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Elfogadásra került a 2023. évi költségvetés,
melyet a lehető legnagyobb alapossággal
készített elő az önkormányzati
munkaszervezet. A 2022. évi előre látható
gazdasági folyamatokat tekintve megkezdtem a
szükséges intézkedéseket, ennek köszönhetően
200 millió forintnyi pozitív irányú
előremozdulással indulhat a 2023-as
költségvetésünk. 176 millió forint érkezett
rendkívüli beruházási többletkiadásokra, a
bölcsőde építésnél szintén elszálltak az árak az
elmúlt években, így az ott keletkezett építési
többletkiadásra további 16,6 millió forint
többlettámogatást sikerült megszerezni.
A rezsitakarékosságban is láthatóak már a
mutatószámok így tavasz közeledtével. A gázzal
fűtött intézmények, épületek esetében a 100 %-
os megtakarítástól - ahol fa fűtésre váltottunk,
a 30-50 %-os megtakarításig sikerült
csökkenteni a fogyasztást, mindamellett, hogy
tartottuk az előírt és a mindennapi
feladatvégzéshez szükséges hőmérsékletet.
A szükséges béremeléseket tudtuk
végrehajtani, ami azt jelenti, hogy az
Ásotthalmon eddig kialakított bérezési rendszer
megőrzése volt a cél – a garantált bérminimum
fölött kereshetnek továbbra is az itt dolgozók.
A civil szervezetek működését is támogatni
kívánja a Képviselő-testület az idei évben is.
Ennek érdekében 6 millió forintot különített el a
költségvetésben. Újraalkottuk a civil rendeletet
is: az elmúlt években kialakult civil szervezeti
igényeket figyelembe véve összhangba hoztuk a
szabályozást és a jelzett igényeket. A civil
közösségek, szervezetek megerősítése hosszú
folyamat, jellemzője, hogy egy-egy lelkes
vezető, egyesületi elnök áldozatos munkája
tartja össze a szervezetet. A célom, hogy ezeket
a szervezeteket segítsük, hiszen a település
életképességének egyik alapja az itt élőkben
rejlő civil kurázsi. 

Építkezünk tovább
Tavasszal megkezdődött két beruházásunk
kivitelezése. A Mező utca mögötti telek-
közművesítési munkálatok nagy ütemben
indultak február végén. Itt három új építési
telek     kerül     kialakításra,     melyre    a    víz- és 

szennyvíz kerül bevezetésre, kiépülnek az oda
vezető gerincvezetékek. A projekten kívül
megkezdjük a gázvezeték hálózat kiépítését és
a közvilágítási hálózat fejlesztését is ezen a
szakaszon. Az átlagosan 1700 m2-es telkeket
magánszemélyek részére értékesíti az
önkormányzat. Így 2023. második félévétől meg
is hirdetjük a telkeket megvételre. A családok
számára jövőképpel rendelkező
településpolitika részeként hiánypótló az építési
telekkialakítás megkezdése.
A Királyhalmi utcán is felvonul a kivitelező HÉB
Kft. a csapadékvíz-elvezető rendszer
megépítésére. A jelenleg futó árokrendszer
nyomvonalán halad majd a vezeték a
Madarásztói-csatorna irányába. Lakossági
fórumon tájékoztattuk az érdeklődő lakosságot
a részletekről. Helyt adva a lakosok
elvárásainak, részletterveket készíttetünk, mely
arra irányul, hogy a jelenlegi árokrendszer
kavicsos betöltést és homokos fedést
kaphasson, ezzel segítendő az út széli parkolási
felület helyreállítását. 

Pipas’ Manufaktúra 
Sokan kérdezik a „csipsz üzem” hogylétét.
Hosszas szabályozási folyamatok után, a
manufaktúra sikerrel indult el. Jelenleg 3 + 1 fő
alkalmazott segíti a termékek gyártását. Több
látogatót is fogadtunk az elmúlt hetekben: járt
üzemünkben a Bedő Albert Erdészeti
Szakközépiskola egy tanulói csoportja, a
Belügyminisztérium szaktanácsadója és az
ásotthalmi Mátyás Király Óvoda Maci és Katica
csoportja. 

A látogatások kiváló lehetőséget adtak a termékeink
megkóstoltatására: a gyerekek nagy lelkesedéssel ízlelték
a snack-eket: a klasszikus ízeket kedvelők inkább a
burgonyás ízekre csaptak le, míg az édespártiak a batáta
és a répa chips-et fogyasztották inkább. Kovács Anita
üzemvezető kalauzolta a csoportokat - örömmel
nyugtáztam a gyerekek hozzászólásaiból, hogy az
ásotthalmi ovisok mérnöki szintű tudással rendelkeznek
elektromos és gépészeti területen és élelmiszeripari
területen is. Egyszerűen fantasztikus kis tudósok! 

Megmentettük a szociális támogatások
rendszerét
Azonnal a szociális rendelet módosításáról döntött a
Képviselő-testület a február 14-i ülésén. A kormány
döntött a nyugdíjemelésről, viszont az öregségi
nyugdíjminimum összege továbbra sem változott, ez
továbbra is 28 500 Ft. A szociális támogatások ehhez az
összeghez igazodnak, emiatt sok eddig támogatott
lakosunk kiszorulhatott volna a támogatási feltételek
köréből.Valamennyi szociális támogatási forma:
lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési
támogatás, gyógyszertámogatás, köztemetés, felsőfokú
tanulmányok támogatása esetén további 100 %-kal (pl.
200%-ról 300 %-ra,250-ről 350%-re stb.) növeltük a
nyugdíjminimum adta összeghatárokat. A Szociális,
Ifjúsági és Ügyrendi Bizottság elnöke Bálint László
képviselő kezdeményezésére soron kívül tűzte a testület
napirendre a módosítást. Ezzel a döntéssel tovább tudjuk
segíteni a rászorulókat Ásotthalmon, ha támogatási
kérelemmel fordulnak az önkormányzathoz nehéz
élethelyzetük miatt.

PAPP RENÁTA
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Tavaszi lendülettel Ásotthalomért



Roncsautók ügye – 43 jármű
elszállítva

Nem újkeletű probléma a migrációs
eredetű roncsautók kérdése
Ásotthalmon, sem a térségben. A
tisztánlátás érdekében fontos
elmondanom, összetett jogi környezet
akadályozza az intézkedést sok esetben.
Dicséretes eredmény, hogy a folyamatos
jelzéseinkre a határrendészet egyre
nagyobb figyelmet fordít, így 2023. év
elején már 43 járművet szállítottak el.
Az önkormányzat jogköre nagyon szűk:
csak önkormányzati közterületen
maradt járművet lehet elszállítanunk,
hosszan adminisztrációs procedúra után,
10 napos várakozási időt követően. Ez a
határidő – tudjuk – már éppen azt
eredményezi, hogy az otthagyott
autóból egy kerék nélküli roncs marad. 
A vármegyei főkapitány úrral dr. Polyák
Zsolttal egyeztetve egy Páty települési
országosan elismert mintaprojektet
ismertünk meg, a napokban járt nálam a
rendészeti delegáció. A következő
hetekben Dr. Barna Angéla jegyző
asszony feladata ez lesz, hogy az ott
kialakított eljárásrendet Ásotthalomra
adaptálja – célom, hogy azokban az
esetekben (sajnos többnyire csak néhány
jármű ez), ahol az önkormányzati
területen marad az autó, intézkedni
tudjunk. Ez többletkiadással fog járni,
hiszen szállítási díjat, tárolási díjat és
igazságügyi értékbecslőt is be kell vonni.
A település rendje és a közelgő nyári
aszály viszont megkívánja az
intézkedést – tudjuk, télen már több
jármű kiégett, ami
rendkívüli kockázat a nyári időszakban
erdeinkre nézve.

