
XIX. év fo lyam 6. szám

Megjelenik minden hónap első péntekén

 Ára: 170 forint 2014. június

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

HUNYADI NÉPE
J Á N O S H A L M I

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja

Lapszámaink itt is olvashatóak!

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

Lapunk legközelebb  
2014. július 4-én jelenik meg 

A megyében másodikként 
megszerezte a minősítést 
a jánoshalmi járás mentőcsoportja!

Rendszerbeállító és minősítő katasztrófavédelmi gyakorlat keretében bel-
víz-védekezési, illetve erdő tűz és viharkár elhárítási feladatokat hajtottak 
végre a Felső-Bácskai Önkén tes mentőcsoport tagjai április 26-án a mély-
kúti Békás-tónál valamint az azt szegélyező erdős területen.

A 20 fős járási mentőcsoportot a Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai, a Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, vala mint a Bács Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivata lának dolgozói alkot-
ják, 2 fő civil önkéntessel kiegészülve. 

Folytatás a 14. Oldalon

2014. június 26. csütörtök

Imre Zoltán Művelődési Központ
17.00 Helytörténeti fotókiállítás megnyitója

Közreműködnek:
 — dr. Karsai Ferenc
 — Lajtha László Művészetoktatási 
Intézmény diákjai
 — Mezei Csokor Népdalkör

2014. június 27. péntek
16.00 Kézműves sátor - Szent Anna Katolikus 

Óvoda és Általános Iskola pedagógusaival

Szabadtéri színpad
17.20 Köszöntő
17.25 Mezei Csokor Népdalkör
17.35 Új Pávakör
17.50 Pöndölösök
18.15 Gyermeklánc Óvoda Tehetségműhelyé-

nek előadása

18.30 Bemutatkozik a Hunyadi János Általá-
nos Iskola

19.10 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános 
Iskola műsora

20.15 VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
diákjainak tánca

20.30 Megnyitó
Közreműködnek: VM Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola diákjai - palotás

21.00 Kovács Kati koncert
22.00 Szabadtéri diszkó – Leon Jr.

Imre Zoltán Művelődési Központ
22.00 Welcome buli

2014. június 28. szombat
15.00 Magyarok vására

Családi egészségnap – egészségügyi szű-
rések, arcfestés - Gyerekesély Programiro-
da és Egészségfejlesztési Iroda közremű-
ködésével

Erdélyi Hagyományokért Egyesület tevé-
kenységét bemutató faház

Szabadtéri színpad
16.30 Köszöntő
16.35 Lengyel testvérvárosunk, Nawojowa 

műsora
17.25 Kárpátaljai testvérvárosunk, Rafajnaújfa-

lu fellépése
18.15 Bácskatopolyai Cirkalom Táncegyüttes
19.00 Tolvai Reni fellépése
20.05 Temerini Szirmai Károly Magyar Műve-

lődési Egyesület zenés-táncos műsora
21.00 Táncház a Cirkalom Táncegyüttessel
22.00 3+2 együttes 30 éves jubileumi koncertje
23.00 Utcabál a Kék Ingesek együttessel

Imre Zoltán Művelődési Központ
23.00 Crazy Disco Generation pres.: Children of 

Distance
Jó szórakozást kívánunk!

Vállalkozói Fórum
Jánoshalma Város Önkormányzata a város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához 
információt gyűjt a városban működő vállalkozások 2014-
2020 közötti időszak fejlesztési elképzeléseihez szükséges 
területi fejlesztési szükségletekről. 
Ennek érdekében 2014. június 12-én (csütörtök) 17 órától 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében vállalkozói fórumot 
tart, melyre a városban működő vállalkozások képviselőit 
várja.
Kérjük a vállalkozások képviselőit, hogy vegyenek részt a 
fórumon és javaslataikkal segítsék elő a Stratégia elkészítését.

Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

Lezárult a KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048 jelű 
„Napenergia hasznosítása villamos energia előál-
lítására a Jánoshalmi ipari területen” című projekt 
keretében kivitelezési és tervezési feladatok ellá-
tására indított közbeszerzési eljárás.

A fenti tárgyban a közbeszerzési eljárást meg-
indító felhívás 2014. március 12-én KÉ 4324/2014 
iktatószámon jelent meg a Közbeszerzési Értesí-
tőben. Az eljárást megindító felhívás feladásának 
napja 2014. március 11. volt. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott aján-
latok bontására 2014. március 31-én 1000 órai kez-
dettel került sor. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi aján-
lattevők nyújtottak be ajánlatot: 

Ajánlattevő neve: Innowatt Épületgépészeti 
Tervező és Szerelő Kft.

Székhelye: 1222 Budapest, Fonó u. 2-6.
Ajánlattevő neve: Siva-Solar Kft.
Székhelye: 1155 Budapest, Wysocki u. 1/C

Ajánlattevő neve: AsiaNet Hungary Kft. 
Székhelye: 1041 Budapest, Istvántelki út 54. 

fszt. 2.
A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 

63. § (1) bekezdése alapján megvizsgálta abból a 
szempontból, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az 
eljárást megindító felhívásban, a dokumentáció-
ban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. A Bizottság az Innowatt Épületgépé-
szeti Tervező és Szerelő Kft. ajánlatát érvényes-
nek találta, míg a Siva-Solar Kft, valamint az Asi-
aNet Hungary Kft. ajánlatát érvénytelennek találta. 

A Bírálóbizottság javasolta a Képviselő-testület-
nek annak megállapítását, hogy az eljárást meg-
indító felhívásban meghatározott bírálati szem-
pont (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) 
alapján a jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes 
ajánlattevőként az Innowatt Épületgépészeti Ter-
vező és Szerelő Kft. kerüljön kihirdetésre, tekintet-
tel arra, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatás-

ra tett ajánlatot.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a „Nape-

nergia hasznosítása villamos energia előállításá-
ra a Jánoshalmi ipari területen” című projekt kere-
tében kivitelezési és tervezési feladatok ellátá-
sára indított közbeszerzési eljárásban a Bírálóbi-
zottság javaslatát elfogadta, és az eljárás nyer-
tes ajánlattevőként az Innowatt Épületgépészeti 
Tervező és Szerelő Kft. hirdette ki május 29-i ülé-
sén. A nettó ajánlati ár 294 153 000 Ft, azaz ket-
tőszáz-kilencvennégy-millió egyszáz-ötvenhá-
romezer forint.

A döntés értelmében hamarosan megkezdő-
dik a naperőmű építése. A beruházást a hagyo-
mányos energiától való függés mérséklése céljá-
ból valósítja meg a Képviselő-testület. A naperőmű 
az üzembe állását követően a város közvilágításá-
nak energia költségeit fogja számottevően csök-
kenteni.

Hamarosan megkezdődik a naperőmű 
építése a jánoshalmi ipari területen

Az idei  Jánoshalmi Napok programja

2014. április 30-án 22 diák ünnepélyes keretek között vett búcsút 
a Hunyadi iskolától. Az osztály tanulói közül Juhász Julianna és 
Jacsó Ibolya részesült kitüntetésben kiváló tanulmányi eredményü-
kért. A diákok május 5-én kezdték meg az érettségi vizsgák sorát, 
melyet a június 16-18. közötti szóbeli időszak zár majd le. 

Elbúcsúztak az iskolától

 Amikor ezeket a sorokat írom még ugyan tart, de lassan véget ér a 2013/2014-es tanév. 
Ideje számot vetni azzal, mi történt ebben az tanévben. Van aki bizakodón várja a bizonyítvá-
nyosztást, de akad olyan tanuló is, aki tanulással lesz kénytelen a nyarat tölteni. Egy a lényeg 
pedagógus és diák számára is közeleg a nyári szünet. 

A vakáció a kikapcsolódás, feltöltődés ideje. Akik önbizalomtól duzzadva, sok-sok sikerrel 
a hátuk mögött kezdik a szünidőt, lendületüket, energiáikat megőrizve érjék meg a szeptem-
bert. Igaz az is, hogy a nyáron begyógyulhatnak az évközi kudarcok okozta sebek, helyreáll-
hat a lelki egyensúly, a megtépázott önbizalom tanárban, diákban egyaránt. Ebben a remény-
ben kívánok derűs nyarat, jó pihenést minden tanárnak és tanulónak

Fél lábunk a nyári 
szünetben

Iskoláink életéből

Gazdag programja volt diákjainknak az elmúlt napokban, 
ezekről részletesen olvashatnak lapunkban, felvételünkön 
a Szent Anna Iskola doiákjai virágültetését örökítette meg. 

Emlékezés a hősökre

Lapunk hasábjaink két irásunka is emléket állít a hős kato-
náinknak, a 2. és a 15. oldalon 
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Május 23-án  Jánoshalmán a „Somogyi bakák” emlék-
művénél és a II. világháború hősi halottai tiszteletére 
emelt kopjafánál tartott „Magyar Hősök Emlékünnepe” 
megemlékezésre gyülekezetek a város lakói. Az érke-
zőket Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekara I. és 
II. világháborús katona indulókkal, dalokkal fogadta. A 
temető Hősi Sírkertjében óvodák, iskolák és nagyszámú 
felnőtt lakosság volt jelen az ünnepségen. Képviseltették 
magukat a város és a külön-
böző egyesületek, pártok és 
intézmények vezetői.

A megemlékezést meg-
tisztelte jelenlétével a 
BEOSZ – Dél-Alföldi Régi-
ójának elnöke Dr. Kovács 
György nyugállományú 
mérnök ezredes, Oroshá-
za, Kalocsa, Kiskunhalas  
tagegyesületei elnökei, tag-
jai, valamint Szegedről Lel-
le András őrnagy a  2. szá-
mú Toborzó és Érdekvédelmi 
Központ képviselője.   

Az ünnepi megemlékezés a Magyar Honvédség 59. 
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis katonái alkotta díszőr-
ség felállításával kezdődött. A Himnusz elhangzása után 
Györgypál Csaba nyugállományú alezredes – a megem-
lékezést rendező Bem József Honvéd Nyugdíjas Egye-
sület elnöke – rövid megnyitó beszéddel köszöntötte a 
megjelenteket.  

A megnyitót követően a Hunyadi János Általános Isko-
la, Gimnázium és Szakközépiskola tanulói ünnepi műso-

ra hangzott el. A műsor az I. világ-
háború kitörésének közelgő 100-dik 
évfordulója jegyében került össze-
állításra. A tanulókat Nánainé Var-
ga Krisztina az iskola pedagógusa 
készítette fel. 

Az ünnepi megemlékezést Illés-
falvi Péter főtanácsos a Honvédel-
mi Minisztérium Társadalmi Kapcso-
latok és Háborús Kegyeleti Főosz-
tály szakreferense tartotta. Ünnepi 
megemlékezésében nagy hangsúlyt 
kapott a hősökről való méltó megem-
lékezés fontossága, a katona hősök 
helytállásának tisztelete. A „somogyi 
bakák” jánoshalmi harcának rövid 

ismertetését követően megköszönte, hogy a somogyi 
hősi halottak emlékét a Bem Egyesület vezetése, tagsá-
ga ily felemelő módon ápolja.

Az elhunytak neveinek ismertetése során a Hunya-
di Iskola tanulói a mécsesek mellé egy-egy szál virágot 
helyeztek el a Somogyi bakák sírjaira. 

A II. világháború hősi halottai tiszteletére állított kop-
jafa, valamint a „somogyi bakák” emlékművének meg-

koszorúzását követően a 
megemlékezést a temető-
ben Szózatot követő Taka-
rodó hangjai zárták.

A „Hősök Napja” meg-
emlékezés az Imre Zol-
tán Művelődési Központ-
ban Rajzpályázat ered-
mény hirdetésével folytató-
dott. A pályázatot a nyugdí-
jas egyesület hirdette meg 
az általános iskola tanu-
lói részére az Emléknaphoz 
kapcsolódó témakörben.

A rajzokat az iskola 
szaktanárai bírálták el. A helyezettek munkáit az egye-
sület elnöke Oklevéllel és édességgel ismerte el.

Az események zárásaként Komáromi Lajos alpolgár-
mester megköszönte az egyesületnek a megemléke-
zés színvonalas megrendezését, Illésfalvi Péter úrnak a 
tartalmas és megható megemlékezést, valamint a más 
városokból érkezetteknek a részvételt.  

GYPCS 

Harmincéves osztálytalálkozó

2014. május 17-én az Imre Zoltán művelődési központban találkoztunk, hiszen 1980-1984 között voltunk a 8/d 
osztály tanulói. E jeles alkalomból meghívtuk osztályfőnökünket Dr. Rendek Magdolnát, és tanárainkat Dr. Csépányi 
Nétusznét, Mészáros Lászlónét, Fejes Istvánnét, Papp Lászlónét, Dr. Hőnigh Ferencnét, Égercz Antalnét, Szabó Sán-
dort, és Bátyai Lászlót.

Samu Kriszta Fanni az osztály régi ballagási és kirándulási képeit kivetítette, s ezzel nosztalgikus hangulatot terem-
tett.

A jóízű beszélgetés és a rendhagyó osztályfőnöki óra megtartása után jól esett a finom marhapörkölt, amit Vancsura 
Zoltán osztálytársunk készített. A vacsorát késő éjszakába nyúló beszélgetés, emlékek felidézése követte.

Csernákné Kasziba Zsuzsanna és Majer Tamásné Csorba Tünde
szervezők

Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk az NKA által meghirdetett pályázaton a könyvtár belső terének megújítására és 

új bútorok beszerzésére 2 millió Ft-ot nyert. A munkák elvégzése miatt előreláthatólag
július 1-től augusztus 20-ig a könyvtár ZÁRVA tart.

Kérünk minden kedves Olvasót, hogy a nyári olvasnivalót, a kötelező olvasmányokat már 
júniusban kölcsönözzék ki a könyvtárból!

Megértésüket köszönjük! Augusztus 20-tól megújult környezetben várjuk Önöket!

A DOHÁNYZÁSMENTES VILÁGNAP (május 31.)
alkalmából a Jánoshalmi Egészségfejlesztő Iroda ismeretterjesztő 

rendezvénysorozatot indít a dohányzásról és az alkoholfogyasztásról
2014. június 7. JÁNOSHALMA

„Mindennapi függőségeink”
Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása

Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ, 
6440 Jánoshalma, Kossuth Lajos utca 3.

Időpont: 2014. június 7. 14:00

Felhívás!
A Gyerekesély Programiroda képzést hirdet, Szociális gazdaság fejlesztése (különös tekin-
tettel a szociális szövetkezeti formára) címmel.
A képzés rövid leírása:
Cél, hogy a modul oktatása során a résztvevők megismerjék a szociális gazdaság működését, 
a gazdálkodás alapjait, ismerkedjenek meg a közösségi modellekkel. A képzésben 
résztvevők képessé váljanak olyan üzleti tervek készítésére és megvalósítására, amelyek 
hatékonyan szolgálják a komplex program fenntarthatóságát és a célcsoport tagjai körében 
a foglalkoztatás bővülését.
A képzés időtartama: július 14-15-16 (egymást követő 3 nap, 24 óra)
Hallgató által biztosított eszközök: toll, papír
A továbbképzés záró követelményei, a tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés 90%-án való részvétel. 
A képzés díja: a program által biztosított
A képzés célcsoportja: 

- vállalkozók
- önkormányzatok és civil szervezetek munkatársai
- önkéntesek
- gazdaságfejlesztésben érdekeltek
- érdeklődők

Létszám: 10 fő
Jelentkezni lehet: Szarvasné Tompa Zsuzsanna 

Gyerekesély Iroda (6440 Jánoshalma, Molnár J.u.3-5.) 
tel: 77/401-071

Kiskunhalasra látogatott, Gábor Áron idei 200. születésnapjának alkalmából fel-
matricázott Traxx mozdony. Gábor Áron 1814 novemberében született 1848-49-es 
szabadságharc legendás ágyúöntője és tüzére a székely határőrségben szolgált. 
Tiszteletére feldíszített mozdony országjáró körútra indult, ellátogat a nagyvárosokba, majd 
június 6.-án a történelmi Székely gyors különvonat mozdonya lesz, mely vonat 2008 máju-
sában indult először útnak a csíksomlyói búcsúra, és 64-év utána első nappali személyvo-
natként közlekedett Budapestről Székelyföldre.

TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004

Jánoshalmi Kistérségi Társulás 
6440 Jánoshalma  
Béke tér  1. 
Tel:77/401-071
E-mail:gyepiroda.jhalma@gmail.com

Hősökre emlékeztek

A közelben járt
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2014. április 28. napján a Munkaügyi Központ értesítést küldött, 
amelyben arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 2014. szep-
tember 31-ig a közfoglalkoztatás tervezése 16.108.238,- Ft támo-
gatási összeg felhasználásával, 90%-os támogatási intenzitás mel-
lett történhet.

Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal munkatársai elkészítet-
ték a terveket. Az önkormányzati intézményekbe az alábbi létszámok 
kerültek betervezésre 4 hónap időtartamra:

Diákélelmezési Konyha 1 fő
Óvoda 4 fő
Pelikán Kft. 6 fő
VM Szakképző Intézmény 4 fő
Lajtha Kft. 2 fő
Városgazda Kft. 10 fő
Összes létszám 27 fő

A VM Szakképző Iskolával külön együttműködési megállapodás alapján 
történik az együttműködés.

A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint 2014. évben további foglal-
koztatási formák is várhatóak még.

A Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság májusi ülésén a közfog-
lalkoztatás kérdéskörét megtárgyalta és támogatta a foglalkoztatási tervet. 

A Képviselő-testület május 29-i üléséig módosult a terv, mert Városgaz-
dálkodási Bizottsági Ülést követően az intézmények jelezték, hogy nem tar-
tanak igényt 4 fő 4 hónapos időtartamra szóló álláshelyre. A VM Szakképző 

Iskola ezt a 4 fős létszámot igényelte, vállalva a foglalkoztatást.
A Képviselő- testület ezzel a módosítással fogadta el a terveket, 

melynek értelmében Jánoshalma Város Önkormányzata támoga-
tási kérelmet nyújt be hosszabb időtartamú napi 8 órás munkaide-
jű közfoglalkoztatásra, 2014.06.01- 2014.09.30. napjáig terjedő időszak-
ra az alábbiak szerint:
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június 1- szeptember 30. intézmények 27 4
június park 24 1
július park 24 1
augusztus park 24 1
szeptember park 24 1
Összesen:  123  

Az Önkormányzat a támogatáshoz szükséges 1.789.804 forintot 
biztosította, a 2014. évi költségvetés terhére. 

A döntés alapján Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. 06.01- 
2014.09.30. napjáig 4 fő 8 órás közfoglalkoztatottat biztosított megállapo-
dás alapján, a VM Kelet Magyarországi Agrár- szakképző Központ, Mezőgaz-
dasági Szakképző Iskola és Kollégium Jánoshalma számára. 

„Hálózat a közösségért 
2014-2015”

áramdíj fizetést segítő program

Az EDF DÉMÁSZ és Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014. május 21-től újra támo-
gatási pályázatot hirdet az áramdíj megfizetésével küzdő háztartások megsegítésére az EDF 
DÉMÁSZ szolgáltatási területén.

A programról bővebb információt a halozat.maltai.hu internetes oldalon találhat.
A program elérhetőségei: telefon: 06-1-3914-757, e-mailcím: halozat@maltai.hu

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be az, aki:
 — szociálisan rászoruló és nehéz anyagi helyzetben levő,
 — életvitelszerűen az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén a megpályázott fogyasztá-
si helyen él az EDF DÉMÁSZ-nál hátralékot halmozott fel vagy nehezen fizeti meg az 
áramszámláját
 — az EDF DÉMÁSZ-tól kapta/kapja az áramot, mint egyetemes szolgáltatótól
 — a fogyasztási hely lakóingatlan, (nem gazdasági létesítmény, munkatelep, stb.)

Támogatás kérhető:
az EDF DÉMÁSZ Zrt-nél nyilvántartott tartozások rendezésére (részszámla, elszámoló 

számla)
hátralék mentesség megtartására fix összegű támogatás

Pályázatot az alábbi kategóriákba adhat be:
HÁTRALÉKOS:
o kikapcsolt fogyasztó
o hátralékos fogyasztó
o előre fizető mérővel rendelkező hátralékos fogyasztó
A  támogatás  mértéke  a  hátralék  nagyságától  függ  és  legfeljebb  a  felét  vállalja  át  

a  Magyar  Máltai
Szeretetszolgálat, de a legmagasabb támogatás 150 ezer Ft. 12 havi részletfizetést 

lehet kérni az önrész rendezéséhez, de a törlesztő részlet nem lehet kisebb, mint 5 ezer Ft.
HÁTRALÉKMENTES:
o rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztó
o előrefizető mérővel rendelkező hátralékmentes fogyasztó
3 részletben kaphat összesen 15 illetve 9 ezer Ft előre meghatározott összegű támo-

gatást jóváírásként a
támogatott pályázó, amennyiben megőrzi hátralék mentességét 2014 decemberéig.
Pályázatot benyújtani 2014. május 21. és 2015. szeptember 15. között lehet (kivé-

ve, aki rendszeresen fizető fogyasztó vagy hátralékmentes előrefizető mérővel rendel-
kező fogyasztó ebben az esetben 2014. június 30-ig) a halozat.maltai.hu weboldalon 
keresztül.

A pályázat benyújtásához a helyi családsegítőtől és a kiemelt Máltai Pontoktól tudnak segít-
séget kérni.

Jánoshalma Város Önkormányzata, az önkormányzatunk intézmé-
nyei, valamint településünk civil szervezetei többéves kapcsolatokat 
ápolnak és működnek együtt a Bácska Topolyai községi, illetve civil 
szervezeteivel. A kapcsolatok révén, több határon átnyúló közös pro-
jekt valósult meg, vagy van folyamatban. Külön kiemelhető a „Hatá-
ron átnyúló regionális együttműködés fejlesztése a tudás- és tapasz-
talatcsere felgyorsítása céljából” amely az önkormányzati hivatalok 
között valósult meg, és a jelenleg megvalósítás alatt álló „Képzőmű-
vészet a Bácskai térség turizmus fejlődésében” című projektet az 

IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program kereté-
ben. Az említettek mellett, például a két település mező-
gazdasági szakiskolái is számos közös projektet valósí-
tottak meg. Jó kapcsolatokat ápolnak a Stara Moravica 
(Bácskossuthfalva) és a Jánoshalmi Gazdakör, aminek 
következtében számos közös sport és kulturális ese-
mény valósult meg.

A Képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy az együtt-
működési lehetőségek folyamatosan bővülni fognak, 
amelynek egyik alappillére az EU 2014 – 2020 költség-
vetési időszakában megjelenő új határon átnyúló forrá-
sok lehetnek. A két település földrajzi közelsége, társa-
dalmi helyzete, intézményi rendszere jó alapot adnak az 
említett források kiaknázására. Ehhez nagymértékben 
hozzájárulhat a Bácska Topolyai Község és Jánoshalma 
Város Önkormányzata közötti kapcsolat intézményesíté-
se, testvérvárosi szerződés megkötésével.

2014. május 14-én Czeller Zoltán polgármester és dr. Benda 
Dénes címzetes főjegyző felkereste a Bácska Topolyai Község veze-
tőit, és tárgyalásokat folytatott ebben a kérdésben. Kókai-Mernyák 
Melinda polgármester asszony és a község vezetése örült a kezde-
ményezésnek, véleményükkel alátámasztották az eddigi kapcsolatok 
szorosabbra fűzését. A településvezetők felvetették annak szüksé-
gességét, hogy a Képviselő-testületek a lehető legrövidebb időn belül 
hozzanak döntést a kérdéskörben.

2014. május 20-i ülésén a jánoshalmi testület Pénzügyi Bizottsá-
ga támogatta a testvér-települési együttműködési szerződés megkö-
tését, amit városunk Képviselő-testülete május 29-i ülésén elfogadott.
TESTVÉRVÁROSI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

BÁCSKA TOPOLYA KÖZSÉG ÉS 
JÁNOSHALMA VÁROS KÖZÖTT

PREAMBULUM
Figyelembe véve, hogy történelmünk több ponton is kapcsolódik 

egymáshoz, amely felerősítheti az európai együvé tartozást, hogy 
természeti és társadalmi azonosságok kötik össze közösségeinket, 

valamint figyelembe véve polgárainak érdekeit és szükségleteit, mind-
két fél kinyilvánított akarata, hogy Bácska Topolya Község és János-
halma Város Önkormányzata között baráti, együttműködési kapcso-
lat alakuljon ki.

1. Cikkely
Polgáraink nevében ünnepélyesen kinyilvánítjuk azon akaratun-

kat, hogy egymás iránti tiszteletet, barátságot és a Bácska Topolyai 
Község és Jánoshalma lakosok közötti kapcsolatokat továbbfejleszt-
jük, ezzel segítve a két ország polgárait a megértéshez és a béké-
hez vezető úton.

2. Cikkely
Jelen szerződés szellemisége a jövőben alapja és meghatározója 

legyen a közösségeink polgárai, önkormányzati szervei és szerveze-
tei kialakuló kapcsolatoknak.

3. Cikkely
Ezen szerződés ösztönözzön arra, hogy az érintett települések 

lakossága, gazdasági, társadalmi szervezetei, intézményei között 
kölcsönös találkozások útján gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és 
baráti kapcsolatok jöjjenek létre.

4. Cikkely
Az önkormányzati szervek, szervezetek kölcsönösen információkat 

és tapasztalatokat cserélnek az önkormányzati munkáról, önkormány-
zati fejlesztések megvalósításáról és elősegítik a gazdasági és civil 
szervezetek együttműködésének létrejöttét, valamint segítséget nyúj-
tanak számukra az Európai Unió forrásainak eléréséhez.

5. Cikkely
Szerződő felek a közös célkitűzések elérésének érdekében közös 

akcióterveket, projekteket és programokat alkothatnak. A közös pro-
jektek és programok megvalósításának és lebonyolításának céljából 
pedig munkacsoportokat hozhatnak létre.

6. Cikkely
Szerződő felek az együttműködés eredményeit kétévente értékelik, 

arról közösségüket tájékoztatják.
7. Cikkely
Az együttműködési szerződés megkötésének napján lép hatályba. 

A szerződés magyar és szerb nyelven is aláírásra került.

Bácska Topolya – Jánoshalma, 2014……………………..
Kókai-Mernyák Melinda polgármester  sk.

Czeller Zoltán polgármester sk.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete május 
29- i ülésén Kecskemét Megyei Jogú Város Okta-
tási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága Egyházi 
Munkacsoportjának, és az Alföld Idegenforgalmá-
ért Alapítvány – közös kezdeményezésére napi-
rendre tűzte a Magyar Zarándokút Önkormányza-
ti Társuláshoz való csatlakozás kérdését.

2013. szeptemberében a képviselő- tes-
tület a 230/2013.(IX.12.) Kt. számú határo-
zatával már előzetes csatlakozási szándékát 
fejezte ki a Magyar Zarándokút Önkormány-
zati Társuláshoz, azzal a feltétellel, hogy a 
végleges csatlakozásról a részletek ismere-
tében dönt.

A zarándokút bejárása lehetőséget ad arra, 
hogy résztvevők szakítsanak mindennapja-
ik nehézségeivel, elfeledjék a hétköznapok 
problémáit, kicsit távolabbról szemléljék saját 
életünket. A zarándokúton résztvevők megis-
merik a települések kulturális, vallási értékeit, 
hitük erősödik, kis- és nagyobb közösségek 
szerveződnek, baráti kapcsolatok erősödnek, 
a települések turisztikai bevétele nő. A zarán-
dokszállások fejlesztése elkezdődött (Eszter-
gom, Dobogókő, Pilisszántó, Pilisszentiván, 
Bp. XII., XXII. ker., Szigetszentmiklós, Dabas, 
Ráckeve, Dunavecse, Apostag, Dunaegyhá-
za, Solt, Harta, Kalocsa, Fajsz, Szekszárd, 
Ófalu, Pécsvárad, Hosszúhetény, Püspök-
szentlászló, Pécs, Máriagyüd). Továbbá csat-
lakozott alternatív útvonalakkal, mely most 
van kiépítés alatt, illetve folyamatosan épül 
Kunszentmiklós, Homokmégy, Császártöltés, 
Hajós, Dusnok, Baja, Bátaszék.

Bács-Kiskun megyei szakasz a tervek sze-
rint bővítés előtt áll az alábbi települések 
bevonásával: Dabas – Ladánybene – Kecs-
kemét (Méntelek) – Szentkirály – Lakitelek 
– Tiszaalpár – Kiskunfélegyháza, - Petőfi-
szállás (Pálosszentkút központi hely) – Kis-
kunmajsa – Kiskunhalas – Jánoshalma – 
Mélykút – Bácsalmás – Bácsbokod – Baja – 
Hercegszántó (itt található a világ legnagyobb 
Mária kegyszobra) – majd vissza Mohács – 
Pécs és Máriagyüd irányába. A magyarorszá-

gi szakasz kapcsolódik a Lengyelországból 
(Czentochowa) – Bosznia (Medjugorje) között 
tervezett nemzetközi zarándokúthoz.

Az út fizikai megtestesítését a zarándok-
szállások kb. 20-35 km-enkénti hálózata és 
a kijelölt „felfestett” útvonal adja. A hagyomá-
nyokon alapulóan tervezett – fent megjelölt 
– útvonal többnyire földutakon, turista ösvé-
nyeken a természetben vezet, de a közbe-
eső települések belterületeit is érinti. A szállá-
sokat (amelyek olcsó, puritán csoportszállá-
sok, de a nagyobb városokban igényes szál-
lások is igényelhetők) önkormányzati, egyhá-
zi és civil összefogással kívánják kialakítani, 
működtetni. Társulás esetén a pályázati lehe-
tőségek is kihasználhatók.

Kecskemét Megyei Jogú Város az elmúlt 
időszakban megküldte a Magyar Zarándo-
kút Önkormányzati Társuláshoz való csat-
lakozási megállapodást, amely tartalmazta a 
társult önkormányzatok által kötelezően fize-
tendő működési hozzájárulás, lakosságszám 
arányos mértékét a település lakosságszá-
ma alapján, mely értelmében Jánoshalmát 
20,- Ft/ lakos/év, azaz, 184.200,-Ft- ot jelent 
(2014. évben 9210 fő lakos, a 2014. évre 6 
hónapra 92.100,-Ft.

Az évenkénti működési hozzájárulást a tár-
sult önkormányzatok éves költségvetési ren-
deletükben biztosítják. A kötelező működési 
hozzájárulást a társult önkormányzatok tárgy-
év március 21-ig fizetik be a Társulás önálló 
bankszámlájára, a megalakulást követő első 
naptári évtől kezdődően.

Jánoshalmával egyidőben csatlakozó tele-
pülések: Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Laki-
telek, Szentkirály, Petőfiszállás, Kiskunhalas, 
Hercegszántó.

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság 
és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a 
csatlakozás kérdését támogatólag terjesztet-
te a testület elé. A Képviselő-testület elfogad-
ta a javaslatot.

Képviselő-testületi döntés a 
további közfoglalkoztatásról

Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása 
a Délvidéki Bácska Topolyával

Csatlakozás a Bács-Kiskun 
Megyei Zarándokúthoz

Politikai hirdetés
A Fidesz Jánoshalmi Csoportja 2014. 
június 5-én megtartott közgyűlésén a 
2014. évi őszi helyhatósági válasz-
tásokra polgármester-jelöltet állított 
Czeller Zoltán városunk jelenlegi pol-
gármesterének személyében. 

mailto:halozat@maltai.hu
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Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008
2014. május 19.

2014 februárjában Uniós támogatással kezdődtek meg a Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Pro-
jekt kivitelezési munkálatai.  
2014.április 25-én a kivitelező, F&B Park – Invest Kft. és partnerei a Társulás vezetőinek és a projekt szakmai 
munkatársainak Sándorfalván mutatta be egyik referenciamunkájukat. A terepbejárás során megtekintett vízmű 
méretében, felépítésében hasonló, mint a Mélykúton és a Jánoshalmán tervezett rendszer. Sándorfalván a pro-
jekt már befejeződött, a vízmű műszakilag átadott és a tesztüzemen kiválóan megfelelt.
A bejárás lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők tapasztalatokat szerezhettek abban, hogy milyen mun-
kálatok várhatóak a Társulás két Városában. Illetve a teljes ivóvíz előállítási folyamat bemutatásra került.  Ter-
mészetesen a Mélykúton és a Jánoshalmán megvalósított rendszerek az egyedi adottságoknak teljes mértékben 
megfelelően kerülnek kiépítésre.
A beruházás jelenleg az engedélyezési fázisban tart. A kivitelező elkészítette az érintett vízműtelepek vízjogi léte-
sítési engedélyes tervdokumentációit, melyek benyújtásra kerültek a területileg illetékes Vízügyi Hatóság részé-
re. A vízkezelő berendezések jelenleg gyártás alatt vannak. 2014. május 19-től megkezdődik Mélykút város közel 
60 km-nyi vízvezetékének mechanikai hálózattisztítása. A vezeték tisztítása során felléphetnek kisebb kellemet-
lenségek a vezetékes vízszolgáltatásban, de a tisztítás a hosszú távú egészséges vízszolgáltatás fenntartását 
szolgálja. Kérjük a lakosság megértését a következő 4-6 hétben, amennyiben nyomásingadozások, vagy más 
átmeneti vízellátási problémák lépnének fel napközben a hálózattisztítások ideje alatt. Jánoshalmán a mélyszinti 
500 m3-es vasbeton víztároló felújítási munkálatai zajlanak.
Az engedélyezési eljárások befejeződését követően az érvényes vízjogi létesítési engedélyek birtokában kezdi 
meg a Kivitelező a vízműtelepek átépítését.
A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2014. május 28.
Jánoshalma Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt 

Immár 10 hónapja, 2013 augusztusában kezdődtek meg a Jánoshalma Város 
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt kivitelezési munkálatai!
A Jánoshalma Város kommunális szennyvízhálózatának és kezelésének minőségi és mennyiségi 
fejlesztésének keretében sor kerül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciójára és új 
szakaszok létrehozására. Valamint megvalósul a Város szennyvíz infrastruktúrájának kialakítása, 
és egy új szennyvíztisztító telep megépítése.
A projekt számokban:
Uniós támogatás összege: 2.481.729.363 Ft
A beruházás összköltsége: 3.038.070.185 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke 82,15 %
Önrész: 556.340.822 Ft

A beruházás jelenlegi állása:
 A csatornázási munkákat a kivitelező,  Jánoshalma A-S Konzorcium vezető tagja az A-HÍD Zrt. és 
konzorciumi partnere a Swietelsky Kft. végzi. Jelenleg a Város több pontján történnek a kiépítések, 
ennek megfelelően a kivitelező, Jánoshalma A-S Konzorcium az előrehaladás üteme szerint értesíti 
a lakosokat az egyéni bekötésekről. 

•	 Tervezett vezeték hossz („új”építés és rekonstrukció): 45,592 km 
•	 Új csatornarendszer megépítése: 41,527 km
•	 Meglévő csatornarendszer felújítása: 4,065 km
•	 Eddig elkészült: 11,718 km
•	 Tervezett bekötés szám: 3206
•	 Eddig elkészült: 905

A csatornázási munkák várhatóan: 2014 októberében fejeződnek be.
A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó közműfeltárások, kutatóárkok létesítése és a vákuum kutas 
talajvízszint süllyesztéshez szükséges kutak telepítése is folyamatosan történik.
A szennyvíztisztító telep megépítését a kivitelező konzorcium tagja, a STRABAG MML Kft. végzi. A 
kivitelezési munkák jelenleg az engedélyezési folyamat után, az építés megkezdésénél tartanak. 
Az új telep alapozási munkáit végzik.
A szennyvíztelep építése várhatóan 2014 végén fejeződik be és utána veheti kezdetét a próbaüzem.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Jánoshalma Város Önkormányzata 
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
www.janoshalma.hu
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Kedves Újságolvasók! 
A jubileumi év kiváló alkalom az elmúlt évtizedekre való visszatekintésre, ér-
tékelésre. A Jánoshalmi Hunyadi Népe újság előző számában megjelent vá-
rossá avatás krónikája után, az újság terjedelmét, annak korlátait figyelembe 
véve összefoglaltam, kik voltak városunk elöljárói az egyes önkormányzati 
ciklusokban. Az ő elképzeléseik, döntéseik, politikai alkudozásaik, végső so-
ron munkájuk nyomán alakult Jánoshalma élete. Egyfajta tiszteletnek szántam 
ezt a gesztust az elődeink felé. Másrészt bizonyára sok emlék, beszélgetés, 
esemény, elért eredmény az Önök eszébe jut, amikor az alábbi írást olvassák, 
ez is célom volt. Így lesz teljes a történet…

1990-1994 önkormányzati ciklus
A választás kétfordulós, az első forduló 1990. szeptember 30-án, a második 
forduló 1990. október 14-én volt.
A Képviselő-testület összetétele:
Polgármester: Szakál Lajos

Alpolgármester: Szilasi György
A képviselő testület létszáma a polgármesterrel együtt 20 fő.
Egyéni választókerületben megválasztott képviselők:
Ádám Béláné, Dági József, dr. Fekete Lászlóné, Jekl Ferenc, Kasziba Fe-
renc, dr. Kishonti Attila, Kiss György, Komáromi Lajos (1993 októbertől), 
Menyhárt Zoltán (1993 októberig), Ozorák Istvánné, dr. Zámbó László.
Megválasztott képviselők listás szavazás alapján:
Agócs Máté, Baloghné dr. Kovács Mária, Gerhát László, id. Kasziba Sán-
dor, Kollár István, Nagy István, Nagy Lukács, Szécsényi Sándor, Szilasi 
György.
Forrás: 1990. október 26-án, 17 órakor megtartott alakuló ülés jegyzőkönyve.

1994-1998 önkormányzati ciklus
A választás dátuma: 1994. december 11.

Polgármester jelöltek Jelölő szervezetek Kapott
érvényes szavazat

1. CSIMA SÁNDOR FÖLDI-ÉLET-PÁRTJA 34
2. DR. FEKETE LÁSZLÓNÉ SZDSZ 132
3. JEKL FERENC FÜGGETLEN 632
4. KISS GYÖRGY FKGP-KDNP-MDF 1.384
5. RADNAI ISTVÁN MSZP 572
6. DR. SÜDI BERTALAN FÜGGETLEN 665

Polgármester: Kiss György (FKGP-KDNP- MDF)
Alpolgármester: Juhász János (FKGP-KDNP-MDF)
A megválasztott képviselők egyéni választókerületben:
Andris József (FKGP-KDNP-MDF), Ádám Antal (FKGP-KDNP-MDF), Ádám 
Béláné (FKGP-KDNP-MDF), Dági József (FKGP-KDNP-MDF), Fenyvesi 
Jánosné (FKGP-KDNP-MDF), Juhász János (FKGP-KDNP-MDF), Dr. Mi-
tinszky Miklós (MSZP), Szili Antal (FKGP-KDNP-MDF), Taskovics Péter 
(FKGP-KDNP-MDF), Dr. Tompa László (MSZP)
Megválasztott képviselők konpenzációs listás szavazás alapján:
Farkas Vencel (FKGP-KDNP, MDF), Dr. Fekete Lászlóné (SZDSZ), Karsai 
Péter (FKGP-KDNP-MDF), Kollár István (SZDSZ), Kolompár László (FÜG-
GETLEN CIGÁNY), Pethő István (MUNKÁSPÁRT), Radnai István (MSZP), 
Szécsényi Sándor (SZDSZ).
Forrás: 1994. december 20-án megtartott alakuló ülés jegyzőkönyve. (Erről a 
képviselő-testületről nem készült csoportkép)

1998-2002 önkormányzati ciklus

A választás dátuma: 1998. október 18.

Polgármester jelöltek Jelölő szervezetek Kapott
érvényes szavazat

1. KISS GYÖRGY FKGP 1.792 (50,88%)
2. SZAKÁL LAJOS FÜGGETLEN 1.730 (49,12%)

A települési önkormányzat tagjainak száma 17 fő, ebből egyéni választókerü-
letben 10 fő, kompenzációs listáról mandátumhoz jutó 7 fő.
Polgármester: Kiss György (FKGP)
Alpolgármester: Juhász János (FKGP)
A megválasztott képviselők egyéni választókerületben:
Ádám Béláné (KDNP), Dági József (FIDESZ MPP-MDF), Dr. Dénes Enikő 
(FKGP), Földes Mihály (Független), Lengyel Tibor (FKGP), Maráczi László 
(FKGP), Martinekné Kovács Györgyi (FIDESZ MPP-MDF), Dr. Mitinszky 
Miklós (Független), Szili Antal József (FKGP), Turcsányiné Kasziba Klára 
(KDNP)
Megválasztott képviselők kompenzációs listás szavazás alapján:
Andris József (KDNP) Bognár Mónika (FIDESZ MPP-MDF), Karsai Péter 
(FIDESZ MPP-MDF), Kollár István (SZDSZ), Komáromi Lajos (KDNP), Ka-
sziba Ferenc (FKGP), Juhász János (FKGP),
Forrás: A Képviselő-testület 1998. október 28-i alakuló ülés jegyzőkönyve. (Er-
ről a képviselő-testületről nem készült csoportkép)

2002-2006 önkormányzati ciklus

A választás dátuma: 2002. október 20.

Polgármester jelöltek Jelölő szervezetek Kapott
érvényes szavazat

1. KARSAI PÉTER MDF 939 (23.66%)
2. KISS GYÖRGY FKGP-KDNP 809 (20,38%)
3. KISS-PETŐ TIBOR FÜGGETLEN 878 (22,12%)
4. RAPCSÁK ANDRÁS SZDSZ-MSZP 1.343 (33,84%)

A települési önkormányzat tagjainak száma 17 fő, ebből egyéni választókerü-
letben 10 fő, kompenzációs listáról mandátumhoz jutó 7 fő.
Polgármester: Rapcsák András (SZDSZ-MSZP)
Alpolgármester: Radnai István (MSZP)
A megválasztott képviselők egyéni választókerületben:
Dági József (FIDESZ MPP-MDF), Dr. Fehér László József (SZDSZ), Gun-
dáné Török Teréz Borbála (MSZP), Kissné Mészáros Éva (helyette 2005. 
szeptembertől Balázsics Zoltán FIDESZ MPP-MDF), Martinekné Kovács 
Györgyi (FIDESZ MPP-MDF), Ódor László (Független), Pető István (helyet-
te 2003. júliustól Turcsik Mihályné MUNKÁSPÁRT-MSZP), Radnai István 
(MSZP), Sere Mihály (Független), Szakál Lajos (Független), 
Megválasztott képviselők kompenzációs listás szavazás alapján:
Bognár Mónika (FIDESZ MPP-MDF), Hugyi Mihály (FIDESZ MPP-MDF), 
Kasziba Sándor (helyette 2004. februártól Komáromi Lajos KDNP), Kiss 
György (FKGP), Kollár István (helyette 2006. januártól Gergely János 
SZDSZ), Mikó Mária Ibolya (SZDSZ), Varga Krisztián (MSZP)
Kisebbségi kedvezménnyel megválasztott képviselő: Kolompár László 
(JVCSZ)
Forrás: 2002. november 4.-én, 16 órakor tartott alakuló ülés jegyzőkönyve. 
(Erről a képviselő-testületről nem készült csoportkép)

2006-2010 önkormányzati ciklus

A választás dátuma: 2006. október 1.

Polgármester jelöltek Jelölő szervezetek Kapott
érvényes szavazat

1. CZELLER ZOLTÁN FIDESZ-KDNP-KPE 1867 (45,73%)
2. KISS-PETŐ TIBOR FÜGGETLEN 141 (3,41%)
3. RADNAI ISTVÁN FÜGGETLEN 170 (4,16%)
4. RAPCSÁK ANDRÁS SZDSZ-MSZP 594 (14,55%)
5. SZAKÁL LAJOS FÜGGETLEN 1311 (32,11%)

A település 2006-ra 10.000 fő lélekszám alá csökkent, ezért megszűntek az 
egyéni választókerületek, és a kompenzációs listás szavazás. A képviselő-tes-
tület tagjainak száma 13 fő.

Polgármester: Czeller Zoltán (FIDESZ-KDNP-KPE)
Alpolgármesterek: Martinekné Kovács Györgyi (FIDESZ-KDNP -KPE) 

-pénzügyekért felelős
Kiss György (FIDESZ-KDNP-KPE) 
- szociális ügyekért felelős

A megválasztott képviselők:
Ádám Gyula Endre (FIDESZ-KDNP-KPE), Ágoston István (FIDESZ-KD-
NP-KPE), Berta Erzsébet (FIDESZ-KDNP-KPE), Csizovszki László (FI-
DESZ-KDNP-KPE), Gáspár Zsolt Gábor (FIDESZ-KDNP-KPE), Dr. Gulyás 
András (FIDESZ-KDNP-KPE), Gyurcsik Ottó (FIDESZ-KDNP-KPE), Kiss 
György (FIDESZ-KDNP-KPE), Komáromi Lajos (FIDESZ-KDNP-KPE), Ko-
vács József (FIDESZ-KDNP-KPE), Madarász Attila (FIDESZ-KDNP-KPE), 
Martinekné Kovács Györgyi (FIDESZ-KDNP-KPE), Szakál Lajos (Függet-
len).
Forrás: 2006. október 12-én, 17 órakor tartott alakuló ülés jegyzőkönyve.

