                                                                          Érdeklődni a 06 62 291 054 telefonszámon.                 Érdeklődni: 06 30 2077333

KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Polgármesteri Hivatal                                                          Tel.: 62/591-560 (központi telefonszám)
Művelődési Ház, Teleház , Könyvtár                              Tel.: 62/291-002
Védőnői Szolgálat                                                                   Tel.: 62/291-044
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde                       Tel.: 62/291-404
Kiss Ferenc Általános Iskola                                                  Tel.: 62/291-408

Mezőőrség                                                                                    Tel.:  20/292 5533

ORVOSI RENDELŐK
Dr. Mészáros Máté                                                                 Tel.: 62/291-443, 20/239 7213
Dr. Filep Ágnes                                                                         Tel.: 62/251-457, 70/429 6181
Dr. Huszka Ildikó                                                                   Tel.: 62/251-458, 20/256 6103
Fogászat                                                                                        Tel.: 62/291-421 (ügyeleti időben)

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT                                  Tel.: 20/512 5464
HOMOKHÁTI SZOCIÁLIS KÖZPONT                       Tel.: 62/291-556
                                                                                                             Tel.: 20/260 4926
Ha Önnek nincs hozzátartozója, nincs olyan személy, akitől segítséget tudna kérni bevásárlásban, gyógyszer
felíratásban, étkezés biztosításában,csekk befizetés ügyintézésében, kérjük keresse a fenti elérhetőségeken az
ügyeletes munkatársat!

Települési újságunkban térítési díj  ellenében hirdethet.
A hirdetni kívánt anyagokat készre szerkesztve, vagy annak igényét kérve állunk
rendelkezésükre.

Érdeklődni: 
6783 ÁSOTTHALMI MŰVELŐDÉSI HÁZ, BÉKE U.28.
Telefon: 06 62 291 002, 06 20 373 1047
E-mail:  hirek.asotthalom@gmail.com 

TÁVOZTAK  
 
 

Németh Krisztin Béláné-Krisztin Jolán
 

Bozsó Ferencné-Gelányi Etelka
 

Bánfalvi Máténé-Temesvári Ilona
 

Csóti István
 
 

BÉKE PORAIKRA!
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APRÓHIRDETÉS

Választható hirdetési 
méretek :

 

Teljes oldal (fekete-fehér)
Fél oldal (fekete-fehér)

Negyed oldal (fekete-fehér)
Teljes színes oldal

 

H i r d e s s e n  a z  Á s o t t h a l m i  H í r m o n d ó b a n !