 

 

     Kedvezményezett

A MAGYAR FALU PROGRAM keretében, az MFP-TKK/2020 kódszámú felhívásra a
3241556929 azonosító számú, „Építési telek kialakítása, közművesítés” elnevezésű projekt
támogatási szerződés szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység
megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint
valósul meg:

1.
neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
adószáma:15726638-2-06
   2.     Az elszámolt támogatás összesítése
 
A projekt teljes megvalósításával elszámolt
támogatás összege                                                        14.999.989 Ft
saját forrás összege                                                        8.657.063 Ft
elszámolt összköltség összesen                                    23.657.052 Ft

   3.     A támogatás elnyerésének éve: 2020.
   4.     A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: 2020.09.10.
   5.     A támogatott tevékenység tervezett fizikai befejezése: 2023. június 30.
   6.     A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom, 455/39,40,41 hrsz
   7.  A támogatott tevékenység megvalósításának célja: A fiatalok letelepedésének      
        elősegítése
   8.     A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása:
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat a területén és tulajdonában található belterületi,
beépítetlen lakóövezetben 3 db új építési telek kialakítását valósítja meg. Az építési telkek
kedvező fekvésűek, azonban közművekkel eddig nem rendelkeznek.
A jelen pályázati forrás keretein belül 3 építési telek víz- és szennyvízközmű kiépítése és az
szükséges gerincvezeték-hálózat megépítése történik meg, melyeket az Önkormányzat ide
költözni vágyó fiatal pároknak, családoknak, lakóingatlan építése céljából értékesíteni kíván.
A településen a Magyar Falu Programos fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy egy élhető és
családok számára vonzó települést építsünk ki.
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Minő csodás kevercse rossz s nemesnek
A nő, méregből s mézből összeszűrve.
Mégis miért vonz? mert a jó sajátja,

Míg bűne a koré, mely szülte őt.
(Madách Imre)

Boldog Nőnapot kíván
Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata!

https://www.citatum.hu/szerzo/Madach_Imre


Szegedre indultam a tanyáról délelőtt.
Kinéztem a kapun és a bevezető utam végén
három dám legelte az útszéli friss zöldet.
Bezártam a kaput és a kocsival közelebb
mentem. Kb. 50 méterre lehettem tőlük, amikor
felfigyeltek rám és lassan beváltottak balra az
erdőbe. Az útkanyarban ismét találkoztunk. Két
dámtehén és egy tavalyi borjú volt. Anya és
lánya klasszikus színben, a harmadik egész teste
sötétbarna, csaknem fekete. Lassan
visszamentek az út széléhez. Csodás pillanatok
voltak. Befelé még Mórahalom után egy elütött
fácánkakas faroktollait lengette a szél az út
szélén. Arra gondoltam, hogy Ásotthalom vadon
élő állatairól írom a cikkemet. Bár sok
boldogságot jelentenek házi kedvenceim, a
kutyánk, a macskák, a galambok, a tyúkok, a
birkák, a kecskék és disznóink is, akiket nemrég
a Kistermelők Lapja interjúja során aranyszőrű
disznóknak kereszteltek el.
De esténként hallom a felgallyazni készülő
fácánkakasok kakattolását, látom az erdőből
kiváltó őzeket, dám szarvasokat. Kormi kutyánk
ha éjjel ugat, tudom valami történik. Kimegyek
és hallom az aranysakálok üvöltését. Vadászatra
hangolnak. Ásotthalmon a muflonon kívül
minden vadászható szőrmés vadfaj
megtalálható. Nappal az erdőben keresnek
pihenő helyet és alkonyattájt kezdenek
kiváltani. Először az őzekkel találkozhatunk. A
dám követi őket, majd a gímszarvas már szinte
sötétben jön elő. Legkésőbb a vaddisznó keresi
fel a táplálkozó helyét. A róka estefelé, az
aranysakál éjszaka kezd el vadászni. A
fácánkakasok most kezdik elfoglalni
„revírjüket”, azaz territóriumukat, ahová 2-4
tyúkot várnak. Rivalizálnak egymással és
komoly csatákat vívnak. Ennek az aktivitásnak 

lehetett az áldozata a gépkocsiforgalomra nem
figyelő kakas is. Egyébként leggyakrabban a
nyulak esnek áldozatul az utakon, de őzek és
dámok is sokszor figyelmetlenek. Kis
csoportban, un. rudlikban, vagy kis családban
mozognak és követik egymást, bármi történik
is. Ha az egyik megindul, a többi utána megy,
még ha egy kocsi oda is ér. Gyakran végzetesek
ezek a találkozások részükre, de a járművekben
is komoly károkat okozhatnak. A jelenlegi jogi
szabályozás szerint két veszélyes „üzem”
találkozik és néhány eset kivételével mindegyik
viseli a kárát. A vadászatra jogosult a vadban
okozott kárt, a sofőr a gépjárműben okozott
kárt. Érdemes tehát figyelmesen közlekedni és
ha feltűnik a lámpa fénycsóvájában egy vad,
lassítani kell, mert lehetnek többen is.
Másik találkozási pont az emberrel a
táplálkozásuk során van. Mezőgazdasági és
erdészeti kárt okozhatnak. Néhány faji
sajátossága is van ennek a táplálkozásnak. A
mezei nyúl a szántóföldi növények közül a
napraforgó vetésekben okozhat kárt. A két
sziklevelű és a 4-6 levelű állapotig csipkedi le a
hajtások hegyét sorban, amely a károsodott
növények normális fejlődésének végét jelenti.
Kertészeti kultúrákban is problémát
okozhatnak. A vaddisznó a frissen vetett
kukorica sorokat dúrhatja ki, de tejes érési
állapottól is komoly taposási és törési károkat
okoz foltokban. Az őz és a szarvas a
hajtáscsúcsokat csipegetik le és érés során is
szívesen felkeresik a táblát. Ennek a
problémának is van szabályrendszere. Mindkét
félnek, így a vadászatra jogosultnak is és a
gazdálkodónak is mindent meg kell tennie a
károkozások megelőzésében. Riasztással,
éjszakai őrzéssel, vadriasztó szerek
alkalmazásával, villanypásztorral, elterelő
etetéssel, vadkárelhárító vadászattal,
vadföldműveléssel, együttműködéssel. 