2010 -2014 önkormányzati ciklus

A választás dátuma: 2010. október 3.

Polgármester jelöltek Jelölő szervezetek Kapott
érvényes szavazat

1. CZELLER ZOLTÁN FIDESZ-KDNP-KPSZ 1799 (61,8%)
2. KISS-PETŐ TIBOR JOBBIK 508 (17,45%)
3. RAPCSÁK ANDRÁS FÜGGETLEN 604 (20,75%)

Polgármester: Czeller Zoltán (FIDESZ-KDNP-KPSZ)
Alpolgármesterek: Komáromi Lajos főállású

Malustyik Béla társadalmi megbízatású
Tanácsnok (szociális ügyekért felelős): Kiss György
A képviselő-testület tagjainak száma 8 fő.
Ágoston István (FIDESZ-KDNP-KPSZ), Csizovszki László (FIDESZ-KD-
NP-KPSZ), Kiss György (FIDESZ-KDNP-KPSZ), Komáromi Lajos (FI-
DESZ-KDNP-KPSZ), Kovács József (FIDESZ-KDNP-KPSZ), Madarász 
Attila (FIDESZ-KDNP-KPSZ), Rab Zoltán (helyette 2010. december 15-től 
Gáspár Zsolt Gábor FIDESZ-KDNP-KPSZ), Szakál Lajos (Független). 
Forrás: 2010. október 14-én, 14 órakor tartott alakuló ülés, illetve 2010. de-
cember 15-i ülés jegyzőkönyve.

Az írás megjelentetésében segítségemre voltak: dr. Benda Dénes címze-
tes főjegyző, Blázsik Sándor, Komáromi Lajos alpolgármester, Kiss György 
tanácsnok, Petróczky Ferencné, Horváth Andrea, Szilágyi Andrea, Kuzman 
Anita, Csesznegi Tibor kollégáim. Munkájukat ezúton is köszönöm!

Czeller Zoltán polgármester

25 ÉVES VÁROS JÁNOSHALMA
Az Önkormányzatiság rövid története a rendszerváltástól napjainkig

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet neve: 
JÁNOSHALMA  TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.  Befektetett eszközök

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.  Forgóeszközök 2 742 3 086
I. Készletek
II. Követelések
III.  Értékpapírok
IV. Pénzeszközök. 2 742 3086

C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK  ÖSSZESEN 2 742 3 086
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 2 732 3 086

I. Induló tőke (jegyzett tőke) 100 100
II. Tőkeváltozás/eredmény 2245 2642
III.  Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
v. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 387 344
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok.
F. Kötelezettségek 10

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.  Rövid lejáratú kötelezettségek 10

G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN 2742 3 086

PK-142

Az elmúlt időszakban is az ütemtervnek megfelelően 
haladt a csatornafektetés a városban. Az önkormányzat 
és a munkákat felügyelő Mérnök szervezet rendszeresen 
ellenőrzi a kivitelezést. Minden felmerülő problémára meg-
oldást kíván találni a beruházó. Több alkalommal nyoma-
tékosan meghatározásra került a kivitelezőnek az építé-
si munkák utáni eredeti utcakép helyreállításának a köte-
lezettsége. Ezt a következő időszakban fokozottan elle-
nőrizni fogja a felelős műszaki ellenőr.

Továbbra is a kivitelezőnek tájékoztatási és egyezteté-
si kötelezettsége van a lakosokkal, mind a házi beköté-
sek, mind a munkavégzések tekintetében. A tájékozódás 
segítésére a zöld számon – 06/80-630-072 - munkaidő-
ben kérhetnek tájékoztatást, vagy feljegyeztethetik prob-
lémájukat.

Az egyedi problémákat a leendő üzemeltető minden 
szerdán délelőtt helyszíni bejárással kezeli. Ezeket előze-
tesen a ZÖLD SZÁMON be kell jelenteni.

A házi bekötések kialakítására vonatkozó konkrét tájé-
koztatót a következő hónapban tesszük közzé. Kérjük, 

eddig az időpontig senki ne készítsen belső kialakítást. 
Mind a szolgáltató, mind a kivitelező kéri, hogy a jó minő-
ségű szennyvízelvezetés megvalósítása érdekében a házi 
bekötésre vonatkozó kéréseinket tartsák be.

Kérjük továbbá azokat az ingatlan tulajdonosokat, 
akiknek a csatorna hozzájárulásban elmaradásuk van, 
rendezzék azt, ugyanis a határidőre történő fizeté-
si kötelezettség minden társulati tag által vállalt köte-
lezettség. A Társulatnak jogszabályi kötelezettsége 
végrehajtási eljárást kezdeményezni a nem fizetőkkel 
szemben. Minden szükséges információt megkaphat-
nak a Társulat irodájában, vagy a zöld számon.

Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Molnár J. u. 3.
Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, szerda, péntek 08.30-12.00 óra között
Kedd 13.30-17.00 óra között

Csütörtök szünnap
JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

JÓ ÜTEMBEN HALAD A CSATORNAÉPÍTÉS!
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2013. január 1-től  minden járásban megalakultak a Helyi Védelmi Bizott-
ságok,  így Jánoshalmán is. Elnökük a Honvédelmi törvény alapján a Járá-
si Hivatal vezetője, akinek katasztrófavédelmi és honvédelmi elnökhelyettese 
van, ők szakemberek a saját területükön és nem a Járási Hivatal állományá-
ba tartoznak, csak szükség esetén segítik a munkát.

A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb feladatai: A jánoshalmi járás terü-
letén ( Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém települések ) irányítja 

és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés 
feladatainak végrehajtását. Részletes munkáját a katasztrófavédelemre és a 
honvédelemre vonatkozó jogszabályok valamint a saját Szervezeti és Műkö-
dési Rendje tartalmazzák, tevékenységét a Kecskeméten működő Megyei 
Védelmi Bizottság irányítja. A HVB megalakulása óta 5 rendes ülést tartott, 
országos honvédelmi és katasztrófa védelmi gyakorlatokban vett részt.  Az 
ülésekre meghívottak a polgármesterek, önkormányzatok képviselői. 

A Bizottság legutóbbi ülésére 2014. április 23-án került sor, ahol az előző év mun-
kájáról szóló beszámoló hangzott el, elfogadták a 2014. évi munka-és üléstervet, több 
tájékoztatót hallgattak meg honvédelemmel kapcsolatos kérdésekről. 

A járás önkormányzatai a saját közigazgatási területükön továbbra is ellát-
ják a katasztrófa védelmi feladatokat. 

A Helyi Védelmi Bizottságnak 3 munkacsoportja alakult: 
 — honvédelmi munkacsoport
 —  katasztrófavédelmi munkacsoport ( tagjai a települések delegáltjai )
 — vezetést támogató munkacsoport

A Helyi Védelmi Bizottság és a három munkacsoport tagjai képzéseken 
vettek részt. 

Azokban a járásokban, ahol a katasztrófavédelem munkájára szükség volt 
( 2013. évi árvíz helyzet ) a Helyi Védelmi Bizottságok  és munkacsoportjaik 
kivették részüket a védekezésben. A jánoshalmi járásban szerencsére hason-
ló rendkívüli helyzet nem volt, beavatkozásra nem volt szükség.   

Jánoshalma, 2014-05-12.
  BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Segíteni szeretnénk Önöket abban, 
hogy az okmányirodában ne sok időt 
töltsenek várakozással. 

A gyakorlati tapasztalataink szerint 
az ügyfelek legnagyobb számban hét-
fő, szerda, péntek 9-11 óra között kere-
sik fel az okmányirodát. 

Aki szeretné gyorsan elintézni ügyét 
időpontot foglalhat.

Időpontot foglalni személyesen ügy-
félfogadási időben, illetve az 77/501-
011-es és az 77/501-012-es telefonszá-
mon lehet.

Aki előzetes bejelentkezés nélkül 
keresi fel az okmányirodát javasoljuk 
ügyintézésre a hétfő délutánt, amikor 17 óráig van 
ügyfélfogadás vagy a szerda délutánt, amikor 16 
óráig fogadjuk az ügyfeleket. 2014. január 1-től 
kedd délelőtt is van ügyfélfogadás nálunk, ekkor 
is kevesebben jönnek ügyintézés céljából, ezért 
rövid várakozási idővel intézhetőek az ügyek.   

2014. január 1-től az ügyfélfogadási idő:
Hétfő:   8.00 - 12. 00  illetve 13. 00 – 17. 00 óráig

Kedd:    8.00 - 12. 00 óráig 
Szerda:  8.00 - 12. 00 illetve 13. 00 – 16. 00 

óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:  8. 00 - 12. 00 óráig
Azokban az időpontokban, amikor nincs ügyfél-

fogadás az Okmányirodában háttérmunka folyik. 
Feldolgozásra kerülnek a különböző hatóságoktól, 

jegyzőktől, bíróságoktól, járási hivataloktól, 
végrehajtóktól, NAV-tól érkezett megkere-
sések. Ezen időszak alatt tudnak az ügy-
intézők a jogszabályokat értelmező érte-
kezletet tartani, egyes ügyekben helyszíni 
szemlére kimenni.

 
Az Okmányiroda elérhetőségei:

Tel.: 77/501-011 (általános információ)
 77/501-012 (gépjármű ügyintézés)
E-mail: okmány.janoshalma@bacsjaras.
gov.hu

Internetes elérhetőség: 
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal.

A honlapon a BKMKH Jánoshalmi Járá-
si Hivatala szervezeti egységeinek elérhe-
tőségi, ügyfélfogadási adatai fényképekkel 

valamint legfrissebb, naprakész hírei, információi 
is megtalálhatók.

Jánoshalma, 2014. május 12.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Jánoshalmi Járási Hivatala Okmányiroda 

A Jánoshalmi Járási Hivatal  hírei
Fontos tudnivalók 

ügyfeleink számára! 
 — Mit kell tenni, ha valakinek az útlevele, személyazonosító igazolványa, 
vezetői engedélye, lakcímigazolványa elvész, eltulajdonítják vagy meg-
semmisül?

Köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 
három munkanapon belül bejelenteni:

 ● bármelyik járási hivatalnál működő okmányirodában
 ● külföldön bármelyik konzuli tisztviselőnél
 ● eltulajdonítás esetén a bejelentés a rendőrségen tett feljelentéssel is tel-
jesíthető.
Külföldön a feljelentés egy példányát a konzuli tisztviselőnek be kell mutat-

ni. A bejelentés alapján a munkatársaink az okmánynyilvántartásban rögzí-
tik, hogy az okmány elveszett, ellopták, vagy megsemmisült. Ez a lakcím-
kártya kivételével a Schengeni Információs Rendszerben (SIS) is automati-
kusan megjelenik.

 — Vajon mikor készül el az okmányirodában igényelt okmányom?
Feldolgozták, kiállították, továbbították, elkészült, vagy éppen elutasítot-

ták? Tudni szeretné, hogy éppen hol tart az Ön által igényelt okmány ügye? A 
KEKKH honlapján /www.kekkh.gov.hu/ az „Igényelt okmány nyomon követé-
se” ikonra kattintva, díjmentesen nyomon követheti az igényelt személyazo-
nosító igazolvány, a magánútlevél és a vezetői engedély aktuális státuszát. 
Gyorsan, egyszerűen és kényelmesen, személyes megkeresés és telefon-
használat nélkül tájékozódhat okmányának helyzetéről.

Nem kell mást tennie, csak válassza ki az igényelt okmány típusát, írja be 
az igénylő adatlapon szereplő bizonylatszámot a megfelelő mezőbe, majd 
adja meg az igénylő születési dátumát és az ablakban megjelenő ellenőrző 
kódot. A mezők kitöltése után kattintson a „lekérdezés” gombra és pillanato-
kon belül megkapja a kért információt.

 — Kinek kötelező kérni a személyazonosító igazolványt?
Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyar-

országon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik más személyazonos-
ság igazolására alkalmas, érvényes hatósági igazolvánnyal (útlevél, kártya 
formátumú vezetői engedély). 14 éven aluli gyermekek esetén a törvényes 
képviselő kötelessége erről gondoskodni.

 — Lehet-e vezetői engedéllyel külföldre utazni?
Nem. Ez az okmány külföldön kizárólag járművezetésre jogosít, kártyafor-

mátumú változata belföldön személyazonosításra is szolgál.
 — Milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni az Ügyfélkapun keresztül?

A www.magyarország.hu portálon elérhető, a különböző szervek által 
biztosított elektronikus ügyintézési lehetőségeket vagy szolgáltatásokat. Az 
elektronikusan intézhető ügyek teljes és aktuális listáját az ügyfélkapuján 
belépve az „Elektronikusan intézhető ügyek” menüpontban tekintheti meg.

 — Változott-e a lakcímbejelentés rendje?
Nem. A lakcímet, vagy annak változását, továbbra is a lakcím szerint ille-

tékes települési önkormányzat jegyzőjénél, illetve a lakcím szerinti járási 
hivatalnál kell bejelenteni. A lakcímbejelentő lap ingyenes, hátoldalán a lak-
címigazolvány postázására vonatkozó információkat kell megadni. Az ügyfél 
a lakcímbejelentő lap letéphető részével igazolhatja új lakcímét addig, amíg 
a lakcímigazolványt az illetékes okmányiroda készíti el és postázza a meg-
adott címre.

Gépjármű adásvétel
Ha gépjárművet adunk el vagy éppen veszünk, akkor nem árt, ha tudjuk: 

az eladónak 8 napja van arra, hogy a gépjármű eladását bejelentse bárme-
lyik okmányirodában. Az eladó bejelentése egyszerűen megtehető bárme-
lyik okmányirodában a tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű 
magánokirat személyes benyújtásával, vagy postai úton történő megküldésé-
vel, illetve, ha az elektronikus bejelentés feltételei adottak Webes ügysegéd-
en keresztül elektronikus úton is. (http://www.nyilvantarto.hu/hu/webes_
ugyseged) A vevő az adásvételtől számított 15 napon belül köteles a nevé-
re íratni a járművet. Ha az átírás nem történik meg, akkor nyilvántartásban 
továbbra is a régi tulajdonos neve szerepel majd. Ilyenkor az illetékes okmá-
nyiroda felszólítja a vevőt arra, hogy tegyen eleget az átírási kötelezettségé-
nek, hogyha ez továbbra sem történik meg, akkor határozattal elrendelik a jár-
mű forgalomból történő kivonását. Az új tulajdonos részéről történő gépjármű 
átírás elektronikus ügyintézésére még nincs lehetőség.

 — Milyen dokumentumokat kell megkapnia a jármű eladásakor az új tulaj-
donosnak?

 ¾ a szerződés 2 db eredeti példányát
 ¾ a forgalmi engedélyt
 ¾ a törzskönyvet
 ¾ a járműkísérő lapot (új jármű vásárlása esetén)

Ki lehet Magyarországon nyilvántartásba vett jármű üzembentartója ?
Az a természetes személy, akinek állampolgárságára tekintet nélkül lakó-

helye és szokásos tartózkodási helye, nem természetes személy esetében 
székhelye (telephelye) Magyarország területén van.

 — Nyilvántartásba vételre kerülnek-e az egyéni vállalkozók?
Igen, az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Közigazgatási és Elektroni-

kus Közszolgáltatások Központi Hivatala vezeti. Hivatalunk a nyilvántartás-
ban szereplő adatokat - a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevé-
kenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából – az 
egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított 
tíz évig kezeli.

Jánoshalma, 2014. május 25.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Földhivatali, Nyugdíjbiztosítási 
és Fogyasztóvédelmi 
ÜGYFÉLFOGADÁSOK 

A JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALBAN  
 A várakozásoknak megfelelően sokan keresik fel a kihelyezett ügy-

félfogadásokat.  
A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalánál minden szerdán délelőtt 

földhivatali, minden hónapban egy alkalommal, a hónap második pén-
tekén délelőtt (legközelebb 2014. június 13-án) nyugdíjbiztosítási ügy-
félfogadás van. 

2014. májustól kezdődően a BKMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelősé-
ge is tart ügyfélfogadást a városban, havonta egy alkalommal, minden 
hónap első hétfőjén 9-12 óra között. 

A következő fogyasztóvédelmi ügyfélfogadás: 2014. július 7-én lesz.
Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében Jánoshalmán a 

Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják az ügyintézők.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Földművesek 
nyilvántartásba vételéhez 

a kérelem benyújtható 
Jánoshalmán a kihelyezett 

ügyfélfogadáson 
2014. május 1-jét követően a 

mező- és erdőgazdasági földek for-
galmáról szóló 2013. évi CXXII. tör-
vény (továbbiakban: Földforgalmi 
tv.) rendelkezései szerint főszabály-
ként 1 hektár feletti területű föld 
tulajdonjogát földműves,  valamint a 
föld használatának jogát  földműves, 
illetve mezőgazdasági termelőszer-
vezet szerezheti meg.

A mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes ren-
delkezésekről és átmeneti szabá-
lyokról szóló 2013. évi CCXII. tör-
vény (továbbiakban: Fétv.) 100.§-a 
alapján a földművesekről, a mező-
gazdasági termelőszervezetekről  és 
a mezőgazdasági üzemközpontok-
ról a járási földhivatal nyilvántar-
tást  vezet. 

A földművesekről, a mezőgazda-
sági termelőszervezetekről, valamint 
a mezőgazdasági üzemközpontok-

ról vezetett nyilvántartás részletes 
szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) 
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdé-
se szerint a természetes személy-
nek, illetve szervezetnek a nyil-
vántartásba vételi eljárás irán-
ti kérelmet formanyomtatványon 
kell benyújtania.  A formanyomtat-
vány letölthető a www.foldhiva-
tal.hu oldalról, vagy a földhivatal 
ügyfélszolgálaton szerezhető be. 

A BKMKH Jánoshalmi Járási 
Hivatalánál minden szerdán délelőtt 
földhivatali ügyfélfogadás van, itt 
a kérelem benyújtható, a szüksé-
ges nyomtatvány beszerezhető. 

Ennél részletesebb tájékozta-
tás megjelent a Jánoshalmi Hunya-
di Népe újság 2014. májusi számá-
ban a Járási Hivatal híreit tartalma-
zó oldalon. 

Jánoshalma, 2014. május 22.

BKMKH  Jánoshalmi  Járási Hiva-
tala     

PÁLYÁZATI  ELŐZETES 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala pályá-

zatot hirdet 
 „Keressük a térségi értékeket a 

Jánoshalmi Járás területén”
- címmel.
A pályázat tárgya:
A járás közigazgatási területéhez tartozó települések (Borota, Jánoshal-

ma Mélykút, Kéleshalom és Rém települések) földrajzi területén elhelyezke-
dő, megtalálható értékek összegyűjtése fényképek és hiteles szöveges leírás 
formájában. Az összegyűjtött települési, tájegységi örökség részét képező új 
vagy hagyományos érték lehet épület, szobor, muzeális tárgy, ipari, mezőgaz-
dasági termék, szolgáltatás, közösségi esemény, ünnep, növény vagy állat-
faj, gasztronómiai, szellemi örökség részét képező más érték, amit a pályá-
zat beküldője figyelemre méltónak, védelemre méltónak tart.

A védendő  értékek bemutatására fényképeket és szöveges leírást kell 
benyújtani a védendő értékről a pályázat mellékletét képező Adatlapon.

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. szeptemberében 
lesz. 

A pályázatokat szakmai zsűri értékeli. 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala az 

összegyűlt pályamunkákból kiállítást rendez, a  pályázatok anyagát megőrzi, 
a beküldött pályamunkákat, fényképeket digitalizálja, 

az összegyűjtött értékekből járási adatbázist hoz létre.
Ezen pályázati előzetes nem a pályázat teljes és végleges szövege, a vég-

leges szöveget a Jánoshalmi Hunyadi Népe újság következő számában tesz-
szük közzé. 

A Járási Hivatal neves előadók részvételével 2014. június 5-én délelőtt 
10 órakor az Imre Zoltán Művelődési Központban fórumot szervez, amelyen 
köszöntőt mondott Czeller Zoltán polgármester,  Hungarikumok, helyi értékek 
címmel előadást tartott Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke. A kiírásra 
kerülő pályázatot Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a BKMKH Jánoshalmi Járá-
si Hivatalának vezetője. Ismertette. A résztvevőknek bemutatta a Települési, 
kistérségi értékek fogalmát, gazdasági, társadalmi jelentőségét Polyák Albert 
a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója, a Települési, megyei érték-
tár program aktualitásai, jogszabályi vonatkozások címmel előadást tartott Dr. 
Bankó Ágnes megyei aljegyző.

A program levezetője Imre Károly a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kis-
kun Megyei Irodájának vezetője lesz, melyről részletesen a következő szá-
munkban olvashatnak. 

 BKMKH. Jánoshalmi Járási Hivatala 

MIKOR ÉRDEMES FELKERESNI AZ OKMÁNYIRODÁT?

Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet neve: JÁNOSHALMAÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.  Befektetett eszközök 107

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 107
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.  Forgóeszközök 1613 1398
I. Készletek
II. Követelések
III.  Értékpapírok
IV. Pénzeszközök. 1613 1398

C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK  ÖSSZESEN 1613 1505
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 1156 1457

I. Induló tőke (jegyzett tőke) 30 30
II. Tőkeváltozás/eredmény
III.  Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
v. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1 301
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékeny-
ségből

E. Céltartalékok.
F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.  Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások 457 48
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1613 1505

  Nyomtatva: 2014.05.26 13.59.31

PK-142

mailto:okmány.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
mailto:okmány.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/jarasi_hirek/
http://www.magyarország.hu
http://www.nyilvantarto.hu/hu/webes_ugyseged
http://www.nyilvantarto.hu/hu/webes_ugyseged
http://www.foldhivatal.hu
http://www.foldhivatal.hu


7. oldal
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2014. június Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
Virágültetés a Föld 
Napja alkalmából

Április 25-én virágültetésre került sor iskolánkban. Minden osztály a számá-
ra kijelölt balkonládába helyezte virágait, így emlékezve meg a Föld Napjáról. 
Természetesen nem maradt el az iskola környékének és az osztálytermeknek 
a rendbetétele sem, ráirányítva tanulóink figyelmét arra, hogy a tiszta, szép, 
rendezett környezet mennyire fontos.

Kuklis Andrea

Értékmentő
A z 

i d é n 
ünnep-
li város-
sá ava-
tásának 
huszon-
öt éves 
j u b i l e -
u m á t 
János -
h a l -
ma és 
fennál-
lásának húszéves évfordulóját a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános 
Iskola közössége.

Ebből az alkalomból 2014. április 30-án a 2013-14-es jubileumi tanév ren-
dezvényeinek keretében „ÉRTÉKMENTŐ” címen városi szintű honismereti 
csapatversenyt szerveztünk az általános iskolások 7-8., valamint a középisko-
lások 9-10. évfolyamán tanuló diákok részére. A megmérettetésen a VM ASzK 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium egy, a Hunyadi János Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola négy, iskolánk két csapattal vett 
részt. A csapatok előzetes feladatként településünkhöz kapcsolódóan egy-egy 
jeles személyt választottak, akinek nevét viselték, és életéből, munkásságából 
egy prezentációval készültek. Megismerhettük Hunyadi János, Dr. Belon Gel-
lért püspök atya, Zsalud Gusztáv, Tajdina József plébános atya, Nemes Mar-
cell, Dr. Szobonya Zoltán és Dr. Fenyvesi Máté életének, tevékenységének 
fontosabb állomásait. A feladványok többek között városunk történetéhez, a 
szinte már elfeledett mesterségekhez és művelőikhez kapcsolódtak. Felidéz-
tük, milyen eszközökkel dolgozott a kovács, a gyertyaöntő és a kádár, illetve, 
hogy kinek köszönhető, hogy ez a szakma még nem merült teljesen feledés-
be Jánoshalmán.

Régi fényképek alapján jánoshalmi épületek, utcarészletek megnevezésé-
vel is növelhették nyerési esélyüket a csapatok. A záró feladatok során garan-
tált volt a nevetés. Vidám perceket élhettünk át a népdalok felismerése és a 
dramatikus játékok megvalósítása során. 

Amíg a zsűri értékelte a látottakat és a hallottakat, addig a kimerült verseny-
zők süteménnyel, üdítővel, beszélgetéssel frissíthették magukat. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a képzeletbeli dobogó legfelső foká-
ra iskolánk diákjai léphettek 
fel: Czeller Ágnes, Kiss-Pe-
tő Apor és Fenyvesi Dávid. A 
második és harmadik helyet 
a Hunyadi János Általános 
Iskola, Gimnázium és Szak-
középiskola tanulói tudhatják 
magukénak. 

Rendezvényünket meg-
tisztelte jelenlétével Czeller 
Zoltán, Jánoshalma város 
polgármestere is, aki érté-
kelésében hangsúlyozta a 
hagyományőrzés fontossá-
gát, és gondoskodott róla, hogy egyetlen versenyző se távozzon üres kézzel, 
hiszen egy egész bőröndnyi ajándékkal érkezett.

A versengést igazgatónőnk, Horváthné Sörös Anita gondolatai zárták. 
A vetélkedővel méltó módon emlékeztünk meg iskolánk és városunk évfor-

dulójáról. A diákok új ismeretekkel gazdagodva, élményekkel teli perceket 
átélve töltötték el ezt a délutánt.

Gratulálunk a helyezetteknek és felkészítőiknek, köszönjük a zsűri munká-
ját és Csík Lázár tanár úr szakmai támogatását. Ezúton is hálánkat fejezzük ki 
az Imre Zoltán Művelődési Központ vezetőségének és dolgozóinak segítségü-
kért, a rendezvényt szervező pedagógusoknak áldozatos tevékenységükért.

Jacsóné Szabó Erika

Büszkék vagyunk Rád, Apor!
Kiss-Pető Apor, 8. osz-

tályos tanuló méltán öregbí-
ti iskolánk hírnevét. Ősszel 
jelentkezett a Tiniagy online 
angol nyelvi versenyre, és a 
feladatok nagyszerű kitölté-
sével bejutott a döntőbe az 
első tíz közé. Lehetőséget 
kapott a szóbeli megméret-
tetésre, amelyre Debrecen-
ben került sor 2014. május 
16-án. A maximális 215 pont-

ból Apor 199-et ért el! A szoros versenyben csupán néhány ponton múlott az 
országos dobogós hely. Az előkelő 5. helyezés lett az övé! Kívánjuk, hogy 
további tanulmányaiban hasonló sikereket érjen el!

Filmák Endréné    

Évzáró és Anyák napja a Szent 
Anna Katolikus Óvodában

Minden májusban elérkezik az az ünnep, melyre a család apraja-nagyja 
lázas készülődésbe kezd. Az apukák a gyermekeikkel együtt virágot vásárol-
nak, titokban verset, énekeket tanulnak, hogy így kedveskedjenek az édes-
anyáknak, nagymamáknak. 

Óvodánkban is nagy örömmel készülődött minden gyermek az évzáró-
val egy-
bekötött 
a n y á k 
n a p i 
ü n n e p -
ségre. A 
Méhecs-
ke cso-
p o r t 
k i r á n -
d u l á s -
ra hívta 
a ven-
dégeket,  

a Kati-
c a b o -
gár cso-
port az 
é v s z a -
k o k k a l 
kapcso -
latos dal-
és vers-
csokorral 
köszön -
t ö t -

te őket. A 
H a l a c s k a 
csoportosok 
b e m u t a t -
ták, hogyan 
is telik egy 
hetük az 
óvodában, 
míg a Szi-
v á r v á n y 
csoportosok 

m e g k e -
resték az 
„elveszett” 
n a p o c s -
kát.

I l y e n -
kor per-
sze sosem 
f e l e d k e -
zünk meg 
Szűz Mári-
áról sem, 

hiszen Ő a mi Égi Édesanyánk. A gyerekek meleg szeretettel mondták el az 
erre az alkalomra tanult imáikat.

„ Imádsággal köszöntelek, Szűz Mária, jó anyánk,
dícsérlek az angyalokkal, kérlek, add áldásod Rám.
Amen”

A vendégek meghatottan figyelték az óvodásokat, akik a műsor végén 
virággal, saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek az édesanyáknak, nagy-
mamáknak. 

Bánfiné Sódar Szilvia
óvodapedagógus

Gyermeknap az óvodában
Óvodánk apraja-nagyja már napok óta kíváncsian találgatta, mi is lesz az 

a sok-sok meglepetés, amely a gyermeknapon vár reájuk. Nagy örömmel s 
izgatottan vették birtokba a haj-
dani gimnázium udvarát, ahol - 
az óvónénik és a szülők szerve-
zésének gyümölcseként - külön-
böző érdekes dolgok történhet-
tek. Volt ott mocsárjárás, kincske-
resés, halászat, arcfestés, zsák-
ban futás és még más egyéb 
„kipróbálni valók”. 

Király Sándor nagylelkű fel-
ajánlásának köszönhetően lovas-
kocsi vitte „városnézésre” gyer-
mekeinket. Nagy élményt jelentett ez mindenki számára, de különösen azok-
nak, akik most ültek először ilyesféle „járművön”.

Az óvodások finom jégkrémet fogyasztottak a délelőtt folyamán, délben 
pedig – mindenki kedvencét – pizzát ebédelhettünk. A délután filmnézéssel 
telt, ahol Norbi atya társaságában egy általa kiválasztott mesefilmet nézhet-
tünk meg mindannyian.

Örömmel tölt el bennünket, hogy közel száz kis lurkónak szerezhettünk 
szép élményeket, s varázsolhattunk vidámságot a szívébe. 

  Lencse Annamária
óvodapedagógus

A játék
„A játék. Az különös./ Gömbölyű és gyönyörű,/ csodaszép és csodajó, 

nyitható és csukható,/ gomb és gömb és gyöngy, gyűrű.”
(Kosztolányi Dezső: A játék)

A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda által 2014. 
május 29-én megrendezett X. Egyházmegyei Színjátszó Találkozón bemutat-
kozott iskolánk két színjátszó csoportja. A közös együttlét ünnepélyes megnyi-
tóval kezdődött, majd az előadásokat tekinthettük meg. 

A diákok hetek óta szorgalmasan készültek erre az alkalomra. Alsó tago-

zatosaink A rátóti csikótojás című magyar népmesét adták elő, a felsősök a 
Hupikék törpikék című darabbal készültek. A szereplések után mindenkit jutal-
maztak a szervezők.

A produkciókat Kerpits Miklós EKIF elnök úr szakértő szemmel értékelte. 
A vidám gyermeksereget a vendégszerető házigazdák agapéval várták a plé-
bánia közösségi házában.

Köszönjük a vendéglátók kedvességét! Isten tegye áldottá a találkozásun-
kat és a kapcsolatépítéseket! 

JSZE

Sporthírek
GÖNDÖR KUPA

I m m á r 
16. alkalom-
mal szerve-
zett labda-
rúgó to rná t 
az Eötvös 
József Főis-
kola Gya-
korló Általá-
nos Iskolá-
ja (Baja), a 
szülők által 
a l a p í t o t t 
Gyakorlós Egyesület és alapítványa, a felsoroltakhoz csatlakozó Diákönkor-
mányzat, a GYAXI Diáksport Egyesület általános iskolás fiúknak és lányok-
nak. A torna célja lehetőséget teremteni arra, hogy a focizni szerető gyerekek 
játszhassanak. A pályára lépők ismerjék meg a hazai pálya előnyét jelentő 
helyzetet, valamint a vendégként való szereplés érzését. A jelentkező iskolák 
csapatait három csoportra osztották nemek és korok szerint. Ebben a tanév-
ben kevesebb intézmény jelentkezett, ezért a selejtező mérkőzések kihagyá-
sával csak a döntőt szervezték meg. Iskolánk egy csapattal nevezett. Május 
25-én vasárnap az id. Disztl Péter csoportban a 7-8. osztályos fiúk a harma-
dik helyet szerezték meg az induló hét csapat közül. A csapat tagjai: Bogdán 
Patrik, Fenyvesi Dávid, Lakatos Gergely, Kovács Patrik, Délceg Dusán, Haj-
du Hunor, Nagy Zoltán, Strobán Dániel. Gratulálunk a fiúknak a szép ered-
ményért!

FOCI HÁZIBAJNOKSÁG

Minden évben hagyományosan április-május hónapokban rendezzük meg 
iskolánkban a foci házibajnokságot. Ezen külön az alsó és külön a felső tago-
zatos osztályok mérkőznek meg egymással körmérkőzésekkel. Ilyenkor hete-
kig a lelkes szurkolóktól hangos az udvar, osztálytársaikat buzdítják a gólszer-
zésre. Végül a legtöbb meccset megnyerő osztály kapja meg a vándorserle-
get, amelyet a tanévzáró ünnepségen ad át az iskola igazgatója a csapat-
kapitányoknak. Ebben a tanévben a 4. a osztály és a 7. osztály veheti át év 
végén a serlegeket.

Gratulálunk nekik a győzelemért!
Komáromi Róbert

Kerti ünnepség
M á j u s 

utolsó nap-
ján kicsik és 
nagyok izga-
tottan vár-
ták a hagyo-
mányos ker-
ti ünnepsé-
günk kezde-
tét. Az udva-
ri színpa-
don iskolánk 
színjátszó-
sai, néptán-
cosai, éne-
kesei, szó-
rakoztatták 
az egybe-
gyűlteket. A 
műsor zárá-
saként kitű-
nő hangu-
latot terem-
tett a hajósi 
ifjúsági fúvó-
szenekar Czipták Zsolt vezetésével. Idén is megtiszteltek bennünket leendő 
elsőseink és a temerini testvériskolánk, a Kókai Imre Általános Iskola képvi-
selői. Az alsós évfolyamok játékokkal készültek a szórakozni vágyóknak, így 
lehetőségünk volt kétféle labirintusban tekeregni, tekézni, célbadobni. A kíná-
latot arcfestés, játék- és hangszerkészítés, ügyességi verseny, valamint a 
tanár-diák foci tette még színesebbé. Ezen kívül izgalmas perceket élhettünk 
át a jánoshalmi motoros klub tagjainak járművein. Felsőseink teával, üdítővel, 
melegszendviccsel és jégkrémmel kínálták a vendégeket. A napot tábortűzzel 
zártuk. Köszönet a szülői közösség tagjainak, pedagógusainknak, hogy segít-
ségünkre voltak a diáknapunk megvalósításában. 

DÖK
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Kortárssegítő kirándulás

Ez egy nagyon 
lelkesítő nap volt!

2014. április 
23-án mi, hunya-
disok, valamint a 
mélykúti és a boro-
tai kortárssegítők 
Pécsre indultunk 
kirándulni. Reg-
gel fél hétkor kicsit 
még nyúzottan gyü-
lekeztünk a korai 
felkelés miatt. Tíz-
re kellett megérkez-
nünk a KOPE-Köz-
pontba, ahol egy 
érdekes előadást 

hallgattunk meg a kortárssegítő képzés további lehetőségeiről.
 Ezt követően nagyon boldogan mentünk tovább a Mecsextrém Kaland-

parkba. Amin a legtöbben és a legtöbbször indultunk, az a BOB volt! Sajnos 
elkezdett csöpögni az eső, de ettől függetlenül mindenki megőrizte a jókedvét. 
Volt ott még lőszimulátor, kötélpálya és trambulin is, mindenki azt csinálhatott, 
amit szeretett volna, persze tanári felügyelettel, sőt részvétellel!

 Mindnyájan kellemesen elfáradva indultunk haza. 18 óra körül már itthon is 
voltunk. Köszönet illeti a szervezésért a GYEP-Iroda munkatársait!

 Czeller Emília Felícia és Mészáros Anna 7.a

Hunyadi Iskola híreiHunyadi Iskola hírei
Anyák napja az 1. a osztályban

Alig múlt el a hivatalos anyák napja, - amit már több évtizede ünnepe-
lünk - május 7-én izgalommal készülődtünk az osztályunk által megrende-
zett ünnepségre.

Hívtuk a dédiket, nagymamákat, anyukákat, akik szép számmal meg is 
érkeztek. Ennek láttán kissé megszeppent a nagyhangú társaság. Utoljára 
végiggondoltuk a műsort, aztán kezdtünk. Önállóan levezényelték az ünnep-
séget a kis elsősök, amit nagy örömmel néztünk mi is. Anita néni és Ildikó 
néni segítségével gyönyörű ajándékokat készítettek, aminek reméljük örült 
mindenki. 

Letöröltem 1-2 könnycseppet és büszkén néztem ezeket a csöppségeket. 
Szép délután volt!

Május 22-én, csütörtökön tartottuk iskolánkban a háromtusa versenyt.
A gyerekek már nagyon várták. Napokkal előtte gyakoroltak, edzettek, 

hogy minél jobb eredmények szülessenek.
22-én délután először az első és második osztályos tanulók mérhették 

össze ügyességüket, gyorsaságukat. Megmutatták ki a leggyorsabb futás-
ban, ki tud a legnagyobbat ugrani, illetve ki a legjobb kislabdadobásban.

Nagyszerűen küzdöttek a kicsik, de természetesen a 3. és 4. osztályokban 
is remek eredmények születtek.

Egy jó hangulatú sportdélutánt tölthettünk el együtt, ahol mindenki jól érez-
te magát, a versenyzők és a szurkolók is.

Eredményeink:
1. évfolyam

1. Ballai Bence 1. c 1. Kolompár Renáta 1.b
2. Menyhárt Gellért 1.a 2. Török Szelina 1.a
3. Kolompár Alex 1.b 3. Dervaderics Petra 1.a

2. évfolyam
1. Kolompár Roland 2.b 1. Tesch Enikő 2.c
2. Nagy Krisztofer 2.b 2. Németh Anna Sára 2.a
3. Gilicze Donát 2.c 3. Kolompár Ranóna 2.b

3. évfolyam
1. Dobi Áron 3.a 1. Rostás Virgínia 3.c
2. Kovács István 3.c 2. Pálfi Szimonetta 3.c
3. Kovács Ádám Milán 3.b 3.. Kolompár Szilvia 3.b

4. évfolyam
1. Pálfi Norbert 4.c 1. Kolompár Vanessza 4.c
2. Burai István 4.a 2. Juhász Titanilla 4.c
3. Klinkó Kornél 4.c 3. Kolompár Viktória 4.c

Április 29. 30. fontos dátumok! A házi matematika versenyek döntője!
Ezen a versenyen már az első osztályosok is részt vettek. Nagy izgalom-

mal, és sokan gyülekeztek a terem előtt. Ez alkalommal a 2. évfolyam a dön-
tő fordulón vett részt. Másnap a 3. és a 4. évfolyam döntőire került sor. A gye-
rekek kellő komolysággal, fegyelemmel, izgalommal oldották meg a feladato-
kat. A végeredmény a következő:

Köszönjük a versenyzést, jövőre folytatjuk!!!!

Iskolánk 10. osztályos tanulói a TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0002 számú 
„Képzési esély biztosítás Jánoshalmán és vonzáskörzetében” című pályá-
zat keretein belül április 28-án kirándulni mentek Szegedre. A diákok elő-
ször a vadasparkba látogattak el, ahol sok csodás állatot láttak. Az érdeklő-
dés középpontjában a szurikáták, a zsiráfok és a macskafélék álltak. Ebédjü-
ket a helyi étterem csomagolta, így tulajdonképpen együtt étkezhettek a park 
lakóival. Ebéd után mindenki szabadon választott programokon vett részt a 
városban.

A 2014-es mórahalmi jutalomkirándulások nyerteseiként a 2.a osztály a 
Csillagénekesek – Betlehemezők házában táborozott.

A három napos program keretében ellátogattunk a Szegedi Vadasparkba 
is. Nagyszerű látvány várt bennünket, sok érdekes állatot láthattunk. Újdon-
ságként hatott a Flamingó élménypark, ahol  a nap vége felé jót játszottunk.

Este érkeztünk meg a szálláshelyre, ahol a finom vacsora elfogyasztá-
sa után tábortüzet raktunk. Énekléssel, meséléssel zártuk a napot. Másnap 
sokat túráztunk. Délelőtt a Madarász tóhoz mentünk, délután pedig a Körös-
éri Tájvédelmi Körzet területén a  Nagyszéksós-tónál lévő bivalyrezervátumot 
tekintettük meg. Jól elfáradtunk, de megérte a látvány.

Este KI MIT TUD és Kvíz játék következett. Nagyon jól szórakoztunk.
Utolsó nap még nem volt kedvünk haza indulni, csak az vigasztalt minket, 

hogy a grillezés után a strand következik.  Vidám lubickolás és fagyizás után 
élményekkel gazdagon tértünk haza. Nagyon jól éreztük magunkat a tábor-
ban, jövőre is pályázunk.

 Bunyevácz Hajnalka, Lógó Tiborné

Az idei évben utoljára, 2014. május 15-én megkezdődött és 2014. május 
30-án befejeződött iskolánk 2/14 évfolyamának, a térinformatikusnak készü-
lő tanulóink szakmai képesítő vizsgája. Utolsó alkalommal 5 diákunk szerzett 
bizonyítványt. A vizsgaidőszakban három megterhelő napon kellett számot 
adniuk a tudásukról. Az írásbeli és interaktív vizsganapon - versenyt futva a 
rendelkezésre álló idővel – a számítógép használat, a szakmai angol nyelv, a 
munkaszervezés, a projekttervezés, a programozási és hálózati ismeretekről 
kellett számot adniuk, munkájukat nehezítette, hogy az időjárás miatt a vizs-
ga során két alkalommal áramszünet is volt. A gyakorlati feladatsor megoldá-
sára 120 perc állt rendelkezésükre, ahol a térinformatikai rendszerek magas 
szintű kezelését kellett bemutatniuk. A digitális térképek használata során tér-
képtisztítást, tematikus térképek készítését, és új objektumok felvételét kellett 
megoldaniuk, valamint a hozzá tartózó adatbázist kezelniük. A szóbeli vizs-
ga során az adatbázis-kezelési, és programozási, problémákat kellett megol-
daniuk. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által delegált elnök, és a Bács-Kiskun 
megyei Iparkamara által delegált kamarai tag precizitása és segítőkészsége 
biztosította a nyugodt vizsgalégkört. Ezúton is köszönjük a felkészítő pedagó-
gusok és a vizsgabizottság munkáját.

TeSzedd Program a Hunyadiban

A Hunyadi Iskola Diákönkormányzatának tanulói és Terézhalmi Ökoturisták 
Egyesületének képviselői idén először vettek részt a május 9-én megrende-
zett TeSzedd hulladékgyűjtési programban. Ezen a csodás napon több helyen 
is szedték a szemetet: először az iskola környékén, majd a vasútállomás és 
környékén, végül a malom környékén.  A csapat ezen az akción, több mint 20 
zsák szemetet gyűjtött össze.

Onódi Dávid
Diákönkormányzat alelnöke

TeSzedd Program jánoshalmi koordinátora

„Tisztelet a múltnak, 
üzenet a jövőnek!”

2014. május 10-én, délben izgatott gyereksereg gyülekezett a Hunya-
di Iskola udvarán. Tavaly ilyenkor megfogadtuk, hogy a 20 évre, illetve 50 
évre elhelyezett időkapszulák emlékét, a bennük elhelyezett üzeneteket a 
jövő generációinak megőrizzük, s kijelölt diákok vezetésével minden évben 
összejövetellel emlékezünk erre az iskolánknak nagyon fontos eseményére.  
Felejthetetlen és hátborzongató élmény volt, amikor a fehér galamb, majd az 
osztályok rövid gondolatait tartalmazó léggömbök tapsvihar közepette, egy-
más után emelkedtek a magasba. Vajon meddig szálltak, ki olvasta az üze-
neteket? Szeretnénk hinni, hogy egy nagyszerű hagyomány vette kezdetét, s 
gyermekeinknek évek múlva is szívügyük lesz az emlékezés! 

3. évfolyam:
1. Vörös Adrián 3.c
2. Dobos Csenge 3.c
3. Somosi Rebeka 3.c

4. évfolyam:
1. Menyhárt Anna   4.a
2. Rácskai Zoltán  4.a
3. Majkuth Csenge  4.a

1. évfolyam:
1. Varga László 1.a
2. Dudás Tamás 1.a
3. Nagy Alex 1.a
    Miskolczi Szonja 1.a

2. évfolyam:
1. Németh Anna Sára 2.a
2. Takács Kristóf  2.c
3. Ignácz Marcell 2.a

Német nyelvvizsga
Az iskola német 

nemzetiségi nyel-
vet tanuló 8. osz-
tályos diákjai min-
den évben ingyene-
sen vehetnek részt 
a DSD I nyelvvizs-
gán. A DSD (Deut-
sches Sprachdip-
lom) egy olyan 
nemzetközi nyelv-
vizsga, amely 
mögött Németor-
szágban a Kultusz-
miniszterek Konfe-
renciája valamint a külföldi német oktatásért felelős központ áll. Az idei évben 
a 8.G osztály négy tanulója tett sikeres nyelvvizsgát és szerzett A2 típusú dip-
lomát. Gratulálunk Penczinger Szabinának, Dugolity Noéminak, Szőke Szilvi-
ának és Barna Mihálynak.