Károkozás esetén a gazdának viselnie kell a
bekövetkezett kár 10 %-át. Vitás esetekben a
jegyző rendel ki vadkárszakértőt. Arra azonban
figyelni érdemes, hogy az aszály kárait ne a
vadra próbáljuk rátestálni. A szakértő ebben
egyértelmű álláspontot alakít ki.
Meg kell említeni még a migráció
vadgazdálkodásban okozott nehézségeit.
Hiszen vonulási útvonaluk, rejtőzködési helyük
gyakran egybeesik a vad tartózkodási helyével.
Nem kétséges, hogy utóbbi húzza a rövidebbet
és elhagyja megszokott nyughelyét. Vadászat
során is nagyon oda kell figyelni és betartani azt
az alapvető szabályt, hogy lőni csak akkor
szabad, ha minden kétséget kizáróan
megállapítjuk, mire adunk le lövést, egyben
emberi életet és vagyontárgyat nem
veszélyeztetünk. Szerencsére ilyen jellegű
vadászbaleset nem fordult elő, de az igen, hogy
éjszakai vaddisznó lesen a konda helyett egy
migránscsoport jött elő. A migráció a
gímszarvast zavarja leginkább, így el is
húzódtak területünkről nyugalmasabb helyekre.
A vadon élő állatok a természet részei, a vadon
gyermekei. Mondhatjuk, joga van erdőn, mezőn
élni. Meg kell találni a helyes egyensúlyt a
vadlétszám és a terület vadeltartó képessége
között, hogy táplálkozásával ne okozzon
elviselhetetlen károkat. Ez mind a gazda, mind a
vadászatra jogosult érdeke. Járjunk sokat a
természetben és csodáljuk meg a vadon élő
állatok életét.

 

A vadon gyermekei
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ásotthalom
településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló
lakossági adatfelvételeket hajt végre, felnőttképzés
témában.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ
Kft. (STATEK Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott
kérdezői végzik. Adatszolgáltatóknak lehetőségük
van telefonon keresztüli válaszadásra, valamint a
kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségére is. 
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása
véletlenszerű mintavétellel történik az ország
különböző településein. A kapott adatokat a
Központi Statisztikai Hivatal jogszabályok
előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat
más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki.
Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül,
összesített statisztikai táblázatokban közlik.
A lakosság és a polgármesteri hivatal munkatársai
részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 

16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a
a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon,
illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail címen adnak 
 további tájékoztatást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási
eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu
internetes oldalon található
Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/
Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt
tájékoztatást.
Köszönöm együttműködésüket, amellyel
hozzájárulnak a Statisztikai Adatfelvételi Program
sikeres végrehajtásához!

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a 2014-
ben alapította meg a Homokhátság díjat. A díjat
alapító társulási tanács tagjainak szándéka szerint
az elismerést évente egyszer adományozza a
társulás az arra érdemes 1 fő díjazott személynek. 
A díjat a Társulási Tanács annak az élő vagy meghalt
személynek adományozhatja, aki:
- a homokháti kistérség valamely településének
lakosa vagy lakosa volt és a közösség érdekében
kifejtett tevékenységével, magatartásával a 
 kistérség anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását     
eredményesen      segítette      elő,
- a politika, a közélet, a gazdaság, az oktatás, az 

Dr. Barna Angéla
j e g y z ő

Tisztelt  Lakosság!
JEGYZŐI

TÁJÉKOZTATÓ egészségügy, a közművelődés, a sport, a
közbiztonság, a szociális és a kulturális élet  területén
kimagasló teljesítményt ért el, a kistérség szellemi,
anyagi értékeinek, hírnevének növelése gyarapítása
érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki.
A Homokhátság díjra érkezett javaslatok elbírálása
során elsősorban a kistérségben élő, alkotó és
helyben értéket teremtő személyek elismerésére,
másodsorban azok elismerésére kerül sor, akiknek
kiemelkedő eredményt hozó tevékenysége a
kistérséghez kötődik, és egész életútjuk alapján
méltóak a díj viselésére. 
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete ezúton kéri fel a lakosságot, civil
szervezeteket, vállalkozásokat, hogy tegyenek
javaslatot a  Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása által alapított Homokhátság díj jelöltjeire
vonatkozóan. 
A részletes indoklással ellátott javaslatokat postai
úton, személyesen vagy e-mail
(polghiv@asotthalom.hu) formájában lehet
benyújtani Papp Renáta polgármesternek legkésőbb
2023. március 15-ig. A beérkezett javaslatokról a
képviselő-testület 2023. március 28-ai ülésén dönt. 
                                                                                                                                          

dr. Barna Angéla
                                                                        jegyző

Február második hétvégéjén a III. Böllér Show &
Kolbásztöltő és sütőverseny került megrendezésre
Ásotthalmon. Közel harminc induló csapat mutatta
meg kolbásztöltő és ízesítő tudományát, az ország
több pontjáról érkeztek versenyzők és látogatók
egyaránt. A hangulat fantasztikus volt, az ízek, illatok
és a jókedv pedig egész nap átjárta a birtok területét.
Nem volt könnyű feladata a négytagú zsűrinek, de
végül Papp Renáta polgármester, Fackelmann István
alpolgármester, Tóth István ásotthalmi borász és
Arany T. János a Délmagyarország újságírója közösen
öt díjat és két különdíjat osztottak ki a nap végén. A
legkreatívabb tálalásért járó különdíjat a Rácz
Kolbász Felújítók nevű csapat, a legszebb standét a
Kézmívesek, a hagyományok őrzői különdíjat pedig a
Magyar Gasztro Kulturális Műhely, a legjobb
szomszéd különdíjat a Domaszéki Önkormányzat
kapta. A kolbásztöltő verseny harmadik helyezettje a
Mi Hazánk csapata lett, második helyen a Barát
Team végzett, az első díjat pedig a nemrég alakult
Ásotthalom Tanyaőr Egyesület csapata nyerte el. 
Gratulálunk minden résztvevő csapatnak! Az egész
napi jó hangulatról a Lagzi Sokk Együttes
gondoskodott, a mókamesterek: Csányi Józsi és
Pipicz Dani pedig Csehó József és Nemes Nagy Tibor
böllérekkel    együtt    mentek    el    a    reggeli  órákban

már jöhet a tavasz...
Február utolsó hétvégéjén pedig a Varieté Cirkusz
műsorának adtunk helyet a művelődési ház
nagytermében, akik remek hangulatot teremtettek
az akrobata, bohóc, varázsló, bűvész
mutatványaikkal és a gyermekek kedvence Bing
nyuszija is ellátogatott hozzánk.
Márciusban kezdetét veszik a tavaszi szezonra
tervezett programjaink. Március 15-én délelőtt 9
órakor az 1848-49-es szabadságharc hőseire
emlékezünk, a Petőfi- domborműnél koszorúzásra,
majd 10 órától a művelődési házban a Kiss Ferenc
Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak ünnepi
műsorára várjuk tisztelettel a lakosságot. Ezen a
napon délután 13 órakor az első tavaszi túra indul a
Csodarétre, melyre várjuk a kirándulni szerető
családokat, gyermekeket, baráti társaságokat. A
részvételhez előzetes jelentkezés szükséges a
művelődési ház elérhetőségein.
Szeretnénk kérni a lakosság eddigi együttműködését
továbbra is, szeretnénk, ha bekapcsolódnának minél
többen a települési programjainkba. Kérjük,
tájékozódjanak az Ásotthalmi Művelődési Ház
facebook oldalán az eseményekről, rendezvényekről
és népszerűsítsék azokat!