Szakmai képesítőn vizsgáztakSzakmai képesítőn vizsgáztak

Jutalomkirándulás

Háromtusás sportdélután

Anyák napján Illancsban
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 Diákriportereink ugyanazt az öt kérdést tették fel a végzősöknek. A nyol-

cadikosok tömörebben válaszolgattak, míg az érettségizők filozofikusabban!
 Előbb a kérdések:
1. Ha vissza lehetne forgatni az idő kerekét, melyik osztályba mennél visz-

sza? Miért?
2. Mi volt a legjobb élményed ebben az utolsó tanévben?
3. Mit szeretnél másképp tenni, megváltoztatni az elmúlt tanévben, ha 

lehetne?
4. Mit üzensz az alsóbb évfolyamoknak?
5. Hol szeretnél lenni, mit szeretnél csinálni kb. hat hónap múlva?

 Kőszegi Judit 8.a : a hatodik osztályba menne vissza, mert még itt volt Ica 
néni! A DÖK-nap volt a legjobb élménye, semmit sem változtatna, viszont azt 
üzeni, tanuljanak jól az alsósok! 

 Korom Zsófi 8.g : az első osztályba menne vissza, mert akkor szerette 
meg az iskolát, sok új barátot talált, szeretett tanulni. A szalagavató tetszett 
neki a legjobban, fel is lépett benne, nagyon jó élménye volt az előadás. Az 
elmúlt tanévben számára jobb lett volna, ha hosszabbak lehettek volna a szü-
netek. Üzenete: kitartás, mert csak ezután jön a neheze, és majd többet kell 
tanulni! Személy szerint Kiskunhalason, a Szilády Áron Gimnáziumban fog 
továbbtanulni de szívesen fog néha visszajönni a Hunyadiba is!

Ságodi Barbi 8.a : szintén az első osztályba térne vissza, mert akkor még 
minden könnyebb volt! A DÖK-napot szerette a legjobban az elmúlt tanévben 
és nem változtatna meg semmit sem. Azt tanácsolja a kisebbeknek, hogy 
tanuljanak sokat, ő pedig ugyanezt fogja tenni egy kiskunhalasi iskolában.

 Egy névtelen nyolcadikos: a második osztályba térne vissza, mert akkor 
már hozzászokott az iskolához. A mindennapokat szerette a legjobban és 
semmit sem változtatna meg. Ő is azt kéri, nagyon sokat tanuljanak a kiseb-
bek, ő pedig egy másik iskolába szeretne járni és jól tanulni!

 Érdekes, hogy a végzősök nem vállalták a nevüket de talán rájuk fogtok 
ismerni a válaszaikból! Szintén négyen adtak válaszokat a fenti kérdésekre.

  Névtelen 1: „Azt kell, hogy mondjam, nem volt zökkenőmentes ez az öt 
év. Remekül telt, persze, kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel. Hiányozni fog 
minden. Hiányozni fog ez a lezser tanítási rend, az, hogy elég háromnegyed 
nyolckor kelnem, ha az első órára kell mennem. Hiányozni fog az épület, a 

rugalmasság. Nektek nem tudok sok tanácsot adni. Röviden és tömören két 
dolog van, ami fontos. Tanuljátok be a függvénytáblát, és tanuljatok, amíg 
még lehet! Az utolsó évre ne hagyjatok sokat, mert annál rosszabb nincs! 
Toljátok nyáron a matekot és a magyart, pont úgy, ahogy egyesek a kupicá-
kat! Én fél év múlva már az egyetemen tologatom a könyveket! A legszebb 
emlékeim a legegyszerűbbek! Volt már olyan szerencsétek, hogy az első óra 
nyolckor kezdődött, ti pedig 7:45-kor keltetek ki az ágyból, mégis beértetek? 
Nekem volt!”

 Névtelen 2: „ Az elmúlt négy év életem egyik legjobb négy éve volt. Sze-
reztem egy olyan barátot, aki életem végéig a barátom lesz és buliztam is 

rengeteget, sok jó embert megismerve. 
A gimi nem a bulizásról szól, mondják a 
tanárok. Ugyan! Tapasztalatok szerint 
az érettségit kevés tanulással is meg 
lehet csinálni, de az eredmény, per-
sze, olyan is. Azt tanácsolnám nektek, 
hogy használjátok ki még ezt a kis időt 
és hozzátok ki a maximumot, ameddig 
lehet. Semmiképpen se görcsöljetek rá 
az érettségire! Felesleges! Hogy mer-
re leszek? Egyetemen, Szegeden, a 
kedvenc városomban. Nem hittem vol-
na, hogy ilyen jó lesz ez a pár év. A leg-
szebb emlékeimet az itteni barátaimnak 
köszönhetem, ennél többet, azt hiszem, 
nem is kell mondanom!” 

 Névtelen 3: „A gimnázium, szerin-
tem, mindenki számára az öndefiniálás, 
az útkeresés mellett a „drámák” idősza-

ka is, a kamaszlét minden nyűgével, súrlódásokkal, szerelmekkel és barát-
ságokkal... meg persze, kisebb-nagyobb csetepatékkal, balhékkal is. Én azt 
tanácsolnám a fiatalabbaknak, hogy keressenek, ne érjék be azzal, amit a 
többiek mondanak vagy csinálnak, találják meg a saját útjukat, érdeklődési 
körüket, formáljanak véleményt és ne féljenek felemelni a hangjukat! Inkább 
kössenek kevesebb barátságot, de azokat igyekezzenek elmélyíteni. Legye-
nek tevékenyek és őrizzék meg a humorukat! Próbálják fejleszteni magukat 
és alkossák meg önmagukat. Minden erőfeszítés megtérül előbb-utóbb! Hogy 
fél év múlva merre leszek? Remélhetőleg azon az úton, amit kiválasztottam 
magamnak... Legszebb emlék? Csak a szépre emlékezünk, így mindenki és 
minden hiányozni fog. Nem igazán tudnék egyet kiemelni!”

 Névtelen 4: „ Gimnázium. Most kezdem el azt érezni, hogy a tanárainknak 
végig igaza volt! Megéri tanulni! Akármennyire sem hittünk nekik, igazuk volt! 
Tanuljatok, nem beszélnek a levegőbe, persze, kivétel mindig van... A gimná-
ziumhoz kötődnek a legszebb emlékeim. Talán elmondhatom, hogy nekem 
volt a legösszetartóbb osztályom! Olykor előfordultak széthúzások, mint min-
den osztályban, de mindig kilábaltunk belőlük. Velük élmény volt ez a négy 
év! Fél év múlva azzal foglalkozom majd, amit igazán szerettem volna kicsi 
korom óta. Átveszem az irányítást! Tegyétek ezt most ti is!”

 Köszönet a válaszokért Ötvös Klaudia és Madarász Maja 5.g osztályos, 
valamint Buzder Renáta 11-12.N-osztályos tanulóknak!

 Tanulságosak a válaszok, főként amelyek a több és jobb tanulásra buz-
dítanak! Te, Kedves Olvasó, hogyan válaszolnád meg magadnak ezeket a 
kérdéseket?

Fürge halacskák
Az iskola alsó tagozatán a 4.a, 4.b, 4.c osztályoknak tavasztól „vízhez 

szoktatás” foglalkozásokat tartunk. Heti 2 órában, összesen 18 órát látogatjuk 
az uszo-
dánkat.

A fog-
lalkozások 
célja, hogy 
a gyerme-
kek ismer-
jék meg, 
s z e r e s -
sék meg 
a vizet, 
de reális 
képül ala-
kuljon ki a 
víz veszé-
l y e i r ő l . 
Továbbá az, hogy akik még nem jártak családostól az uszodában, ismerjék 
meg a higiéniai szabályokat, a viselkedési normákat.

A gyermekek nagy örömmel vették újra birtokba az uszodát annál is inkább, 
mivel a KLIK ingyenesen biztosította a lehetőséget számukra.

Harmadszor kísérleteztünk

 2014. április 30-án került 
sor az érdekes fizikai és 
kémiai kísérleteket felvonul-
tató foglalkozássorozat har-
madik alkalmára. Ezen a dél-
utánon is sok érdekesség-
gel ismerkedhettek meg az 
érdeklődő diákok. Ízelítőként 
néhány a kísérletek közül: 
tojásszippantó, víz forralása 
szobahőmérsékleten, tűzeső, 
titkosírás….

Május 14-én 68 alsó tagozatos gyerekkel színházi előadáson vettünk részt 
az Imre Zoltán Művelődési Központban. 

A Mézga család című mesét nézhettük meg. A várakozásokkal ellentétben 
nem egy ismert epizódot láthattunk a sorozatból, hanem egy teljesen új válto-
zatot, melyben keveredett a múlt, jelen és a jövő.

A zenei betétek különösen fokozták a jó hangulatot. A közönséget nagyon 
lekötötte a fordulatos történet, gyorsan elszaladt az egy óra.

Reméljük, jövőre is részünk lesz ilyen tartalmas szórakozásban.

Tavasz Illancsban
     Iskolánkban Kéleshalmon a sok tanulás mellett is jut mindig idő a kikapcsolódásra. Néhány pillanatkép mindennapjainkból.

Írásbeli érettségi vizsgák 
a Hunyadiban

Iskolánkban lezajlottak az írásbeli érettségi vizsgák.  A 22 végzős diákunk 
mellé öten jelentkeztek még egy-két tantárgyból érettségi vizsgára. A diákok 
a magyar, matematika, történelem és idegen nyelv mellett az alábbi válasz-
tott tárgyakból tettek írásbeli vizsgát: biológia, kémia, földrajz informatika, rajz, 
média. Heten egy-egy tárgyból emelt szintű vizsgára jelentkeztek. Iskolánk-
ban a szóbeli vizsgák június 16-án kezdődnek.

Ballagási körkép

Gergely-járás Óvoda-iskola Jótékonysági Bál

Láncszavalás

LovaskocsikázásBudapesten

„Ottalvós” Buli az iskolában
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Madarak és fák napja a 
Gyermeklánc Óvodában
Idén 3. alkalommal szerveztük meg ezt a jeles napot intézményünkben. 

Ebben az évben Agócs Péter, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa volt 
segítségünkre abban, hogy testközelből csodálhassuk madárbarátainkat.

Szerencsére az időjárás, a szélerősség is kedvező volt ezen a napon, így 
gazdagon fogott a háló: feketerigókat, erdei pintyeket, poszátákat és zöldi-
kéket is!

A gyerekek kisebb csapatokban szemügyre vételezhették a madárbefogás 
és gyűrűzés kellékeit: a madárhálót, kisebb-nagyobb fogókat, gyűrűket és 
zsákocskákat a fogva tartáshoz. 

A délelőtt befejezése a finomra sült kenyérlángos volt a kéleshalmi kemen-
cés parkban. Reméljük a következő évben is részünk lehet hasonló élmé-
nyekben. 

Ádám Natália
 Petőfi utcai telephely

Igen, nincs téve-
dés mi a 4. a és a 4. 
c osztály már ízelítőt 
vehettünk az előttünk 
álló nyári szünet-
ből. Régóta készül-
tünk, és 20 naptól 
már visszafelé szá-
moltunk, úgy vártuk 
az osztálykirándulást, 
amit Ági néni az osz-
tályfőnökünk szer-
vezett nekünk ZÁN-
KÁRA. Az „Erzsébet 
program” pályázatán 
nyertük a 3 napos 
Balaton parti nyara-
lást. Május 26-án reggel indultunk busszal a kirándulásra. Tudtuk, hogy sok 
meglepetés vár ránk, mert a tanító nénik semmit nem árultak el előre. 

Az első állomás Balatonfűzfőn volt a kalandparknál.  2 bob pályán csúsz-
hattunk le a Dunántúli középhegység lejtőiről. Az egyik pálya egy alagúton 
száguldott át. A másik gyönyörű kilátást nyújtott a Balatonra. Azután a játszó-
tér összes játékát kipróbálhattuk.  Az utunkat 3 óra múlva folytattuk Zánkára. 
Szállásunk a régi gyerekvárosban volt a nyári táborrészben a 3-as, Dömdö-
döm táborban. A szobák 8 és 10 személyesek voltak, és mindegyikben volt 
fürdőszoba is. Pont olyan volt mintha szállodában laktunk volna. Én az osz-
tálytársaimmal voltam egy 10 ágyas szobában. Szuper volt, hogy mindannyi-
an együtt lehettünk. A lányok a szemben lévő folyosón laktak pont olyan szo-
bában, mint mi. A tanító nénik pedig középen. Amint odaértünk rögtön ebéd-
del vártak bennünket. Délután felfedeztük a környéket. Tényleg igazi gye-
rekváros, hatalmas területen. Este táncoltunk, majd éjszakai rókavadászat-
ra indultunk. Igazi rókát nem láttunk, de a táborhelyünk körül rengeteg kicsi 
róka-képet gyűjtöttünk össze. 

Fél 11-kor fújtak 
takarodót, de addig-
ra el is fáradtunk.  A 
sötét szobában még 
kicsit huncutkodtunk, 
de aztán aludtunk, 
mert tudtuk más-
nap sok program vár 
ránk. 

Kedden délelőtt 
kézműveskedtünk. 
Kendőt festettünk, 
és színes műanyag 
palackból karkötőt 
készítettünk. Ebéd 
után pedig irány a 
Balaton. Még jó, hogy 

a „tábori holmik” listáján szerepelt a fürdőruha. Az idő csuda jó volt, így tud-
tunk fürdeni. A víz egyáltalán nem volt hideg, így jót játszottunk benne. A par-
ton még napoztunk is egy kicsit, amíg uzsonnáztunk, majd irány megint a 
víz. Az egész délutánt ott töltöttük.  Este, színházban voltunk. A Duna Művé-
szegyüttes táncos produkcióját néztük meg. A meglepetés pedig az volt, hogy 
a műsor végén velünk táncoltak, és „Moldvai táncot” tanultunk tőlük. Este 
lefekvés előtt még mindenki részt vehetett a bátrak útján, amikor is minden-
kinek egyedül kellett végigfutnia az erdő melletti sötét ösvényen, ahol a taní-
tó nénik zseblámpával irányítottak bennünket. Én is bátor voltam, és egyedül 
mentem végig a távon. Ezen az estén már gyorsan elaludtunk. 

Szerdán sajnos pakolással kezdtük a napot. Délelőtt tábori totót töltöttünk 
ki, amin nagyon sokat nevettünk. A busz 11-kor indult el a tábortól. Kicsit szo-
morúan néztünk vissza. Jó lett volna még maradni pár napot. Hazafelé meg-
álltunk az Örvényesi vízimalomnál, ahol megnézhettük, hogyan működött 
régen egy malom. Nagyon érdekes bemutatót tartott a molnár bácsi. A követ-
kező megálló Tihanyban volt. Ott felsétáltunk az Apátsághoz, megnéztük a 
gyönyörű kilátást a Balatonra. 2-re értünk a Magyar királyok panoptikumához. 
Az a múzeum nagyon érdekes volt. Nagy királyaink álltak sorba Géza fejede-
lemtől Mátyás királyig. Érdekes volt a ruhájuk, és a hajviseletük is. Sok érde-
kes dolgot hallgattunk meg róluk. A királyok után a Kalóz múzeumba értünk. 
A kincses ládájuk, a fegyvereik voltak a legérdekesebbek. Tihanyból komppal 
hajóztunk át a déli partra, majd elbúcsúztunk a Balatontól. 

Hazafelé már sokan aludtak a buszon. Nagyon jól éreztem magam és a 
többiek is. Tudjuk, a Balaton visszavár minket. Szeretnék is egyszer majd 
visszamenni. Köszönöm Ági néninek, Julika néninek, és Heni néninek, hogy 
ilyen széppé tették nekünk ezt a 3 napot. A többiek nevében is ígérem, ezek-
re a kirándulásokra, az együtt töltött 4 évre, a legjobb tanító nénikre, mindig 
emlékezni fogunk! 

A 30 tanuló nevében lejegyezte: Lencse Bálint 4. c osztályos tanuló.

Fél lábunk a nyári szünetben

„MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” a Hunyadi Iskolában
A Szegedi Tudományegyetem és konzorciumi partnerei az Új Magyar-

ország Fejlesztési Terv keretén belül a közelmúltban támogatást nyertek a 
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 számú, „MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
című projekt megvalósítására.

A projekt megvalósítása során létrejövő Térségi Pedagógiai Központ és a 
projekt hálózati szervező munkája eredményeként a Dél-alföldi Régió közne-
velési intézményei közül 95 intézménnyel kívánnak szoros szakmai együttmű-
ködést kialakítani, melynek keretein belül lehetőség nyílik ezen intézmények 
fejlesztésére, tanuló szervezetté válásának professzionális támogatására. 

Ezen csoportba azokat az intézményeket kívánják bevonni, amelyekben 

az elmúlt években – az országos kompetenciamérés alapján – javuló, illet-
ve folyamatosan az átlagot meghaladó eredményt értek el, s emellett olyan 
szakmai innovációs tevékenység zajlott, mely alapot teremthet ezen intézmé-
nyek továbbfejlődéséhez, az intézményekben születő eredmények minél szé-
lesebb körű megosztásához. 

A szakmai szempontok alapján a Jánoshalmi Hunyadi János Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola is kiválasztásra került a projektben 
való együttműködésre.

RJ

Madarak és Fák napja
Ebben az évben is megemlékeztünk erről a fontos napról, amit 1906-ban 

tett hivatalossá Herman Ottó közreműködésével az akkori miniszter, gróf 
Apponyi Albert.

Az alsó tagozatos diákok Magyarország egyik fájáról, a kihalófélben levő 
FEKETE NYÁR-ról láttak egy diasorozatot. Ez a növény lett az év fája 2006-
ban.

Környékünkön, a Duna árterületén még megtalálható ez a ritka fa, amit a 
köznyelvben „csomoros nyárnak” is neveznek. Nem messze tőlünk a pörbö-
lyi erdőtömbben a Móric-Duna partján található egy fekete nyár „famatuzsá-
lem”, aminek kerülete 12 méter.

A fekete nyárfát sajnos a kihalás fenyegeti, ezt nemrég felkerült a Környe-
zetvédelmi Világszervezet Vörös Listájára.

Fekete nyár/
„Az erdő fohásza 

Vándor, ki elhaladsz mellettem 
hallgasd a kérésem. 
Én vagyok tűzhelyed melege 
Hideg téli éjszakákon, 
Én vagyok tornácod barátságos fedele, 
melynek árnyékába menekülsz a tűző nap 
elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat. 
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja 
Én vagyok asztalod lapja, 
Én vagyok az ágy, amelyben fekszel, 
A deszka, amelyből csónakodat építed. 
Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája, 
koporsód fedele. 
Vándor, ki elhaladsz mellettem, 
ne emelj rám kezet! 
Ne bánts!”

A megkeresett pénzüket az óvónénik által készített szépségekre és a szülőktől felajánlott játékokra költhették a gyerekek. 

A minden évben megrendezett Kicsinyek Vásárát a Pöndölösök citeraze-
nekar muzsikája és tánc nyitotta.

A pecázással is gyűlt a költeni való játékpénz.

Az óvodások játékos feladatokkal sok-sok krajcárt szerezhettek.

A sok „munkában” mindenki megéhezett, szépen fogyott a mézes-
kalács és a pattogatott kukorica és ügyeskedve is lehetett finomságok-
hoz jutni.

Kicsinyek vására az óvódában
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A 25-ös szám az emberek életé-
ben, de a versenyek, és a rendez-
vények megrendezésében is, min-
dig egy fontos állomás. Ez a szám 
egy vetélkedő sorozat életében azt 
is jelenti, hogy igény van rá, és talán 
a jövőben is megfelel a kor kihívása-
inak. Egy ilyen nevezetes jubileumon 
vissza kell tekinteni az elmúlt évek-
re, az eredményekre, a sikerekre, és 
a kudarcokra is. Ezért megpróbál-
tuk a 25. verseny állomásait felkutat-
ni, a tanulságait, és az érdekességeit 
kiemelni, illetve feleleveníteni a fonto-

sabb eseményeket, és azoknak a nevét megemlíteni, akik ezért a versenyért 
sokat tettek a 25. vetélkedő megnyitója alkalmából. 

Az első vetélkedő 1981. december 18-19-20-án került megrendezésre Kis-
kunhalason, a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában. A vetélkedőt két szak-
középiskolai szakmában hirdették meg, ezzel a kiírással: ” Az összejövetel 
célja: Az azonos szakmát tanító iskolák tanulói között a szakmai kapcsolat 
erősítése.” A vetélkedőn részt vett az ország összes szakközépiskolája, ahol 
a Mezőgazdasági gépszerelő (313-4), és a Növénytermesztő gépész (1706-
3) szakképzések folytak.

A sikeres rendezést követően a kiskunhalasi iskola akkori vezetése, és 
Gergely József mérnöktanár lelkes tevékenységének köszönhetően, 1983. 
március hónapban ismét megrendezte, most már három szakközépiskolai 
szakképesítésben a vetélkedőt.

A verseny kiírásban már részletesen bekerülnek a feltételek, amelyek a 
mai napig a hagyományok megtartásával, ápolásával, a versenyek megren-
dezésekor beépítünk. A második kiírásból egy  idézet: „ A pályázat kereté-
ben három alkalommal, a jelentkezett III. évfolyamos tanulók írásbeli felada-
tot kapnak. Javasoljuk, hogy legalább 10 tanulót vonjanak be a feladat meg-
oldásába, elsősorban a működő szakmai jelegű szakkörökből. A feladat meg-
oldásokat a rendező iskolának kell megküldeni, ahol a szaktanárok a beérke-
ző dolgozatokat értékelik, és az elért eredményekről tájékoztatják a résztve-
vő iskolákat. Iskolánként, 3 feladat megoldásában legeredményesebben sze-
replő 3 tanuló meghívást kap, az országos vetélkedőre. Az országos szakmai 
vetélkedő elméleti, és gyakorlati feladatokból áll.”

Kiskunhalason 15 alkalommal került megrendezésre, a „ Dr. Szabó Gusz-
táv Országos Gépész Vetélkedő.” 

A vetélkedő Jánoshalmán folytatódott 1997- ben, és így nem szakadt meg 
ez a tizenöt éves folyamat. Győry János igazgatónk, iskolánkat alkalmasnak 
tartotta arra, hogy ezt a nagy hagyományokkal rendelkező vetélkedőt tovább 
vigye, ezért felvállalta a vetélkedő megszervezését.