Szeretettel várunk mindenkit programjainkra!
Művelődési Ház munkatársai

zeneszó kíséretében a malacért, amit a délelőtt
folyamán hagyományos módon pörzsöltek és
bontottak szét. A gyermekeknek Csatai Gergő
guiness rekorder lufihajtogató kedveskedett és
kézműveskedésre is volt lehetőségük a
legkisebbeknek a KÖZ-PONT Egyesület Ásotthalom
jóvoltából. A délután tombolázással folytatódott,
aminek fő díja egy minnesotai törpemalac volt és
szerencsésen új gazdája ásotthalmi otthonába
költözött. A színpadon köszönthettük a nap
zárásaképpen Dj. Dominique lemezlovast, aki
fergeteges hangulatot varázsolt nekünk.

TÉLŰZÉS ..."Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!"...
A közös télűző kiáltás a farsangi időszak végén
láthatóan meghozta a szép időt, a napsugarak arról
árulkodnak, hogy igazán most már végleg, elűztük a
telet Ásotthalomról. Február 21-én kedden délután a
falunk apraja nagyja közös mondókákkal, jelmezes
felvonulással, táncházzal, zeneszóval, kiszebáb
égetéssel, kakasütéssel zavarta el a hosszú, hideg
telet! Köszönjük szépen minden lelkes és kreatív 
 lakosnak, családoknak, szülőknek, gyermekeknek,
hogy részt vettek a farsangi felvonuláson. Köszönjük
szépen Turcsik Józsefnek a lovaskocsizást, Számfira
Máténak és zenekarának a remek dallamokat, a
Tanyaőr Egyesületnek a lovas biztosítás és kíséretet,  
a Tambura csapatának a finom farsangi fánkot. Most
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Az ez évi 2023-as évben a nagyböjt hamvazó
szerdával, február 22-én kezdődött és tart
nagyszombat estig, a templomban tartott
liturgia végéig.
Az Egyház előírásait, most nem írom le, hiszen
aki fontosnak tartja, az úgy is megtartja, aki
pedig mosolyog ezen, annak felesleges bármit is
mondani. Egy elvallástalanodott Európában,
ahová mi magyarok is tartozunk, már nem Isteni
parancsokról és bűnökről beszélnek, csak
népszokás. Népszokás lett már egy keresztelő,
egy elsőáldozás, egy bérmálkozás, néha egy-egy
esküvő, akár a temetés.
Mert azoknak, akiknek van még élő
Istenkapcsolatuk, azoknak a nagyböjt a lelki
megtisztulás, az elcsendesedés ideje.
50-60 évvel ezelőtt itt Ásotthalmon is
háromnapos lelkigyakorlatot tartottak, amelyre
akkor még tömegek jöttek össze a templomban.
Utoljára 20 éve, a kászonújfalu-i atya, testvér-
településünk papja próbálkozott a háromnapos
lelkigyakorlattal, de felháborodva tapasztalta és
mondta: " Mi lett ebből az Ásotthalomból"? Ő
közel ezer kilométerről jött ide hozzánk és 10
személy alig jött össze, hogy őt meghallgassa.
Én jómagam még 2011-ben megpróbáltam, 
 három egymást követő vasárnap, elhívtam
Kardos Mihály atyát, de a nagy érdektelenség
miatt, hiszen egy mórahalmi vásár már akkor is
fontosabb volt az ásotthalmi népnek,! és az
égető paphiány miatt, ezek már a múlté.
Az Isten irgalmazzon nekünk!
Ha nincs Istenkapcsolatod, nem vagy vallásos, a
böjt, az önmegtagadás azért még hasznos lehet
számodra.
Az önmegtagadás vállalása azt jelenti, hogy
önuralommal hámot rakok önző vágyaim
zabolátlanul száguldó paripáinak nyakába,
zablát teszek a szájukba, a saját kezembe
veszem a gyeplőt, nem hagyom, hogy oda
vigyenek, ahova nem akarok menni.
Szelíd és készséges lovakká csitítom őket, így
végtelen messzeségbe tudnak vinni engem.
Az önmegtagadás nem erőpróba, de nem is
fogyókúra, mert az büszkévé tesz és nem is
önsanyargatás, amiben megkeseredünk, hanem
szeretetből vállalt erős elhatározás, amely segít
abban,     hogy    megmaradjunk   azok   között   a  
keretek között, ami jót tesz a testünknek,

lelkünknek, a társunknak, gyerekünknek, a
kollégánknak.
A függőség (szeszes ital, kábítószer, cigaretta,
internet, stb...) olyan, mint egy rablánc, amikor
valaki megszállottként kötődik az alkoholhoz, a
pénzhez, a hatalomhoz, a testiséghez, az önző
és káros szokásokhoz. Önmegtagadás,
mértékletesség, böjt nélkül a kísértésekben
elpuhul a lélek, az akarat, a gondolkodás és az
ember.
Látjuk, hogy a mértéktelen habzsolásunk,
önkontrollunk hiánya, a rongyrázás, a fölvágás
hova vezeti az emberiséget. Ma már nem csak
energiaválság van, hanem életválság is. Az
emberek elpusztítják, felfalják, elhasználják
gyermekeik, unokáik jövőjét. Az, hogy
mindenből csak annyit használjunk fel, ami
feltétlenül szükséges, az még nem böjt, ez lenne
a normális, a többi pazarlás.
A szeretetből vállalt böjt - amikor a nagyobb
jóért, szívesen vállalom a lemondást. Például,
gondolok a földön éhező milliókra, a török, szír
földrengés károsultjaira. Nem a feleslegemből
adok, hanem abból, amit megspóroltam. A
feleslegemből adni kötelesség lenne!
Tekintetemmel nem a hiányaimat, a
veszteségemet számolom, hanem felfelé
tekintek! Ez felszabadítja az embert a test
kötöttségei alól, így a lélek szabadon
szárnyalhat, hogy közelebb kerüljön az Istenhez.
Néhány nap után az ember megtapasztalja: a
böjtölő szív imája, mint a fiatal sas szárnyal a
levegőben,  miközben a túltápláltságtól
elnehezedett szívűeké lefelé ereszkedik.
2023 február 22. Hamvazószerda szigorú böjt.
szentírási részek Joel 2.12-18.: 2 Kor 5,20-6,2: Mt.
6,1-6.16-18 " A szíveteket szaggassátok meg, és
ne a ruhátokat!"
2023 február 22-vel ismét ránk köszönt az
alkalmas, szent idő, amely arra hivatott, hogy
testünket-lelkünket az élő Isten szolgálatába
fogja, az ő akaratának megismerésére és
teljesítésére hangolja.
A keresztény lét koncentrátuma ez a 40 nap:
Hamvazószerdától húsvétig, a megújulásra való
felhívástól a Krisztussal együtt vállalt
szenvedésen át a feltámadásig magába sűríti a
Krisztus-követés valamennyi fázisát.
Egyszerre félelmetes és vigasztaló a por
mivoltunkkal való szembesülés. (Hamvazkodás-
"Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá
leszel".)  Ha komolyan  vesszük,  bizony súlyosan

érint, hogy terveinkről, álmainkról, sokszor
egyik pillanatról a másikra (hirtelen halál)
mindarról, amiért nap mint nap éveken át
fáradoztunk kimondatik, hogy vége, hogy
velünk együtt az enyészeté lesz. Ugyanakkor
szabadító erejű is az  illúziókkal való
leszámolás,mert rájövünk, hogy nem is kell
másnak lennünk, mint pornak:
Isten kezében. Az Ő kezében ez a por aranyként
ragyog és élettel telik meg.
Nagyböjti jó elhatározásaink arra irányuljanak,
hogy mindinkább Isten fényébe helyezzük az
életünket. nem a világból érkező, olykor
egészen vakító reflektorfényeket kell
keresnünk, hanem Isten tekintetét, aki a
rejtekben is lát. Éppen ezért kicsiny, nem
látványos, de konkrét és magunkon mindennap
számon kérhető vállalásokat tegyünk. Az
imádság, a böjt és irgalmasság egymásból
fakadjon. Ne puszta külsőség, erőpróba,
izzadságszagú erőlködés legyen.
A keresztény böjt nem a testünk büntetése,
sanyargatása, hanem szellemi-lelki Istenhez
fordulásunk fizikai vetülete.
Testünk a böjtöléssel vesz részt az Istenre
figyelésben és ez visszahat lelkünkre:
érzékenyebbé tesz az Istentől érkező apró
jelekre, indításokra.
Továbbá csak úgy van értelme a böjtnek,  hogy
bármit is megvonjunk magunktól, ha azt jó
szívvel Istennek adjuk. Ő pedig sokszor a
felebarátunk  képében jelentkezik. A  tévézés, a
társasági élet korlátozása például jó alkalom,
hogy az így felszabaduló időnket a családunk
vagy az elhanyagolt barátaink, ismerőseink
meglátogatására, meghallgatására,
vigasztalására fordítsuk. 
Testi lelki adottságaink, körülményeink folytán
mások a lehetőségeink és persze teherbíró
képességünk sem egyforma. Minden nemes
szándékunkat és jó cselekedetünket
megmérgezheti a teljesítményközpontúság és a
másoktól való összehasonlítás.
Szívleljük meg egy komoly aszkéta, Szent János,
intelmét, aki saját tapasztalatából írja:
"Ha két napig böjtölsz, ne képzeld, hogy különb
vagy annál, aki nem böjtöl. Te böjtölsz, de
haragszol, ő ugyan eszik, de kedves. Te szíved kínját
és gyomrod korgását civakodással emészted meg,
ő mértékletesen eszik és hálát ad az Istennek.!

Áldott szép húsvéti ünnepeket kíván:
Biacsi József plébános

BIACSI JÓZSEF
plébános
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POLGÁRŐRSÉG
HÍREK

Tájékoztató a közrend és a
közbiztonság érdekében 2022
évben végzett  tevékenységről!

Negyed évszázada, 1997-ben 11 személy,
elsősorban a helyi közép- és általános iskola
tanárai alapították az egyesületet.
Végiglapozva az elmúlt évtizedek iratait,
dossziéit, szinte lehetetlen feladat az elmúlt 25
év legfontosabb eseményeit számba venni.
Ezért inkább néhány, fontosabb programot,
programsorozatot szeretnék kiemelni,
bemutatni. Ha belegondolunk, az elmúlt időszak
bőven elég ahhoz, hogy a kezdeti évek
programjain     részt    vevő   tanulóknak    már    a 

gyermekeivel találkozhatunk manapság a
rendezvényeinken.
Az egyesület jelenlegi tagsága 35 fő, a többség
helybeli lakos, de többen Mórahalmon, illetve
Szegeden laknak. Céljaink között szerepel a
kezdetektől a település iskoláiban tanuló diákok
környezet- és természetvédelmi
szemléletformálása, ilyen jellegű ismereteik
bővítése. Ez azért is fontos, mert az itt tanulók a
természettel mindennapi kapcsolatban állnak,
másrészt  a  tanórákon  ezekkel  a  témakörökkel 

véleményünk szerint kevés időt foglalkoznak,
így ismereteik hiányosak. Nagyon fontosnak
tartjuk,     hogy    minél    többen    ismerjék    meg 

Egy térségben, településben nagyon fontos az
ott élők biztonságérzete, ami kihatással lehet a
hangulatra, termelékenységre, a hétköznapi
gondjaink kezelésére. Ez a ,,terület" rendkívül
összetett, sokan, sokszor okosabb emberek
elemezték ezt. 
A megállapításból egyet említve a témához
kapcsolódóan ami a ,,hétköznapi" igazság: ha
nincs rend, nincs biztonság, nincs gazdasági
felemelkedés! Hétköznapjainkban a jogkövető
és törvénytisztelő magatartás mellett, ha az
együttélés írott és íratlan szabályait figyelembe
vesszük, betartjuk, javíthatunk a
biztonságérzetünkön. (Szemben a rajtunk
kívülálló okok okozta bizonytalanság például: a
migráció). A közrend és a közbiztonság a
szubjektív biztonságérzet alakulása
tekintetében is rendkívül nagy szerepe van a
vezetők, választott képviselők példamutató
magatartásának, ami erkölcsi alapot ad az
esküben vállalt munka végzéséhez!
A 2022-es év Ásotthalom lakosságának a
közrend és közbiztonság szempontjából egy
rendkívüli évnek tudható be. A migrációs
nyomás a vele hozott körülményeivel (szemét,
anyagi kár stb.) meghatározta az itt élők
szubjektív biztonságérzetének alakulását, ami
megnehezítette az itt élők hétköznapjait is.
Mivel a településünk közvetlen az államhatár
mellett helyezkedik el, annak is azon a
szakaszán, ahol a leggyakoribb a határsértések
száma, az itt élők érezték és érzik elsőként
veszélyben minden értelemben biztonságukat. 

Az előző évek (2015-2016) tapasztalatainak
felhasználásával a kormányzat és rendvédelmi
szervek felkérték az Országos Polgárőr
Szövetséget az államhatár védelme érdekében
történő szolgálat szervezésére. Az ország
különböző megyéiből érkező rendőrök,
polgárőrök helyismerettel nem rendelkeztek.
Mivel a legérintettebb Csongrád-Csanád megye
volt, ezen kívül legnagyobb nyomás a
határsértők részéről Ásotthalom és környékét
érintette. Úgy gondolom, hogy kötelességünk a
lakosság nyugalma, biztonsága érdekében
ebben a munkában részt venni. A lakosság
részéről folyamatosan érkező bejelentések,
elsősorban külterületről a hatékony felderítés
érdekében szükséges volt a helyismerettel nem
rendelkezők irányítása, segítése. Igyekeztünk
lehetőségünk szerint minden bejelentésre a
leggyorsabban odaérni, hiszen akkor a
felkutatás és elfogás is eredményesebb volt,
ami csökkentette a lakosság nyugalmának,
biztonságának zavarását. Ez a szervezett
szolgálatszervezés 2022. november 30-ig
tartott, ami azt jelentette, hogy minden nap
történt valami, ami addig nem. A lakosságtól
sok segítséget, megértést és köszönetet
kaptunk. Sajnos a probléma nem oldódott meg,
bár jelenleg kisebb létszámú a határsértés.
Továbbra is biztonságunk és nyugalmunkért
mindent megteszünk. Az eltelt időszak alatt
folyamatos kapcsolat volt a térség
önkormányzataival, mezőőreivel, polgárőr
egyesületeivel és a rendvédelmi szervekkel. 