A vetélkedőn a résztvevők száma azóta folyamatosan emelkedik, így tizen-
egy csapat jött el a 25. versenyre, az ország minden tájáról. 

A vetélkedő 25. megrendezése bizonyítja, hogy változó feltételek mellett is 
képes volt a hagyományok megtartását előtérbe helyezve, megújulni. Ezzel 
biztosítva a tanulóknak a megmérettetés lehetőségét, a kollégáknak a tapasz-
talatok, és a továbbképzések által nyújtott ismeretek megszerzését.

Iskolánk, a jubileumi rendezvényre még nagyobb lelkesedéssel készült a 
gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki karával közösen, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara támogatásával.

A 25. „ Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Vetélkedő ” megrende-
zésére, 2014. május 16-17-én került sor, ahol a tizenharmadik évfolyamos „ 
Mezőgazdasági és Erdőgazdasági gépésztechnikus ” hallgatók mérték össze 
tudásukat a gyakorlaton és az elméleten. A 2013/2014-es tanévben, az ország 
különböző térségéből tizenegy iskola nevezte tanulóit a vetélkedőre. Az ünne-
pélyes megnyitón a vetélkedőt Dr. Szabó István a gödöllői Szent István Egye-
tem, egyetemi tanára, intézetigazgatót nyitotta meg.

A jánoshalmi versenyt megelőzte két írásbeli felkészítő forduló is, amit a 
gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki kara állított össze a résztve-
vőknek. A sikeres írásbeli feladatok megoldása után juthattak az iskolák és a 
tanulóik a jánoshalmi döntőbe, ahol az iskolákat háromfős csapatok képvisel-
ték. A megmérettetés csapatverseny volt, de a legjobb egyéni teljesítményt 
nyújtók is, díjazásban részesültek. Pénteki napon a tanulók gyakorlaton mér-
kőztek meg. A csapatoknak, számos gépészeti területen kellett bizonyítani 
a felkészültségüket: Traktor ügyességi vezetésben. Fémmegmunkálási fel-
adatokban. Erő-, és munkagép összeszerelésben, és beállításban. A Traktor 

ügyességi vezetésnél, 2 fő KRESZ- tesztet töltött ki, majd az erőgépet kellett 
összekapcsolni a pótkocsikkal, és az ügyességi pályán végig haladni. Míg, a 
versenyző csapatból a 2 fő az ügyességi feladatot oldott meg, addig a har-
madik társuk, fémmegmunkálási feladatban mutathatta meg a szaktudását. A 
munka folyamán nyersanyagból, fűrészlap feszítő hasábot kellett készíteni, 
kézi fémmegmunkálással. A vezetési feladatban résztvevő, és a végzett tanu-
lók nem pihenhettek, mert a továbbiakban az összeszerelési, és a beállítási 

feladatokat kellett megoldani. Feladatuk volt a kombinátor tag, a tüzelőanyag 
tápszivattyú összeszerelése, a szelephézag beállítása, megadott időn belül. A 
csapattagok együttműködése fontos volt minden feladatnál. 

A gyakorlati vetélkedő befejezését követően a résztvevők, a versenybizott-
ság, és az iskola dolgozói, szakmai program keretén belül, a „ RENNER Bt.” 

kiserdői üzemegységét látogatták meg. Az üzemet, és a termelést Dr. Renner 
Tamás résztulajdonos, termelési igazgató, iskolánk volt tanulójának vezetésé-
vel ismerhették meg a kollégák, és a tanulók. Mindenkinek nagyon tetszett az 
európai színvonalú üzem. Köszönjük a lehetőséget!

A pénteki napot az esti vacsora, és a szakmai beszélgetés zárta.
Szombati napon, elméletből adtak számot tudásukról a versenyzők. Ezen 

a napon, a gödöllői Szent István Egyetem által összeállított kérdésekre kel-
lett a tanulóknak, a helyes válaszokat megadni. Pénteki, és szombati  ered-
mények összesítése alapján alakult ki a végeredmény, melynek kihirdetése 
szombaton délben volt. 

A csapatverseny végeredménye: 
I. helyezést ért el: 

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Karcag : 
Bozsik Tamás, Marton László, Nagy Tibor tanulók, és Simon Gyula felkészí-
tő tanár. 

II. helyezést ért el: 
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, békési oktatási egy-

ség, Békés : Sós Gábor Norbert, Nagy Péter, Vido Sándor tanulók, és Bálint 
Imre felkészítő tanár.

III. helyezést ért el: 
Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Hajdú-

böszörmény: Balog Richárd, Marjai László, Mikhárdi Roland tanulók, és Orosz 
Tamás felkészítő tanár.

A további nyolc helyezésen, az alábbi iskolák osztoztak meg:
VM KASZK Szakképző Iskola-Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Isko-

la, Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Piliscsaba
VM ASzK Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiu-

ma, Pétervására
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola Szakiskola és Kollégi-

um, Csorna
VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szak-

képző Iskola és Kollégium, Jánoshalma
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Lajos Gimnázi-

um és  
Szakképző Iskola, Szepsi Lackó Máté Szakképző Tagiskolája, Sátoralja-

újhely
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános 

Iskola és Óvoda, Mezőtúr
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Boross László Mezőgazdasági 
Szakközépiskolai és Szakiskolai Tagintézménye, Mátészalka
Galamb József Szakképző Iskola, a Makói Oktatási Központ, Szakképző 

Iskola és Kollégium Tagintézménye, Makó
Iskolánk tanulói Égel Viktor, Palásti Tamás, Varga Péter a gyakorlati felada-

tok megoldásában első helyezést értek el, az összesítésben pedig, a hetedik 
helyet szerezték meg.

Az AOKDSz által felajánlott vándorserleget minden évben, az első helye-
zett iskola kapja meg, melyet a következő évi versenyig őrizheti meg. 

A verseny szabályzatnak megfelelően a zsűri döntése, és a szponzorok fel-
ajánlása alapján jutalomban részesültek, a versenyben jól teljesítő tanulók.

Traktoros ügyességi versenyben, eredményesen versenyzett tanulók:
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium, 

Csorna       Eőri István, Varga Gábor tanulók.
A legjobb, és legügyesebb fémmegmunkáló:
VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szak-

képző Iskola és Kollégium, Jánoshalma: Palásti Tamás tanuló.
A gyakorlaton szerelési, és beállítási feladatok kiváló végrehajtásá-

ért  különdíjat kapott:
VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szak-

képző Iskola és Kollégium, Jánoshalma
     Égel Viktor, Varga Péter tanulók.
Az írásbeli feladatok megoldásában a legtöbb pontot : 95  érte el:
VM KASZK, Szakképző Iskola-Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Isko-

la, Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Piliscsaba
      Belisza Balázs tanuló.
A gyakorlaton, erőgép szerelési  feladat kiváló végrehajtásáért  külön-

díjat kapott a :
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Lajos Gimnázi-

um és Szakképző Iskola, Szepsi Lackó Máté Szakképző Tagiskolája, Sáto-
raljaújhely

      Lesku Máté, Sztankó Ádám tanulók.
Az elméleti vetélkedőn is  jól szereplő csapat : 
VM ASzK Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiu-

ma, Pétervására
       Borcsányi Dávid, Oroszlánczi Gábor tanulók.
A szombat déli eredményhirdetés után a résztvevő iskolák csapata, a fel-

készítő tanárok, és a zsűri tagjai záró ebéden vett részt. A versenyző csapa-
tok résztvevői az ebédnél, elismeréssel nyilatkozott a vetélkedő megrendezé-
séről és a fontosságáról. Egyértelműen kijelentették, hogy a vetélkedő hagyo-
mányait tovább kell ápolni, és a jövő évben is meg kell rendezni a versenyt! 

A verseny színvonalas megrendezéséért, köszönjük a támogatóink segít-
ségét! 

Szent István Egyetem Gépészmérnöki kara, Gödöllő, Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara, Budapest, AXIAL Kft., Baja, Agroprodukt Kft., Jánoshalma, Fel-
ső-Bácskai Műmalom Malomipari Kft., Jánoshalma, Febagro Zrt., Felsőszen-
tiván, Kunvin Kft., Jánoshalma, Renner Bt., Jánoshalma, ZAP Hungary Keres-
kedelmi, és Szolgáltató Kft., Jánoshalma, Jánoshalma Város Önkormányzata, 
Az ASZK TÁMOP projektje, NAKVI Budapest, INTÓ kereskedelmi Kft, Facom 
Szerszámok, Kiskunhalas, Würth Szereléstechnikai Kft., Budaörs, 

A mezőgazdasági szakképző hírei
25. alkalommal került megrendezésre, a  „ Dr. Szabó 

Gusztáv Országos Gépész Szakmai Vetélkedő! ”

Újabb szolgáltatást 
vezetünk be

A VM ASzK  tejárusító automatáját ezentúl már otthonról is megkérdez-
hetjük, hogy tud-e tejet kiszolgálni. Nem kell tehát hiába fáradnia a vásárló-
nak, mert egy, a 70/491-7622-es telefonszámra küldött „Info” tartalmú SMS-
re az automatánk válasz küld, amelyben tájékoztatja a kérdezőt a maradék 
tej mennyiségéről.

A szolgáltatás bevezetésével a célunk a vásárlóink még magasabb szín-
vonalú kiszolgálása. 
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Orbán-nap 2014
Gazdakörünk az idén május 23-án tartotta, az immár hagyomá-

nyos, Orbán-napi rendezvényét. Az ünnepség az Orbán-szobornál Dági 
Józsefnek, a Gazdakör tiszteletbeli elnökének ünnepi beszédével kez-
dődött, majd Gaics Mihályné mondta el verseit. Ezek után a Szent Anna 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola diákjai adtak színvonalas műsort. 
Nagy sikert arattak fellépésükkel az Új Pávakör tagjai és a Pöndölösök 
citerásai is. 

Az egyházi áldást Toldi Norbert káplán mondta el. Ezt követően a jó 
termés reményében a gazdák képviselői, Fajszi Ferenc és Zámbó Zol-
tán, borral locsolták meg Orbán pápa szobrát. 

Az ünnepség zárásaként a jelenlévő szervezetek képviselői megko-
szorúzták a szobrot. A jól sikerült rendezvény a Gazdakör székházában 
állófogadással zárult 

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni azoknak, akik fellépé-
sükkel és munkájukkal hozzájárultak rendezvényeink sikeréhez. 

Gazdakörünk részt kíván venni az idei Jánoshalmi Napok rendezvény 
sorozatán, ennek részleteiről június hónapban tájékoztatjuk tagjainkat.

Fajszi Ferenc

Kitüntetések a VM-ben
F a z e -

kas Sándor 
miniszter a 
VM Kelet-ma-
gyarországi 
Agrár-szak -
képző Köz-
pont, Mező-
g a z d a s á -
gi Szakkép-
ző Iskola és 
K o l l é g i u m 
fő igazgató -
jának javas-
latára a júni-
us 2-án a 
Vidékfejlesztési Minisztériumban tartott Pedagógusnap alkalmából Tessedik 
Sámuel Díjat  adott át Taskovics Tibor gépészmérnök-tanárnak, az iskola fel-
nőttképzési vezetőjének a gazdálkodó iskola kialakítása során és a felnőtt-
képzés területén végzett több évtizedes  kiemelkedő munkája elismeréseként.  
Miniszteri dicséretben részesült három tagiskolában dolgozó munkatársunk is.

 . A miniszter úr az ünnepségen elmondta, hogy a VM iskoláiban közel 28 
ezer tanuló gyarapítja tudását a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és a kör-
nyezetügyi szakmacsoportokban. Az agrárszakképző iskolák hálózata az 
országban összesen 59 intézményt jelent, amelyekben több mint 2400 peda-
gógus és további mintegy 1700 alkalmazott dolgozik. Az agrárium megbecsü-
lésének és jövedelmezőségének érdekében szükség van versenyképes, szín-
vonalas szakképzésre – hangsúlyozta a miniszter.

Taskovics Tibor 1980-ban került iskolánkba szakoktatóként. A gazdálkodó 
iskola kialakítása során műszaki igazgatóhelyettesként, a tangazdasági fej-
lesztések előkészítésében, az állattartó telep építési munkáinak irányításában 
meghatározó szerepet vállalt. Szakszerűen, a gyakorlatban szerzett tapaszta-
latait felhasználva, az iskola 180 ha-on történő termelő tevékenységét is irá-
nyító munkát végzett. 

Felnőttképzési szervezőként kiváló munkát végez. Különösen az ÚMVP-s 
képzések területén tette sikeressé és ismertté iskolánkat a környékbeli gaz-
dák körében, akiket személyesen is segít a törvényekben való eligazodásban. 
Jelentős szerepe van abban, hogy közel ezer fő szerzett aranykalászos gaz-
da végzettséget, amely lehetővé tette a vállalkozások és egyéni gazdálkodók 
számára, hogy a pályázatok képzési feltételeinek megfelelhessenek. Munkája 
révén a ténylegesen mezőgazdasági képzést folytatók megismerhették isko-
lánk kiváló képzési feltételeit, ezzel jelentősen segítve az intézmény sikeres 
nappali képzésű beiskolázását is.

A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium 2008. évi megalakulásakor sokat tett azért, 
hogy az iskola működése szabályos és jogszerű legyen. A központ felnőttkép-
zésének megszervezésével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy annak gazda-
sági egyensúlya fenntartható legyen.

Kitüntetéséhez gratulálunk, munkájához további erőt és egészséget kívá-
nunk!

Tisztújítás a Gazdakörben
Gazdakörünk május 10-én tartotta évértékelő és tisztújító közgyűlését. 
A tisztújításra azért került sor, mert Dági József tavaly újraválasztott elnökünk 

visszaadta mandátumát, mely eredetileg öt évre szólt. A választás megkönnyíté-
se végett a tavaly megválasztott tagjai is lemondtak azért, hogy az újonnan meg-
választandó vezetés mandátuma mindenkinek egységesen öt éves időtartam-
ra szóljon. 

Az év értékelő beszámolók után következett a Gazdakör módosított Alapsza-
bályának elfogadása. A régi Alapszabály több lényeges pontban módosítva lett. 
Többek között meg fog változni a jövőben a gazdakör hivatalos neve is. Az új név 
Jánoshalmi Gazdakör lesz.

Erre azért volt szükség, hogy a gazdakör minden mezőgazdasággal foglalko-
zó jánoshalmi gazdát képviselni tudjon, szélesre tárva ezzel az új belépő gaz-
dák előtt is a kapuját, akiket szeretettel várunk sorainkban. Minél többen leszünk, 
annál erősebb lesz az érdekképviseleti munkánk. 

Az alapszabály módosításának elfogadása után a jelölő bizottság elnöke javas-
latot tett az új vezetőség összetételére, majd következett a titkos szavazás. 

A szavazás végeredménye alapján a Jánoshalmi Gazdakör új elnöke Farkas 
László, az új elnökhelyettesek: Szegedi Istvánné és Kiss István, a titkár pedig 
Ötvös Tiborné lett. A Választmányba új tagként Zámbó Zoltán került be. 

Ezután Farkas László, az újonnan megválasztott elnök a tagság és a vezetőség 
nevében megköszönte Dági Józsefnek, azt az áldozatos munkát, melyet hosz-
szú éveken át a Gazdakör érdekében végzett. A közgyűlés elismerve a régi elnök 
eredményes munkáját, Dági Józsefnek „a gazdakör örökös tiszteletbeli elnöke” 
címet adományozta. 

A leköszönő elnök zárszavában elmondta, hogy továbbra is szívügyének tekin-
ti a gazdakört, és amennyiben egészsége engedi, továbbra is aktívan részt kíván 
venni a szervezet munkájában. 

Az új vezetésnek eredményes munkát kívánunk!
Fajszi Ferenc

Bemutatjuk új elnököt 
Mint már egy másik írásunkból kiderült, 

a gazdakör tagsága május 10-én új elnö-
köt választott Farkas László személyében.

Az új elnök 58 éves, helybéli mezőgaz-
dasági vállalkozó. Szülei is mezőgazda-
sággal foglalkoztak. Nős, felsége Erzsike a 
Pelikán Kft. dolgozója. Mindketten nagyon 
szeretik két aranyos fiú unokájukat. Két fel-
nőtt korú gyermekük van, lányuk jogász, 
fiuk pedig az apja nyomdokait követve, 
mezőgazdasággal foglalkozik, és sokat 
segít édesapjának a mezőgazdasági mun-
kákban. Eredményesen gazdálkodnak, nagyon szép gyümölcsösük van a 
borotai határban. Farkas László egyike azoknak, akik 1990-ben újjá ala-
pították gazdakörünket. Régóta aktívan tevékenykedik egyesületünk mun-
kájában. Elnökhelyettesként nagy gyakorlatra tett szert gazdakörünk irá-
nyításában is. Jól ismeri gondjainkat. Úgy érezzük, hogy méltó utódja lesz 
előző elnökünknek. 

Szakértelme és embersége okán bármely tagunk bizalommal fordul-
hat hozzá a jövőben is, és számíthat segítségére, szakmai tanácsaira. 

Szívügyének tekinti a helyi gazdák érdekeinek megfelelő érdekképvise-
letet a különböző fórumokon. 

Az új elnök véleménye szerint úgy kell dolgozni a gazdakörben is, hogy 
szervezetünk tevékenysége jó példaként szolgáljon a fiatalabb gazdák 
számára is, miáltal remélhető, hogy mezőgazdaságunk mihamarabb visz-
szaszerzi régi hírnevét a világban. 

Munkájához sok sikert kívánunk a Gazdakör Választmánya és tagsá-
ga nevében

Fajszi Ferenc
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Régóta, hónapok, netán évek óta nem gyógyuló seb vagy sebek van-
nak a lábszárán, talpán? Talán valamelyik hozzátartozója, ismerőse, 
szomszédja szenved ilyen tünetektől? Akkor mostani cikkünk az Ön szá-
mára nagyon fontos információkkal szolgálhat, megtudhatja, hogyan sza-
badulhat meg ezektől a kellemetlen tünetektől és élhet ismét teljes életet.

A bevezetőben ismertetett tünetek (régóta, hetek, hónapok óta nem 
gyógyuló sebek a lábszáron, lábon, talpon, amely váladékozik vagy geny-
nyes lepedékkel fedett, netán bűzős, fájdalmas) jól ismert tünetegyüttes 
az orvostudomány számára. Az ilyen sebeket krónikus sebeknek nevezik 
és sajnálatos módon évről évre növekszik az ilyen páciensek száma. Ez 
mellett rendkívüli módon megnehezítik a betegek életét, rontják az élet-
minőségét. A fájdalom miatt nehézkes a betegek mozgása, de talán a leg-
kellemetlenebb tünetek az ilyen sebek ún. felülfertőzésekor (baktériumok 
fertőzik meg a sebet) lépnek fel, ilyenkor ugyanis a sebfelszínen vastag, 
sárgás-zöldes, bűzős lepedék képződik. A bűz kifejezetten erős tud len-
ni, még a fedőkötés felhelyezése ellenére is érződik, ezért az ilyen bete-
gek nem szívesen mennek közösségbe, nem szívesen látogatják család-
tagjaikat, elszigetelődnek a társadalomtól. A legnagyobb problémát az 
előbbiekben ismertetett tünetegyüttesen túl, a betegség legszörnyűbb 
következménye jelenti. Kezeletlen esetekben a betegség lefolyása annyi-
ra rossz irányt vehet, hogy nincs más megoldás, mint a végtag amputá-
ciója, műtéti eltávolítása. 

Mindenki figyelmét arra hívom fel, ne várják meg, hogy a betegség 
ilyen fázisba jusson, előzzék meg a legrosszabbat, mert van lehetőség 
a gyógyulásra!

De mielőtt a lehetőségekről szólnék, a jobb megértés érdekében meg 
kell ismerni, hogy milyen okok vezetnek a krónikus sebek kialakulásához, 
miért alakulnak ki ezek a tünetek, miért nem gyógyulnak be ezek a sebek?

A sebek kialakulásának, illetve a hosszantartó megmaradásának alap-
vetően egy oka van. Ez az adott terület elégtelen vérellátása. Nem jut elég 
vér (elég tápanyag) a bőrfelszín közelébe, ezért kialakul a fekély, vagy 
nem gyógyul be egy banális sérülés (pl. körömollóval okozta jelentételen 
sérülés). Ezen egyszerű közvetlen ok, vagyis az elégtelen vérellátás azon-
ban nagyon sok betegség (ún. primáris betegség) következtében kialakul-
hat. Ezért nehéz ezeknek a fekélyeknek a gyógyítása, mert minden eset-
ben az elsődleges cél annak a problémának, betegségnek a diagnosztizá-
lása majd gyógyítása, ami az elégtelen vérellátást okozta! Csak a sebeket 
kenegetni, illetve kötszerekkel fedni, nem hoz eredményt meg kell találni 
és gyógyítani az alapbetegséget! Alapvetően a krónikus fekélyek kialaku-
lása 4 okra, betegségre vezethető vissza:

Vénás elégtelenség talaján kialakuló fekélyek 
Cukorbetegség, diabétesz miatt kialakuló fekélyek
Artériás elégtelenség miatt kialakuló fekélyek
Egyéb okok miatt kialakuló fekélyek (pl. nyirokpangás)
Az orvostudományban az ilyen összetett eredetű, több szakorvos tudá-

sát igénylő betegségeket multidiszciplináris betegségeknek nevezik. 
Ebből következik, hogy ezek gyógyítása is csak multidiszciplináris, azaz 
több szakorvos összefogásával oldható meg! 

Ez a tény régóta ismert a sebkezeléssel foglalkozó szakemberek szá-
mára, mégis hazánkban nagyon sok az elhanyagolt krónikus lábszárfeké-
lyes beteg és számuk évről évre növekszik és ennek következtében évről 
évre növekszik az olyan amputációk száma, amely elkerülhető lett vol-
na a megfelelő kezeléssel. Felvetődik a kérdés, vajon mi ennek az oka? 
Leggyakoribb oka, hogy a betegek nem jutnak el vagy nem időben jutnak 
el a megfelelő szakorvosokhoz az egészségügyi rendszer túlterheltsége 
miatt vagy az egyéni motivációhiány miatt. Még ha kap is a beteg beu-
talót további szakrendelésre a problémájával először felkeresett orvos-
tól (ez lehet háziorvos, bőrgyógyász, stb.), a rendelések túlterheltsége 
miatt sokszor a gyógyulás szempontjából nagyon értékes hetek-hónapok 
telnek el, mire időpontot kap a kijelölt szakrendelésre. Másik ok, ameny-
nyiben a rendelés nem érhető el helyben, a beteg nem tud, nem kíván, 
bonyolultnak tartja elutazni egy másik városba. Inkább beletörődik, hogy 
sebekkel a lábán éli az életét. NE TEGYE!