Településünk a bűncselekmények és szabálysértések
megelőzése, felderítése  érdekében kapcsolatot tart fenn
a NAV bűnügyi nyomozóival, folyamatos az
együttműködés a helyi, térségi rendvédelmi szervekkel,
katasztrófavédelemmel, valamint a katonai és rendőrségi
felderítőkkel.

Településünkön a közterület rendezettsége, biztonsága
érdekében többször került sor közlekedési táblák
helyreállítására, útkereszteződések beláthatóságának
biztosítására, közlekedést zavaró tárgyak eltávolítására.
Nagy riadalmat okozott a szülők és gyerekek, járókelők
között a játszótér mászófalába fészkelő lódarazsak,
melyek a felmászó gyerekeket támadták meg.

Az önkormányzati és egyéb rendezvények biztosításának
leszervezése minden alkalommal megtörtént.
A közlekedési morált illetően elmondható, hogy a
kiépített gyalogátkelőket, a közlekedési szabályokat a
közlekedők többsége figyelembe veszi, azonban az utóbbi
időben többször tapasztalható, hogy többen a
kerékpárúton parkolnak és hogy egyesek vezetés közben
rendszeresen telefonálnak és emiatt váratlan
manőverekre is sor került a baleset elkerülése okán. Az
ellenőrzés szervezése folyamatban van. Az elmúlt évben a
településen súlyos bűncselekmény nem történt. 

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel:
Pőcze Levente

Közbiztonsági tanácsnok
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településünk és a térség természeti értékeit.
Reményeink szerint programjainkkal a
gyerekeken keresztül nagyon sok szülőt is meg
tudunk nyerni a természet- és
környezetvédelem ügyének. Legsikeresebb, ma
már hagyományosnak nevezhető programjaink
az alapítás óta alig változtak. Programjaink
másik része folyamatosan változik, átalakul. 
A diákok miatt programjainkat a tanévhez
igazítva ősszel kezdjük, majd általában május
végén fejezzük be.
Legrégebb időre visszavezethető programunk a
„Pacavadászat” nevű írásbeli levelezős
versenyünk, amelyet először 1999-ben
szerveztünk meg. Akkor 71 tanuló vett részt
rajta. A téli, kora tavaszi hónapokban szoktuk
lebonyolítani a hagyományosnak nevezhető
többfordulós, írásbeli vetélkedősorozatunkat. A
diákokat öt korcsoportba osztjuk és a
korosztálynak megfelelően, más-más
feladatokat osztunk ki számukra. A díjazás is
korcsoportonként történik. A legjobbakat
igyekszünk a lehetőségeink szerint értékes
ismeretterjesztő könyvekkel jutalmazni.
Igyekszünk minden résztvevőt megajándékozni
legalább egy-egy képeslappal. Talán ezért is van
nagy sikere a kezdetek óta ennek a
vetélkedőnek. A kezdeti években 100 tanulónál
jóval többen vettek részt a versenyen, míg az
utóbbi években 60-70 tanulót tudunk bevonni
erre a rendezvényünkre.
Április-május hónapokban a jeles zöld napokról
igyekeztünk megemlékezni. Volt olyan év,
amikor a vizet helyeztük programjaink
középpontjába, mint 2004-ben.
Leggyakrabban azonban a Madarak és Fák
Napját kezeltük kiemelten. Számos esetben
játékos vetélkedőket szerveztünk, míg az elmúlt
évtizedben inkább plakátkészítő versenyeket
hirdettünk. Többnyire az adott év élőlényeiről,
valamint településünk kiemelt értékeiről kellett
plakátokat készíteni. A legjobbakat minden
évben jutalmaztuk, de minden résztvevőt
megajándékoztunk. A kész plakátokból kiállítást
készítettünk, amely azután hónapokig
díszítették az általános iskola folyosóit,
miközben az iskola minden tanulója megismerte
ezeket az élőlényeket.
Egyesületünk először 2006-ban hirdette meg
hagyományteremtő céllal természetvédelmi
versenyét, akkor még a Homokháti kistérség
általános iskolás tanulóinak. A verseny céljai
között szerepelt, hogy megismertesse a járás
természeti értékeit az érintett korosztállyal. A
verseny névadója, Teodorovits Ferenc
erdőmérnök egykor a Királyhalmi Erdőőri
Szakiskola (ma: Bedő Albert Erdészeti
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium) jeles
igazgató-tanára volt, még az 1800-as évek
végén.  Emléktáblája  a  szakiskola  főépületének 

folyosóján található. A vetélkedőre 3-3 fős
csapatok nevezhettek, amelyre előre kiadott
szakirodalmak alapján készülhettek a diákok. A
verseny első része írásbeli feladatokból állt,
amelyek között szerepelt rejtvény, Teodorovits
Ferenc élete, valamint a három környékbeli
nemzeti park és a kistérség természeti
értékeiről kérdeztük a versenyzőket.
Az írásbeli feladatok között szerepelt egy
vaktérkép, amelyen a kistérség védett területei
közül kellett tízet megnevezni. A folytatásban
térségünk fontosabb fa- és cserjefajai közül
kellett tizenötöt felismerni lomb, és termés
alapján. A verseny végén rendszerint dr. Molnár
Gyula gyönyörű természetfotóiban
gyönyörködhettek a verseny résztvevői. A
versenyt az elmúlt év őszén 17. alkalommal
szerveztük meg. A versenyen az ásotthalmi
csapatok különdíj elismerésben részesülnek.
A kezdetektől igyekszünk előadásokat
szervezni, elsősorban az általános iskolás
korosztálynak. Eleinte, éveken keresztül a
művelődési házban tartottuk az előadásokat,
majd az utóbbi években az általános iskolában.
Az első évtizedben 58 előadást szerveztünk. Ez a
szám napjainkra jóval meghaladta a 100-at. De
az előadók száma is meghaladta a 40-et. A
rendelkezésre álló pályázati összegek
függvényében igyekeztünk olykor távolabb lakó,
neves szakembereket is meghívni. A legtöbb
alkalommal dr. Molnár Gyula volt a vendégünk,
akinek önzetlen segítségét ezúton is köszönjük.
Rendszeresen szerveztünk természetjárásokat
a tanév során az általános iskolás
korosztálynak. Hétvégeken, általában havi
rendszerességgel vittük a tanulókat gyalog-
vagy kerékpártúra keretében a természetbe,
bemutatva a környékünk természeti értékeit,
védett területeit.
A tanév végén, általában május második felében
szoktuk elvinni az elmúlt tanév
legeredményesebb tanulóit egy szakmai
tanulmányútra. Több alkalommal jártunk már
Gemencen, ahol rendszerint kisvasúton, de volt
olyan év, hogy hajón utazva csodálhattuk meg
az ártéri erdő gazdag élővilágát. Jártunk a
Kiskunságban, Budapesten a
Természettudományi Múzeumban, illetve
Sándorfalván, ahol a térségi szeméttelepen
tanulmányoztuk a szelektív hulladékgyűjtést.
Számos alkalommal jártunk Szegeden, a
Vadasparkban, valamint a szegedi Fehér-tónál,
ahol az éjszakázni behúzó darvak ezreit
csodálhattuk meg.
Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk
kiadványokat is megjelentetni. Az első
kiadványunk még 2000-ben jelent meg a Tájak-
Korok-Múzeumok kiskönyvtára sorozatban.
Két védett területet, a Kiss Ferenc Emlékerdőt
és az ásotthalmi láprétet mutattuk be. 2002-ben