A Jánoshalmi Egészségügyi Központ felismerve a krónikus sebek 
kezelésének fontosságát, az országban azon ritka közfinanszírozott szak-
rendelők közé tartozik, ahol megszervezésre került a krónikus sebek-

kel küszködő betegek modern szemléletű multidiszciplináris ellátása. 
Ez azt jelenti, hogy a betegek a szakrendelőben elérnek szinte minden 
olyan szakorvost, akikre a modern sebkezelési irányelvek szerint szük-
ség lehet a korrekt diagnózis felállításában és az eredményes kezelés-
ben. A Sebkezelési Ambulancia 2014. június 06-tól kezdi meg működé-
sét a péntek délutánonkénti bőrgyógyászati szakrendelés keretében, 
hiszen ezek a betegek legtöbbször egyébként is a bőrgyógyászt keresik 
fel panaszaikkal, és ez a rendelés beutaló nélkül igénybe vehető. A ren-
delést dr. Kui Róbert bőrgyógyász szakorvos, a Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinikájának szakorvosa 
vezeti. Szakasszisztense Mészárosné Kéfer Ildikó, OKJ-s ápoló, aki a közel-
múltban sikeres elvégezte Budapesten a Krónikus Sebkezelés Irányelvei szak-
irányú képzést.

A sebkezelés a modern szemlélet szerint, mint említettem, multidiszcipliná-
ris. Ezért szükségesnek tartom még bemutatni azokat a szakorvosokat, akik 
szakmai tudásukkal támogatják a jánoshalmi fekélyes betegek gyógyulását. A 
multidiszciplináris ellátás lényege, hogy amennyiben szükséges más szakor-
vos bevonása a pontos diagnózis felállításához vagy az eredményes kezelés-
hez, ezt Önök szinte mindet elérik a Jánoshalmi Szakrendelőben, és ami még 
fontosabb, nagyon rövid időn belül, terveink szerint legkésőbb két héten belül. 
Lássuk a sebkezeléshez szükséges további szakrendeléseket, illetve ott ren-
delő orvosainkat:

Érsebészeti szakrendelés, a rendelést dr. Takács Tibor érsebész szakorvos, 
a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sebészeti 
Klinikájának szakorvosa vezeti. A rendelés beutalóval vehető igénybe

Ortopédiai szakrendelés, dr. Ördögh Csaba ortopéd szakorvos vezetésé-
vel. Nagyon fontos kiemelni, hogy ehhez a rendeléshez kapcsolódóan műkö-
dik az ún. gyógycipő ellátás. Ezek speciálisan elkészített cipők, amelyek a láb 
egyedi terhelésének figyelembevételével készülnek, megakadályozva ezáltal a 
talp túlterhelt pontjain a fekélyképződést. Nagyon fontos eleme a krónikus seb-
kezelési ellátásnak - különösen ennek egy speciális formájának az ún. diabe-
teszes láb ellátásának és szakszerű kezelésének - a minőségi gyógycipő vise-
lése. 2014. júniustól szintén elérhető a Jánoshalmi Szakrendelőben.

Diabetológiai szakrendelés, a rendelést dr. Király Ibolya belgyógyász 
szakorvos vezeti. Ezt a rendelést, úgy vélem nem kell külön bemutatni a János-
halmán és a környékben élőknek, hiszen régóta nagyon jól működik. Az újdon-
ság az, hogy ezentúl immár szervezetten bekapcsolódik a krónikus sebkeze-
lésbe.

További, már régebben működő szakrendeléseink közül az alábbiak kapcso-
lódnak be szervezetten a krónikus sebkezelésbe:

Neurológiai szakrendelés, dr. Jerémiás Attila neurológus szakorvos veze-
tésével.

Ultrahang-diagnosztikai szakrendelés, dr. Kasza Attila radiológus szak-
orvos vezetésével.

Nagyon fontosnak tartom még kiemelni, hogy a modern sebkezelés irány-
elveinek megfelelően a krónikus sebkezelésbe szükség esetén bekapcsolódik 
az Egészségügyi Központ Otthoni Szakápolást nyújtó szolgálata. Az olyan 
betegeknek, akik mozgásukban korlátozottak és önállóan nem tudják 
ellátni a napi sebtoilletet (sebtisztítás, kötéscsere), lehetőségük van meg-
felelő beutaló birtokában igénybe venni az Egészségügyi Központ Ottho-
ni Szakápolási Szolgálata által nyújtott tevékenységet. Szakképzett ápo-
lóink az otthonában keresik fel Önt és végzik el a sebtisztítást és kötés-
cserét.

Bízok benne, hogy a Sebkezelési Ambulancia működésének megkez-
désével és ennek keretében elképzelt, a modern sebkezelési irányelvek 
szerint működő betegirányítási rendszer bevezetésével, nagyon sok kró-
nikus fekéllyel küszködő beteg számára adjuk vissza a gyógyulás remé-
nyét és magát a tényleges gyógyulást is. 

Amennyiben Önnek krónikus, nehezen gyógyuló sebei vannak, ne 
feledje, van esély a gyógyulásra, nem kell együtt élnie a fekélyekkel! 
Minél hamarabb kérjen időpontot a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi 
Központ 77/502-950 vagy a 77/502-960 telefonszámán a bőrgyógyászati 
szakrendelés keretében működő Sebkezelési Ambulanciára! A szakren-
delés beutaló nélkül vehető igénybe. Az időpontkérés során jelezze, hogy 
krónikus sebekkel kapcsolatos probléma miatt kér időpontot.

A dietetikus 
tanácsai
Krónikus  

vesebeteg étrendje
Energiát adó tápanyagaink a 

szénhidrátok (liszt, kenyér és tész-
tafélék, zöldségfélék stb.), zsírok, 
olajok, margarinok. A táplálékkal 
elfogyasztott fehérjék szervezetünk 
saját fehérjéinek felépítésére szol-
gálnak, de elégtelen kalória-bevi-
tel esetén egy részük energiaterme-
lésre fordítódik.  A fehérjék lebontá-
sa során képződő bomlástermékek 
a vesén át választódnak ki. A fehér-
jebevitel csökkentésével kevesebb 
bomlástermék képződik, ezzel mint-
egy „tehermentesíthetjük” a vesét. 
Fontos, hogy a naponta elfogyasz-
tott fehérjének a felét jó minőségű 
állati eredetű fehérjéből (húsok, 
tojás) fedezzük.

Az étrendben a nagy fehérjetar-
talmú nyersanyagok, élelmiszerek 
mennyiségét csökkentjük. Nem elég 
a húsok, húskészítmények, tej, tej-
termékek mennyiségének csökken-
tése. Ne feledjük, hogy a növényi 
eredetű termékek közt is vannak 
igen nagy fehérjetartalmúak, pl. szó-
ja, olajos magvak, száraz bab, len-
cse, sárgaborsó, száraztészták. Az 
étrend fehérjetartalmának csökken-
tésében segítenek a fehérjeszegény 
termékek. A hagyományos tésztafé-
lék helyett használjunk Fe-mini tész-
tát. Liszt helyett sűrítsünk étkezési 
keményítővel.

A fehérjebevitel csökkentése mel-
lett mindig ügyeljünk az étrend meg-
felelő kalóriatartalmára. Nem ele-
gendő kalóriabevitel esetén a fehér-

jék energiaforrásként is hasznosul-
nak. Ha túl kevés fehérjét fogyasz-
tunk, szervezetünk saját fehérjéi-
nek felépítését izmaink lebontásából 
származó fehérjékből fedezi, ezáltal 
csökken az izomtömegünk. A króni-
kus vesebetegség állapotához iga-
zodó ásványianyag- és folyadékfo-
gyasztás. A veseműködés romlásá-
val a vese kevéssé képes az ásványi 
anyagok (kálium, foszfor, nátrium) 
kiválasztására, így ezekre is figyelni 
kell az étrendben.A betegség kezdeti 
szakában a folyadékfogyasztás napi 
2-3 liter. Ez ne legyen tej, kefir, jog-
hurt, ami ilyen mennyiségben túl sok 
fehérjebevitelt jelentene. Kerüljük a 
100%-os gyümölcsleveket, amelyek 
túlzott káliumbevitellel járnak. Olyan 
ásványvizet válasszunk, amelynek 
kicsi a nátriumtartalma, de gazdag 
kalciumban és magnéziumban.

Ne feledjük!
 — Az étrendi előírások betartásá-
hoz mindenképpen szükséges 
grammos mérleg és tápanyag-
táblázat használata.
 — Vezessünk étkezési naplót.
 — Az étrend, diéta megértéséhez, 
elsajátításához, kérjen segítsé-
get dietetikustól.
 — A helyes és betartott diétával 
egyensúlyban tartható, lassítha-
tó a veseműködés romlása.

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Együnk és éljünk 
egészségesen

Tábor cukorbetegeknek és/vagy fogyni 
vágyóknak, egészségesen élni akaróknak

 Időpont: 2014.06.30-07.04. . között 
Helyszín: Jánoshalma Molnár János utca 3. 

Szálláshely és Irodaház

A tábor alatt ismereteket lehet szerezni és gyakorlatra lehet szert tenni: 
egészséges életmód, táplálkozás, mozgás,zsírégetés,egyénre szabott étrend, 
térségünkben leggyakrabban előforduló betegségek   témakörökben

Jelentkezés:  2014.06.20 -ig 

Jelentkezés:  telefonon:+36-20-9109435  ( dr. Király Ibolya ) 
vagy 

hétköznapokon Jánoshalma Kistérségi Eü. Központban a recepción, valamint  
csütörtökönként Bácsalmáson a Bel. Szakrendelőben

Előleg: 5000 Ft/fő  

Krónikus, nehezen gyógyuló, sebek kezelése a 
Jánoshalmi Egészségügyi Központban

Műszaki 
kereskedés

 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
        +36-20/3909-151, 
        +36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com A MINDENNAPOKRA!

BOR 

ARATÁSI SZIKRAPRÓBA
JÁNOSHALMÁN!

Helye: Tranzit Étterem melletti tér
Ideje: 2014.06.16. (hétfő) 17.00 óra
Csak előzetes jelentkezés alapján!
Tel.: 06-20/36-25-735 Juhász Zsolt

Tűzoltóságnak bejelentésre került.
Hivatalosan dokumentált!
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Folytatás az 1. oldalról 
Az április 25-én 20 órakor elrendelt riasztást követően 26-án a 

megalakítási helyére, normaidőn belül beérkezett az állomány. A gya-
korlat ellenőrzését Sárossy Gábor tű. őrnagy a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelője, Far-
kasné Fazekas Mária tű. alezredes, Bács-Kiskun me gyei polgári 
védelmi főfelügyelő és a Kis kunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetője, Babud Jenő tű. alezredes végezte.

A gyakorlat vezetője Orbán Balázs tű. százados volt. reggeli eliga-
zítást követően a feltéte lezett káresetek helyszínére vonultak a részt-
vevők, ahol különböző veszélyhelyzeteket szimuláló feladatok végre-
hajtásával bizonyították felkészültségüket. 

Az első helyszín magánál a tónál volt, egészen pontosan annak 
északi szélénél, ahol 

lakóépületeket veszélyez tetett a belvíz. A csoport műszaki 
kwomwpo nensének tagjai belvízi védekezést szimulálva elfolyást záró 
(homokzsákos) gátat építet tek, miközben a logisztikai komponens 
gondoskodott a homokzsák illetve szer szám utánpótlásról. A gát meg-
építése után az elöntött terület vízmentesíté-
sét szimulálva a tómederbe történő szivattyú-
zással zárták a feladatot. 

A következő feladat egy kb. 1 ha terü letű 
erdőtűz szimulációja volt. 

A csoport tagjai tűzpásztát is készítettek a 
tűz terje désének megakadályozásához. E fel-
adat végrehajtása közben több veszélyesen 
megdőlt száraz fát is ki kellett vágni.

 A fa döntését végző és a feltételezés sze-

rint megsérült személyt az egészségügyi komponens tagjai a 
helyszínen ellátták, majd elszállították a helyszínről. 

A gyakorlat logisztikai komponense gondoskodott mind a 
vezetési pont, mind az állomány pihenési és élelmezési felté-
teleinek megteremtéséről. 

A gyakorlatot megfelelőre értékelték, így a megyében a 
Petőfi Mentőcsoportot követően másodikként a Felső Bácskai 
Önkéntes Mentőcsoport is bevethető a megalakítási tervükben 
meghatározott katasztrófavédelmi feladatok ellátására. 

A gyakorlaton végig részt vett Kovács Tamás Mélykút Város 
Polgármestere és Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a BKMKH 
Jánoshalmi Járási Hivatalának vezetője, a Helyi Védelmi 
Bizottság elnöke, akik a járás lakossága nevében is megkö-
szönték a mentőcsoport tagjainak, hogy vállalták a tagsággal 
járó felelősségteljes feladatot valamint szabad idejüket áldoz-

ták a felkészítésekre. 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
 Jánoshalmi Járási Hivatala

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala 

tisztelettel meghív min-
den kedves érdeklődőt

2014. június 16-án 
(hétfő) 14 órára

Jánoshalmán, az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pont nagytermében tartandó rendezvényre:

Ismerjük meg a járásunkban 
tevékenykedő jogvédelmi 

képviselőket és feladataikat!

 ● Gyermekjogi képviselő bemutatkozása
Ea: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi kép-

viselő

 ● Betegjogi képviselő bemutatkozása
Ea: Komjáti Andrea betegjogi képviselő

 ● Ellátott jogi képviselő bemutatkozása
Ea: Nagyné Kutor Veronika ellátott jogi képviselő

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

2014.  
június 18.  
Kirakodó 

vásár

Faddi Szabolcs 
közterület-felügyelő  

telefonszáma

06-30/565-37-58 

A megyében másodikként 
megszerezték a minősítést 

GÁLA ÉTTEREM 
ÉS PIZZÉRIA

06-77/402-236

Júniusi ajánlatunk
 6. péntek Csülökpörkölt 

újburgonyával
Kovászos uborka

Saslik
ropogós burgonyával

13. péntek Bográcsos marhagulyás 
leves

Pleszkavica
Sopszka saláta

20. péntek Vaddisznó pörkölt
Sós burgonya

Sült császárszalonna
Ropogós tört burgonya

27. péntek Borotai pacal pörkölt Gyros tál
Saláta

A Jánoshalmi Napok alkalmából gazdagabb 
ételválasztékkal és friss csapolt sörrel 
várjuk hétvégén Kedves Vendégeinket!

További információkat a facebook oldalunkon találnak.

Újjé a szabadban de jó....

Negyedszázados évforduló

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. Erre 
emlékeztek  a jánoshalmi csoport tagjai is a plébánián,
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

NAPELEMES RENDSZERT TELEPÍTETTEK JÁNOSHALMA IMRE 
ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉPÜLETÉRE

A projektben szereplő intézmény igen jelentős áramfogyasztással bír. Várható volt, hiszen a bővítést követő változatos és 
folyamatos kihasználtság során a villamosenergia-fogyasztás a Művelődési központban megnövekedett. Ennek finanszí-
rozása az üzemeltető Önkormányzat számára egyre nagyobb terhet jelentett. 

Ezért 2013. február 22-én az Önkormányzat a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti épület energetikai fejlesztésére pá-
lyázatot nyújtott be. Az elképzelések megvalósítására 2013.10.30-án vissza nem térítendő támogatást nyert, és így az 
Önkormányzat napelemes rendszert telepíthetett annak érdekében, hogy az intézmény villamos energia fogyasztásának 
jelentős része 2014. májusától már megújuló energián alapuljon.
Jánoshalma az évtizedes fejlődési pályájának új szakaszában - a 
hazai és az EU stratégiájával összhangban – véghezvitt ener-
getikai korszerűsítés során 85 %-ban támogatói, a fennmaradó 
15%-ban önkormányzati önerő hozzájárulással kiegészítve való-
sította meg sikeresen a napelemes fejlesztést. 
A beruházás keretében a Kedvezményezett 12,48 kW össztel-
jesítményű áramtermelő napelem panelek elhelyezését hajtotta 
végre. Ezek a napelemek lehetővé teszik az épület teljes energia 
fogyasztásának kielégítését, így az Önkormányzat számára fo-
lyamatos, tartósan átcsoportosítható megtakarítást eredményez-
nek. 
A pályázatoknak és az ezek által elérhető fejlesztéseknek köszön-
hetően Jánoshalma Városi Önkormányzata a környezettudatos 
hozzáállásáról tudja biztosítani a lakosságot, a fejlesztéssel pél-
dát mutathat, hogy a közhasznú intézmények is működhetnek gazdaságosan és nem utolsó sorban környezetkímélően. 
A beruházás környezetvédelmi szempontból azért jelentős, mivel az energia megtermelése során a környezetterhelés 
minimalizálódik. Reményeik szerint pedig a beruházások emellett jelentős marketing értékkel is rendelkeznek, mivel ezál-
tal a jövőben további környezetvédelmi beruházásokat tervező befektetőket vonzhatnak a térségbe; illetve ösztönözheti a 
lakosság szemléletváltását és a megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését is.

A beruházások az Európai Regionális Fejlesztési Alap által  
valósulhatott meg.
Az épületek kivitelezési ideje: 2014.04.07-2014.06.03

Jánoshalma Városi Önkormányzata 11.195.215 forintos uniós támogatást nyert az Új 
Széchenyi Terv KEOP-4.10.0/A, Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megúju-
ló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukció keretében egy 12,48 kW-os napelemes 
rendszer telepítésére. Ez a beruházás elősegíti a város gazdasági fejlődését.

„Itt nyugszunk. Vándor vidd hírül a spártaiaknak: megcselekedtük, amit 
megkövetelt a haza” (Szimonidesz)

Ez a sírfelirat a görögországi thermopülai-szorosban található, ahol az 
ókorban Leónidasz spártai király és háromszáz harcosa szembeszállt az 
óriási perzsa túlerővel. Leónidasz és katonái az utolsó szál emberig eles-
tek a csatában, de áldozatuk nem volt hiábavaló, mert ezzel a görögök időt 
nyertek, hogy felkészülhessenek a visszavágásra. 

Talán a nyergestetői csata mellett kissé halványabb a tömösi szorosban 
vívott 1849-es csata emléke, de az ott történtek is vetekszenek a görögök 
thermopülai hőstettével. 

1849. június 15. és 20. között itt zajlott le a magyar szabadságharc egyik 
legnagyobb védelmi csatája. Itt kaptak leckét a hazánkba betörő cári csa-
patok a székely hősiességből. 1849 júniusában az erdélyi hegyszoroson 
keresztül is megindult hazánk ellen az osztrák császár által behívott orosz 
túlerő. Székelyföld határvédelmét Bem egyik legtehetségesebb tisztje, Kiss 
Sándor ezredes irányította. A nagyszebeni csata egyik hőse volt, aki huszá-
rai élén elsőnek tört be a városba. 

Az ezredes 1809-ben született székely családban. A mond szerint szüle-
tésekor megjósolták neki, hogy úgy fog meghalni, mint egy görög király. Kiss 
Sándor bátor ember és tapasztalt katona volt. Székelyföld védelmére mintegy 
5000 katonával rendelkezett, akiknek közel fele újonc volt. Mivel az oroszok 
egyszerre több irányból támadtak, a magyar parancsnoknak meg kellett osz-
tani erőit, így a kulcsfontosságú tömösi szorosba csak körülbelül 1500 embe-
re jutott, Szabó Nándor alezredes parancsnoksága alatt. Velük szemben állt 
Lüders gróf, orosz gyalogsági tábornok által vezetett 28 ezer fős cári sereg, 60 
ágyúval. A magyarok itt csak két ágyúval rendelkeztek. Az orosz túlerő majd-
nem hússzoros volt. 

A csata történetét Áron bácsitól, egy székely tanítótól hallottam a múlt szá-
zad végén. 

A magabiztosan, zenekarral és kibontott zászlókkal előrenyomuló orosz 
elővédet június 15-én érte az első meglepetés. Rajtuk ütöttek a székely 
huszárok. A harcban az orosz elővéd parancsnoka Dyck őrnagy is elesett. A 
monda szerint őt egy fiatal, alig 17 éves huszárhadnagy lőtte le, akit az oro-
szok körbekerítettek, és megadásra szólítottak fel. A hős huszár azonban nem 
adta meg megát. „Ide nézz muszka, így hal meg egy magyar tiszt!” – felkiál-
tással lelőtte a cári őrnagyot, majd egy másik pisztollyal öngyilkos lett. A hős 
fiú nevét sajnos nem tudjuk, így ő is egyike lett szabadságharcunk sok ezer 
névtelen hősének. 

Ettől kezdve az orosz előre nyomulás lelassult és óvatosabb lett. Egy körül-
belül tíz kilométeres szakasz minden méteréért meg kellett küzdeniük az oro-
szoknak.  Lüders a védekezés szívósságából arra következtetett, hogy azért 
tud ilyen lassan előrehaladni, mert vele szemben Bem tábornok vezetésével 
maga az erdélyi fősereg áll. 

A magyarok a Perdál hegység vonalában két erős torlaszt is építettek, 
amelyeket az orosz cári csapatok háromnapos véres harc után tudtak elfog-
lalni. A magyar csapatok a megmaradt öt ágyúval védelmi állás foglaltak egy 
sziklagerincen, amelyet ma Magyarvárnak neveznek a környékbeliek. Ez a 
sziklaorom mélyen benyúlik a tömösi szorosba, annyira leszűkítve azt, hogy 

csak a Tömös patak és az országút fér el a két sziklagerinc között. Ez lett a 
magyarok thermopülai szorosa. Ide érkezett június 19-én egy század huszár-
ral Kiss Sándor ezredes, aki rögtön átvette a parancsnokságot a védősereg 
fölött. A szinte gyerek diáktüzérek szinte csodákat műveltek ágyúikkal. Pontos 
tüzeléseikkel megállították a cári csapatokat. Lüders most a kozákokat küld-
te rohamra. Péterfi Sándor székely huszárszázados a következő szavakkal 
vezette csapatát a kozákok vezére felé: „Fiaim tudjátok, ha éjjel a csárdában 
körülveszik az embert a verekedők, elsőnek mindig a lámpát kell leverni. Az 
én lámpásom most ott van, abban a díszes kalapban, verjük hát le!” – muta-
tott a kozák ezredes felé. A vakmerő támadás meglepte a kozákokat, akiknek 
a vezérét a huszárszázados megölte, majd sebesülve, de élve, visszatért a 
magyarok soraiba. A vezérüket vesztett kozákok el kezdtek hátrálni, Lüders 
ekkor hátulról ágyúival bele lövetett saját, hátráló embereibe. A kényszersoro-
zott orosz katonák választhattak: vagy elöl halnak meg a csatában vagy hátul 
a saját ágyúiktól. Nemcsak a magyar tisztek, de egyszerű székely honvédek 
is számtalan egyéni hőstettet vittek végbe. 