a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesülettel közösen jelentettük meg a
Cselekvő természetvédelem című könyvet.
2005-ben az Ásotthalmi Bedő Albert
Alapítvánnyal közösen jelentettük meg az
Ásotthalom természeti értékei című színes
kiadványt, valamint a Homokháti kistérség
természeti értékeit bemutató zsebtérképet.
Ugyancsak az Ásotthalmi Bedő Albert
Alapítvánnyal kezdtük el megjelentetni az
Ásotthalom védett növényeit bemutató
képeslap sorozatot. Számos egyéb programot
szerveztünk. Így még 2002-ben dr. Molnár Gyula
természetfotóiból szerveztünk kiállítást az
általános iskolában.
Programjainkhoz és működésünkhöz az anyagi
forrásokat pályázatok segítségével igyekeztünk
előteremteni. Az elmúlt 25 évben közel 100
pályázatot készítettünk, ebből 33 volt sikeres. A
legtöbbet, szám szerint kilenc pályázatot még
működésünk kezdetén, 2000-ben készítettük.
Azóta kicsit megfontoltabbak lettünk. Nyertes
pályázatainkat többek között a Nemzeti Civil
Alapprogram, a Nemzeti Együttműködési Alap,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
valamint az Ásotthalomért Közalapítvány
támogatták. Programjainkat rendszeresen
támogatták a Duna-Dráva, a Kiskunsági és a
Körös-Maros Nemzeti Parkok, hajdan a Pillér
Takarékszövetkezet, valamint magánszemélyek
is.
Programjainkról rendszeresen beszámoltunk
településünk újságjainak hasábjain.
Először a Közhírhalom 1997. évi novemberi
számban mutatkoztunk be. Majd rendszeresen
megjelentek híreink a Rózsa Sándor Népe
hasábjain is, míg újabban az Ásotthalmi
Hírmondóban olvashatnak programjainkról.
Egyesületünk 2005-ben Ásotthalom
településért tett munkájáért „Emlékplakett”
elismerésben részesült.
Az elmúlt negyed évszázadban a település
általános iskolás korosztályának több mint fele,
azaz több száz gyermek vett részt legalább
valamelyik programunkon. Nagyon sokan
hosszú évekig folyamatosan részt vettek
rendezvényeinken. Jó néhány tanuló
pályaválasztására is hatással voltunk. Az eltelt
két és fél évtized egyesületünk tagjain sem múlt
el nyomtalanul. Talán kicsit megfontoltabbak
lettünk. Sajnos időközben két tagtársunk is
elhalálozott, dr. Gaskó Béla (2016) és Gyenge
Balázs (2022).
Beszámolóm végén megköszönöm valamennyi
egyesületi tagunknak az elmúlt negyed
évszázadban tanúsított önzetlen támogatását,
munkáját, amellyel hozzájárultak programjaink
sikeres megvalósításához.

Andrési Pál
elnök
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A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági
Kara által meghirdetett országos Tudományos
Diákköri Konferencián az Alföldi ASzC Bedő
Albert Erdészeti Technikum és Kollégium 3
tanulója képviselte nagyszerű eredménnyel
iskolánkat. 
A verseny két szekcióban zajlott. Az első
szekcióban, a Növénytermesztési és
Vidékfejlesztési szekcióban két tanulónk
versenyzett.
Radics Dániel „Az agrárgazdaság kihívásai a
2020-as évek elején” című kutatómunkát is
tartalmazó dolgozatával és magabiztos
előadásával a II. helyezést érte el.
Györök Szabolcs a szívéhez közel álló
„Nagykőrösi Pálfája erdő” című dolgozatával és
színvonalas előadásával III. helyezést ért el.
A másik szekcióban, az Állattenyésztési
szekcióban    Kopasz   Nikolett    tanulónk   indult 

pályamunkájával. Ő a saját családi
gazdaságukat mutatta be magas színvonalon.
Munkájáért elismerő oklevelet kapott.
Radics Dániel 75000 Ft-os ösztöndíj mellett 40
felsőoktatási felvételi pontot is szerzett, illetve
Györök Szabolcs 50000 Ft-tal és 30 felvételi
ponttal gazdagodott. 
Iskolánk részéről a versenyre történő
felkészítésben Domokos József vállalt rendkívül

nagy szerepet, de rajta kívül oktatótestületünk
számos tagja segítette, hogy ilyen sikereket
érhettek el tanulóink.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő
oktatóiknak is a szép eredményekhez.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
igazgató

2023. február 9-én iskolánk negyvenegy tanulója
három fő oktató kíséretében részt vett a
Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi
Kiállításon a budapesti Hungexpon. Idén
rendezték meg huszonkilencedik alkalommal
ezt a kiállítást február 9-12-e között.
Csoportunk délelőtt 11 óra körül érkezett meg a
helyszínre, így a visszaindulás előtt volt elég idő
alaposan felfedezni mindenkinek azt, ami a
leginkább érdekelte.
A legnagyobb pavilon a fegyverekről és a
vadászatról szólt, itt töltötte el diákjaink nagy
része a legtöbb időt. Sokan alaposan elmerültek
a kiállított fegyverek, kések megtekintésében,
melyekkel sokan képet is készítettek, valamint
néhányan kést is beszereztek, tovább bővítve
saját gyűjteményüket. Többen céltávcsöveket is
kipróbáltak. A vadászat iránt érdeklődőknek
lehetőségük volt a VR-szemüveges
vadászszimulátor használatára, mellyel jó páran
éltek is. Kívülállóként nézve elég érdekes
mozdulatsoroknak lehettünk szemtanúi az
eszközt használók részéről. A pavilon központi
részén, az állami erdőgazdaságok
kiállítóteréhez közel megtekintettük a Nadler-

kiállítást, ami a 2020-2022-es vadászati idények
legjobb magyar nagyvad trófeáiból összeállított
válogatás volt, ugyanitt rendellenes trófeákat is
láthattunk. A Könyvklub standján néhányan
magyar vadászírók műveiből szemezgettünk,
illetve az 1971-es Vadászati Világkiállításról
szóló fényképalbumba is belepillantottunk. Akik
vadászöltözékek között kívántak böngészni,
szintén nem csalódtak, bőséges kínálat várta
őket is. A kulináris élmények sem maradhattak
el, volt lehetőség minőségi, vadhúsból készült
termékek kóstolójára, megvételére.
Hazaindulás előtt a Vadász Színpadnál
néhányan megnéztük az éppen folyamatban
lévő trófeabírálatot, majd a közelmúltban
elhunyt híres állatidomár és vadász, Hubert
Géza Wells életéről szóló dokumentumfilmet.
Az íjászatot kedvelők a Teremíjász Országos
Bajnokság előkészületeit tekinthették meg.
Egy külön pavilon szólt a horgászatról, ahol
diákjaink közül többen is beszereztek
hobbijukhoz, a horgászathoz kapcsolódó
felszereléseket. Itt is zajlottak szakmai
előadások, továbbá a pergető medencénél
csalivezetési bemutatót is figyelhettek az 

érdeklődők. Sok nézőt vonzott az akvárium, ahol
kapitális méretű, hazai vizeinkben élő halakat
láthattak az érdeklődők (ponty, harcsa, csuka,
süllő stb.). Idén is találkozhattunk a
horgászszimulátorral, amely nagyon népszerű
volt a kiállítás vendégei körében.
A harmadik pavilonban zajlott a MEOESZ
Nemzetközi Kutyakiállítás, rengeteg különböző
fajtájú, sok esetben egészen különleges ebek
részvételével.
Látogatásunk alatt diákjaink rengeteg tárggyal,
valamint élménnyel gazdagodtak, és biztosan
sokan fognak részt venni a jövő évben
megrendezendő, 30. FeHoVán is.

Huszta Gábor
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A FeHoVán jártak iskolánk tanulói

Tudományos Diákköri Konferencián vettek részt a
Bedő diákjai

Fotók: Domokos József

Fotók: Bánhidy Zoltán



Magyarországon a téli hónapokban 10 emberből
9-nél alakul ki D-vitamin hiány, de bevitelére
nem csak az év ezen szakaszában van
szükségünk. Pótlása rendkívül fontos egész
évben, hiszen számtalan jótékony hatással bír,
ha megfelelő mennyiségben van jelen a
szervezetünkben. 
A D-vitamin támogatja a csontanyagcserét, az
ajánlásokban javasolt kálciumbevitel csak
normál D-vitamin szint esetén megfelelő,
hiányában csontvesztés alakul ki. Támogatja az
immunrendszer működését így hiányában
védtelenebbek vagyunk különböző
fertőzésekkel szemben. Elégtelen bevitel esetén
gyakrabban fordulnak elő nehezen gyógyuló
légúti betegségek és az influenza. A depresszió
és a fáradékonyság is a D-vitamin hiányra
hívhatja fel figyelmünket.
A D-vitamin hiány kevésbé ismert káros hatásai:
-a D-vitamin hiánynak szerepe van az
autoimmun betegségek kialakulásában
-Szívelégtelenségben közvetlenül hozzájárul a
betegség súlyosbodásához
-Fokozza az érelmeszesedés kockázatát
-Növelheti a cukorbetegség kialakulásának
kockázatát

A megfelelő D-vitamin szint pozitív hatásai:
-Javítja a hasnyálmirigy működését
-fontos az ideális D-vitamin szint elérése a
tervezett várandósság előtt
-A nemzőképes spermiumok termelődéséhez és
a megfelelő spermaszám eléréséhez is
nélkülözhetetlen, ezáltal a férfiak
termékenységét alapvetően meghatározza
-Férfiakban növeli a tesztoszteron szintet,
jótékony hatású a libidóra
-Nőknél emeli a progeszteron szintet ami a
sikeres beágyazódás esélyét növeli
-Csökkenti a policisztás ovárium szindróma és
az endometriózis kialakulásának lehetőségét
-Várandósságban hozzájárul az idegrendszer, a
csontok és a fogak egészséges fejlődéséhez 
-Várandósoknál a D-vitamin hiány kockázata
nagy, legalább napi 2000 NE bevitele javasolt
-A változókort követően a D-vitamin megfelelő
pótlása mind a csontok egészsége, mind az
emlőtumor kockázatának csökkentése
szempontjából kiemelt jelentőségű
-Prosztata és vastagbélrák kialakulásának
esélyét is csökkenti

A megfelelő mennyiségű
D-vitamin      bevitelére
több  lehetőség  és módszer
áll rendelkezésünkre. Elsődleges
D-vitamin forrásunk a napfény. A bőr D-vitamin
képző kapacitása hatalmas, de pusztán
napsugárzással D-vitamin túlkínálat nem alakul
ki. A bőr fokozott pigmenttartalma gátolja a D-
vitamin képződését, amit a naptejek
alkalmazása is hátráltat. A D vitamin
termelődéséért elsősorban az UVB sugárzás a
felelős, a szolárium lámpa főleg UVA
tartományba eső sugarakat bocsát ki, így D-
vitamin pótlásként nem javasolható. Ha a
szoláriumban használt csövek megfelelő UVB
sugárzást bocsátanak ki, akkor nagyon
minimális D-vitamint juttathat a bőrbe, de ez a
mennyiség nem oszt, nem szoroz.
A táplálékok közül D- vitamin forrás lehet a
tojás, gomba, tengeri halfajták, máj és
tejtermékék, de az így bevitt mennyiség nem
elegendő, ezért fontos a rendszeres D-vitamin
pótlás, különösen a téli hónapokban.

Németh Imréné, Tokodi Edit védőnők
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TÁVOZTAK

 
Palócz Pál Lászlóné-Bakos Erzsébet

 

Czérna Ferenc
 

Erdődi Imréné-Szerber Irén
 
 

BÉKE PORAIKRA!

 
 
 
 
 

SZOLGÁLTATÁS HÁZTÓL-HÁZIG 
VÁLLALJUK AZ EGYSZERŰ ALKATRÉSZCSERÉTŐL A TELJES FELÚJÍTÁSIG

ÚJ KERÉKPÁR ÁRUSÍTÁS KATALÓGUSBÓL ÉS RAKTÁRKÉSZLETBŐL
+36 20 283 0743

Ásotthalom, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.

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 

                                                                                                            CSONGRÁD MEGYEI KEGYELET KFT. 
                                                                                                            Ravatalozó üzemeltetés, teljes  körű
Villanyszerelést vállalok                                                  temetés ügyintézés Ásotthalom
Csüllög Mihály                                                                        (Királyhalmi út 42., Virágüzlet)
+36 20 9395660                                                                         Peták Anita +36-30-363-6126
                                                                                                                             Szállítási ügyelet (0-24): +36-30-565-8381

ELADÓ!
Sarokülő étkező garnitúra (10 személyessé alakítható, nagyon jó állapotú)
Szekrény sor (amely: 1 db. 3 ajtós, 2 db. polcos, 1 db. fiókos elemekből áll, világos drapp színű)
Kanapé (2 m hosszú,  1 m széles, ágyneműtartósak)
Fotel ( 2 db. ), Konyhaszekrény ( 1 db. polcos, 1 db. mosogatós), Mélyhűtő láda  (300 literes)
Kályha (Németh típusú, üvegezett elejű), Mosógép (tárcsás), Centrifuga
Konyhaszekrény  ( 1 db.  polcos, 1 db. mosogatós)         

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 !

 
Nagy Péter Lászlónak és Szögi Barbarának

Péter Noel nevű gyermeke született
 

Rekedt-Nagy Ferencnek és Pipicz Katalinnak
Harmat Anna nevű gyermeke született

 
Dobó Andrásnak és Galgóczi Rebekának

Sára Elíz nevű gyermeke született
 
 

GRATULÁLUNK ÉS JÓ
EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÉRKEZTEK

 
-Épületek és családi házak teljeskörű villanyszerelése.
-Érintésvédelmi és villamos biztonsági felülvizsgálata.

-Lakás, ház eladásakor, bérbeadásakor magánszemélyeknek is.
-EPH jegyzőkönyv
-Földelés mérés.

-Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata.
 

                                           Gyarmati Róbert villanyszerelő
                                        Tel.: +36-20/376-2514

                                            E-mail: gyarmatirobert1971@gmail.com

GYARMATI ELEKTRO-VILL
VILLANYSZERELÉS
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 Érdeklődni: 06 30 638 0107