Egy székely honvéd két cári zászlót is zsákmányolt, ezeket a parancsnok-
hoz vitte, aki ezért ki akarta tüntetni. „Visszamegyek, hozok még egyet ezre-
des úr” – kiáltotta a honvéd és eltűnt a harcolók között. Soha többé nem 
került elő. 

Az orosz sereg előrenyomulása megállt. Úgy tűnt, nem tudnak áttörni a 
szoroson, de mint mindig, itt is akadt egy áruló. egy brassói szász erdész sze-
mélyében, aki az éjszaka folyamán kerülő úton a magyarok hátába vezetett 
három orosz zászlóaljat. A vadcsapáson felvezette az egyik közeli szikla tete-
jére az orosz lövészeket is. 

Elérkezett június 20-dika. Három oldalról indult meg az orosz támadás. Kiss 
ezredes alól kétszer is kilőtték a lovát. A második alkalommal olyan súlyos 
sérülést szenvedett, hogy ne tudott lábra állni, ezért katonáival egy székbe 

kötöztette magát, és katonái úgy vitték a csatatérre, ahol továbbra is ő irá-
nyította harcoló honvédjeit. A parancsnok az orosz hadifoglyokat is szaba-
don engedte, mert az addig őket őrző katonákra is szükség volt a harcban. 

A magyarok ágyúi a sűrű tüzeléstől megrepedtek, így már nem letett 
használni őket. Dél felé emiatt a helyzet a magyarok számára tarthatatlanná 
vált, ezért az ezredes megparancsolta Szabó Nándor alezredesnek, hogy 
a sereg nagyobbik részével törjön ki a bekerítésből észak felé, Székelyföld 
irányába. Ő mag pedig alig háromszáz emberével fedezte a kitörést.  Nem 
volt már puskapor sem a Tömös patak hídjának felrobbantására, ezért a 
székely utászok golyózáporban szedték szét a hidat, ezzel is hátráltatva az 
orosz előre nyomulást. 

Az utóvédharcban az ezredessel maradt katonák közül szinte mindenki 
elesett. Maga az ezredes súlyos sérülései miatt eszméletét vesztve került 
orosz fogságba. Az oroszok előtt most már nyitva állt a tömösi szoros. 

Az orosz ezredek legénysége tisztelegve vonult el az elesett magyar 
katonák holtteste mellett, így adva meg ellenfeleiknek a végtisztességet. 
Tették ezt mindazok ellenére, hogy tisztjeik korbáccsal verték őket ezért. 

A fogságba esett Kiss Sándor ezredest felépülése után át akarták adni az 
osztrákoknak, mondván, hogy életéért kérjen kegyelmet az osztrák császár-
tól. A hős ezredes ezt visszautasította. „én a független Magyarország kato-
nája vagyok, az én életemmel csak hazám rendelkezik, nem az osztrák csá-
szár. Megyek a katonáim után” – felelte és nemsokára megmérgezte magát. 

A magyar sereg nagy része kitört az orosz gyűrűből és július 2-án Gábor 
Áron tüzérségével megerősödve ismét megállította az oroszokat Uzon és 
Kökös falvak között. 

Az Erdélybe betört orosz sereg soha nem érte le hadászati célját. Lüders 
másfél hónapig vándorolt seregével Erdélyben, és soha nem jutott ki a magyar 
Alföldre, az ott harcoló honvédek hátába. 

Bem József tábornok zseniálisan vezette a magyar ellenállást Erdély-
ben. Az oroszokat még várta Nyergestető, Segesvár, Nagyszeben megany-
nyi magyar hőse. 

Egy cári tiszt ez idő tájt ezt írta haza: „Hihetetlen, hogy ez a kis nép mire 
képes, ha hazája védelméről van szó. Ha egy kisebb magyar sereget szét-
verünk az néhány nap múlva újjászerveződik, és újra megtámad bennünket 
piciny erejével, noha tudja, hogy mi sokkal többen vagyunk. Ez a nép nem 
ismer lehetetlent. „

Az egykori csata helyén ma egy görög-stílusú emlékmű áll, rajta a követke-
ző felirat: 1849 A haza védelmében elesetteknek. 

Az emlékmű Brassótól délre, Alsótömös után, az út baloldalán található. 
Sajnos ismeretlenek leöntötték festékkel, vasrácsos kerítését is elvitték. A 
hálás székely emberek pedig mindig rendbe hozzák az emlékművet és a kör-
nyékét is, hisz tudják, hogy ott hős elődeik nyugszanak. 

Magyar vándor, ha arra jársz, vigyél te is egy kis nemzetiszalagos koszorút 
erre, a sok vihart kiállt emlékműre is, mert ezek a magyar és székely katonák 
megcselekedték azt, amit megkövetelt tőlük a haza.

Fajszi Ferenc

A magyar thermopülai csata

Alsótömös mai látképe
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H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3.   
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014  
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa:  
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

 kedd, csütörtök 1330-1630.

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2014. május hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet 
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,  

te me té sén meg je len tek, sír  juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,  
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Víz, gáz és  
központi fűtés  

szerelés
Gázkazánok,  
gáztűzhelyek,  
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek  

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma, 
 Bem J. u. 114.  

Tel.:06-20-32 39 906

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . : 
0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

JÚNIUSI AKCIÓJA
Női, nyári táska:   

1000.- Ft
Napszemüveg  

(férfi, női): 480.- Ft
Nagy műanyag medence/
homokozó: 2790.- Ft/db

 További akcióinkat 
keresse az üzletünkben!

NYÁRI ÚSZÓTANFOLYAMOK 
A TANUSZODÁBAN!

Június 16-tól ismét úszásoktatás diákoknak.
Érdeklődni a Tanuszoda pénztárában 2014.május 15-től.

Telefonszámunk változatlanul a 77-401-356.

ISMÉT INDUL A PIACI 
HANGOS HIRDETÉS!

Várjuk vállalkozások és magánszemélyek hirdetéseit a piaci hirdetőben.
Hirdetés felvétel a sportcsarnok pénztárában. 

Éljen a lehetőséggel!

VÁLTOZÁS!
SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG 
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!
 JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. 

Alkalmakra és folyamatosan. Irodák és közösségi terem.  Érdeklődni: 06-30-655-41-77

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2014. május hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

Kuris Ferencné 
sz: Mikó Katalin élt: 88 évet
Nánai Gáborné 
sz: Kiss Gizella élt: 84 évet
Fenyvesi Kálmánné 
sz: Agócs Mária Magdolna élt: 94 évet
Csofcsics Mihály élt: 86 évet
Bényi Sándorné 
sz: Tamás Ilona élt: 83 évet
Bátyai Istvánné 
sz: Pálinkás Terézia élt: 84 évet
Horváth Lászlóné 
sz: Kis Katalin élt: 76 évet
Kollár János Pál élt: 66 évet

Gubicza Györgyné
sz: Savanya Rozália élt: 88 évet
Magyar Mihály élt: 70 évet
Köblös Zoltán élt: 52 évet
Stefán István élt: 53 évet
Somoskövi Ferenc élt: 66 évet
Dánosi Jánosné 
sz: Mayer Julianna élt: 92 évet
Papp Józsefné 
sz: Tóth Mária élt: 84 évet
Barna Györgyné 
sz: Juhász Terézia élt: 69 évet
Báics Ernőné
sz: Harnóczi Julianna élt: 65 évet

Lakatos Olivér (2009)   Zoó Sándor (1952)
Garajczki Sándor (1945)   Kistamás János (1955)
Csincsák Mihály (1946)   Deák Antalné (1925)
Vlasics Gergely (1953)
Váraljai Istvánné sz. Lukács Margit Irén (1951)
Fodor Ferencné sz. Bakonyi Matild Julianna (1948)
„A Halál jön, választ, s ha egyszer kiválasztott, semmit sem tehetünk. Az emberben 
nem marad más, csak a remény. A remény és a hit, hogy Odaát minden jobb lesz... 

Rahmé György
Nagy  Zsolt ügyvezető

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezik

Pethő István
halálának 11. évfordulójára.

Szerető családja

Bíztunk az életben, bíztunk a gyógyulásban, 
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, minket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk, mi éltet és vezet,
hogy egyszer még találkozunk veled.”

Kéthetente  
megújuló akciókkal várja Önt a 
Halasi utcai Hangya ABC

és a Nonstop ABC
Júniusi extra ajánlata! 

Knorr befőtt tartósító 90g  216-Ft/db
Tchibo Family 250g  399-Ft/db
Szentkirályi ásványvizek 1,5l  99-Ft/db
Perfex WC papír 3 rétegű 4 tekercs 156-Ft/cs

ólA készlet erejéig!

Új helyre költözött 
Jánoshalma, Rákóczi u. 21.  

(Tompa Mihály U. sarok)
Pethő Zoltán vállalkozó

www.pézé.hu
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéből

A májusi túránkról

2014.05.18-án a JATESZ Nordic Wal-
king csapata a kiskunhalasi Krausz gya-
logtúrán vett részt.

A táv: 12 km
Az útvonal: Pirtó - Kiskunhalas
A csapat vonattal utazott Pirtóig, majd 

onnan indult a túra vissza Kiskunhalasra.
Az útvonal természeti szépségeivel 

Kiss Tamás túravezetőnk (halasi termé-
szetbúvár) ismertetett meg.

Például: a kiszáradt pirtói Patkó tó, 
8-10 méter magas pirtói homokbuckák, 
Kiskunhalas mocsaras-lápos övezete, 
ezen kívül számos ritka és védett növényt 
ismerhettünk meg.

2014 04.26. 
M.T.K. - F.T.C. Jánoshalma 3 - 1

A házigazdák kihasználták az erőfölényüket és megérdemelten nyertek.

2014 05.01. 
F.T.C. Jánoshalma- Gödöllő    1- 3

A vendégek játékosai utolsó évesek voltak mi meg átlagosan 3 évvel fiatalabbak. Nem gon-
doltam, hogy ennyi sérültünk lesz a végére. A sérülés sosem jön jókor de,nálunk a gólkirálynő 
és a kapusunk jelentett a két utolsó mérkőzésre sérültet és ezzel eldőlt a továbbjutás. A fiata-
lok derekasan küzdöttek, de az erősebbek nyertek.

Felnőttek
2014 04.26.

Dunaszentbenedek-Aranybácska 0 – 10 (0 – 5)
Idegenben 10 et rúgni nagy teljesítmény, de nekem a mutatott játék jobban tetszett. Azt 

hiszem elindult valami pozitív folyamat.
2014 05.11.

Akasztói foci suli - Aranybácska 0 – 2 (0 – 0)
A hazaiak rendkívül durván játszottak,de csak így tudták megúszni, hogy többet rúgjunk 

nekik. Több sérülést is okoztak,,és a nehéz mérkőzések csak ezután jöttek nekünk.
2014 05.21.

Aranybácska - Kiskunhalas  1 – 1 (0 – 0)
Én úgy érzem az első félidőben nekünk volt több lehetőségünk, de nem tudtuk kihasználni. 

Az ellenfél csapatának öt játékosa tavaly még az NB-2-es bajnokságban játszott, ezért érté-
kes ez a pont.

2014 05.24.  
Aranybácska - Mórahalom  3 – 2 (2 – 1)

A sorsolás szeszélye folytán az utolsó héten két nehéz mérkőzést kellett játszani, de dere-
kasan helyt állt a keret. A mérkőzés 14 percében már 2-0-ra vezettünk a többszörös bajnok 
ellen, Nagy Vivien góljainak köszönhetően. A második félidő végére kiegyenlítettek. Már csak 
öt perc volt hátra a mérkőzésből, amikor felállt a csapat. Némi átszervezés után Fazekas 
Evelin góljával nyertünk. Ez a győzelem rendkívül sokat ér a számunkra, hiszen a bajnokot 
győztük le.

A szezon zárásaként had vonjam le a következtetést. A kicsik kerete szépen fejlődik, nagy 
élményekhez jutottak Budapesten is megmutatták, hogy mit tudnak. Jó pályákon, jó ellenfe-
lekkel.

A felnőtt keretet rendkívül jó, komoly tudású játékosok alkotják. Mindenkivel partiba tudunk 
lenni. A kapusunk VÉGI KATA a legjobb a térségben. A védelem stabil. Sikerült igazolnunk 
egy igazi középpályást, Nagy Vivient, aki karmestere a középpályának. Mióta itt van nem kap-
tunk ki. 

A sérülések azok, amivel nem tudunk mit kezdeni. Lehetett volna sokkal szebb is az év, ha 
nem sújtanak ennyire bennünket. A hibákat látjuk, azon vagyunk, hogy megoldjuk őket.

Gál László
Aranybácska

Halász Bence: kvóta a világ 
legjobb eredményével 

Halász Bence biztosan nyerte a bakui olimpiai válogatót kalapácsvetés-
ben – számolt be május 31-én, a mai döntők élére kívánkozó hírről Gyulai 
Márton, a magyar atlétikai csapat vezetője. A szombathelyi Dobó SE ver-
senyzője jelentősen megjavítva az általa tartott 5 kg-os ifjúsági világcsúcsot, 
87,16 méteres eredménnyel kvalifikálta magát a Kínában rendezendő Ifjú-
sági Olimpiára. A 87,16 méter minden idők legjobb ifjúsági, U18-as eredmé-
nye. (Az argentin Joaquín Gómez tavaly elért 85,38-os rekordját adta át a 
múltnak.) A még nem egészen 17 éves Bence csaknem három méterrel javí-
totta meg legjobbját. 

 Bence klubtársa is jól szerepelt, hiszen 72,10 méteres egyéni csúccsal 
a 4.helyen végzett Szentivánszky Péter. Sajnos azonban a kiírás alapján 
országonként csak egy atléta indulhat számonként. 

További jó hír, hogy Halász Bence elsőre elért eredményével diszkoszve-
tésben is döntőbe jutott. A még nem egészen 17 esztendős kiválóság leg-
jobbját hajítva megszerezte az ezüstérmet. Diszkoszvetésben még soha 
nem dobott 59,58 métert - tudtuk meg, de sajnos a kiírás értelmében egy 
atléta csak egy számban indulhat az ifi Olimpián. Így Kínában kalapácsve-
tésben képviseli a Magyarországot Halász Bence. Mint ismeretes tegnap 
kalapácsvetésben hatalmas világcsúccsal nyerte a kvalifikációt a fiatal 
atléta. Bravó, Bence

A Jánoshalmi Női Kézilabda SE befejezte mind három csoportban 
a bajnoki rendszert.

 A felnőtt csapa-
tunk a megyei első 
osztályban a negye-
dik helyett szerez-
te meg. Ilyen közel 
még nem voltunk 
az ezüstéremhez, 
hiszen folyamatosan 
és magabiztosan 
győztek a lányok és 
csak a Fiat Kiskun-

halas az állandó sereghajtó előzte meg. Nem tartott  az örömünk a 
bajnokság befejezéséig, mert folyamatosan sérültek és szálltak ki a 
bajnokságból a kezdő embereink: Dr. Barna Brigitta, Rátai Roberta 
Réka, Ruskóné Taskovics Dóra, Hornyák Nikolett, Lódri Fanni, Dabis 
Kata (külföldre ment), így maradt 3 szélső és  2 beállós poszt, ami 
kevés volt a bajnokság befejezésére. Jelenleg is műtétek várnak a 
lányokra (Hornyák Nikit már megműtötték) Jobbulást kívánunk!

A  házi góllövőlistát Dr. Barna Brigi vezeti (a megyei sorban is   
hatodik helyen végzett).

Csak reménykedni tudunk, hogy sikeresen felgyógyulnak. és még 

egyszer összeáll ez a remek csapat egy érem erejéig!
 
Az  U 14-es serdülőink az országos Regionális bajnokságban sze-

repeltek a 11. helyen végezve a 16 csapat közül. Most volt számuk-
ra az igazi megmérettetés, hiszen igen jó képzett Sportiskolákkal kel-
lett csatát vívniuk.

Tompát, Bácsalmást, Kecskemét „B”, Kunszentmiklóst, Lajos-
mizsét maguk mögött hagyva játszottak

Most tanulták meg, hogy győzni nem egyszerű, mennyi mindent 
kell megtanulni hozzá: fegyelmet, szorgalmat, gyakorlást, lemon-
dást, alázatot és ezt mind a tanulás, a barátok és a családjuk mellett.

Jól szerepeltek.  Gratulálok és büszke vagyok rájuk!
A  házi góllövőlistán Herczeg Éva kiválóan szerepelt!
 
Az U16-os serdülőink a megyei bajnokságban mutatták meg tudá-

sukat. Íme, a helyezés:
1 Kiskőrös
2.Bácsalmás
3.Jánoshalma
4.Kiskunmajsa
A házi góllövőlistát itt is Herczeg Éva vezeti!
 
A SÉRÜLÉSEKET LESZÁMÍTVA JÓ ÉVET ZÁRTUNK A BAJNO-

KI RENDSZERBEN ÉS MOST JÖN A MEGÉRDEMELT PIHENÉS!     
Hajrá  csajok!    Hajrá „JSE”!

RMari

Májusi eredmények
05.01:

U-15:   Dusnok-
Jánoshalma   3:2 (1:2)

gólok. Madarász, Besenyei
Fenyvesi F edző.- serdülő szinten nem 
nagyon látni ilyen játékvezetést. Egyszerű-
en nem engedtek minket nyerni. Gratulálok a 
játékosaimnak, ők jól játszottak.

05.04.
felnőtt: Jánoshalma-

Felsőszentiván:  2:1 (1:0)
Jánoshalma.150 néző
Gólok: Kisa Péter,4‘, Jeszenszky Roland 
13‘,ill. Magyarosi 48‘
Jók.Maráczi Ádám,Lódri Ferenc, Kisa Péter
Gieszinger F. edző.-Jó kezdés, rengeteg zic-
cer,majd verejtékes győzelem.

05.06.
U-15: Jánoshalma-
Kelebia: 8:1 (5.0)

gólok: Piriczki Péter 2,Besenyei Zoltán2, Fet-
ter Mihály,Szem Milán Délceg Dusán,Feny-
vesi Dávid
Fenyvesi F  edző:-Jól játszott a csapat .

05.11.
felnőtt: Dusnok-

Jánoshalma: 3.2 (0:2)
Dusnok, 100 néző
Gólok. Jagicza 56‘,Bárdos 60‘, Kristály 68‘  ill.
Jeszenszky Roland 31,Sánta Tamás 18‘
Jók a JFC csaoatából: maráczi Ádám, Sán-
ta Tamás
Gieszinger F edző. -Remek 40 percet pro-
dukáltak a fiúk, majd jött -a már-már szoká-
sos fejbeli probláma és  annak következmé-
ne-a kiállítás. a második félidei újabb kiállítás 
eldöntötte a mérkőzést.
U-19: Dusnok-Jánoshalma:2.2 (1:0)
Gól. hegedűs Máté, Madarász Ákos
Fenyvesi F edző: -Kétszer is vezettek a haza-
iak, de mindkétszer sikerült az egyenlítés.
U-15: HID Sc-Jánoshalma: 1:7 (1:4)
Gólok: Szem Milán 2,Piriczki Péter2,Hajdú 
Hunor,Sarok Erik, Mamusity Roland (öngól)
fenyvesi F edző: -Az előző héten is jól ment 
a játék,de itt még fokoztak a srácok.semmi 
esélyt nem hagytak a vendéglátóknak. 

05.14:
U-19: Jánoshalma-

Felsőszentiván: 2:0 (1:0)
gólok: Harczi László 2
Fenyvesi F edző:-A játékunk nem volt túl 
meggyőző,ám a győzelem nem forgott 
veszélyben.

05.18: 
„kiütéses győzelem”

felnőtt: Jánoshalma-Dunagyöngye 
SK Szeremle: 8:1 (3:0)

Jánoshalma, 150 néző
Gólok: Jeszenszky Roland 41‘, 50‘, 78‘ Kisa 
Péter 55‘,66‘, Nagy Torma Ricsárd 15‘, Nagy 
Kristóf 30‘, Irbouh Soufiane 83‘  ill. Mezei 81‘
Jók a JFC-ből: Lódri Ferenc, Irbouh Sofiane,-
Kisa Péter,Jeszenszky Roland
Gieszinger F edző:-Az első gól megtörte 
az ellenfelet, ezután csak rajtunk múlt,hogy 
mennyi lesz a végeredmény.

U-19: Jánoshalma-Dunagyöngye 
SK Szeremle: 0:7 ( 0:2)

Fenyvesi F edző:-Nagy vereség a bajno-
kesélyes csapattól. Sajnálatos, hogy a két 
csapat között -ezen a napon- ekkora volt a 
különbség.
U-15: Jánoshalma-Bácsalmás: 0:0

Fenyvesi F edző:- A bajnokság legnagyobb 
rangadója volt ez a meccs.Következéskép-
pen nagyon fegyelmezett és taktikus játé-
kot produkáltunk egy nagyon erős ellenféllel 
szemben. Narancsik Alex -kapusunk teljesít-
ménye kimagaslott a mezőnyből.

05.24.
U-15:Gara-Jánoshalma: 0:17 (0:6)

gólok: Fetter Mihály 3,Hajdú Hunor 3, Piriczki 
Péter 3, Kollár Zoltán 2,Sarok Erik 2, Csám-
pai Martin,Fenyvesi Dávid,Szász Roland, 
Szem Mihály
Fenyvesi F edző:-Nagyon rosszul előkészí-
tett pályán , szerény képességű csapat ellen 
játszottunk.A különbség ekkora volt! Ezen 
a mérkőzésen biztosítottuk be az ezüstér-
münket.
05.24: „Vereség a szomszédtól”

Felnőtt.Mélykút-  
Jánoshalma: 5:2 (1:1)

Mélykút, 100 néző
Gólok: Snyehola 28‘,49‘,62‘,Szabó 60‘,87‘, 

ill. Irbouh Soufiane 18‘ valamint Granyák 
Dominik 75‘
Jók a jánoshalmi csapatból: Lódri Ferenc, 
Sánta Tamás
Gieszinger F edző: -Gratulálok a hazai csa-
patnak.

U-19: Mélykút-
Jánoshalma: 1:1 ( 1:1)

gól: Madarász Ákos
Fenyvesi F edző:-Az előttünk álló Mélykút 
otthonában jó az egy pont, különösen akkor 
, ha figyelembe vesszük, hogy a kezdő csa-
patunkban 4 serdülőkorú és csereként még 
3 szererepelt.
05.31: 

U-15: Tataháza-
Jánoshalma: 1:7 (1:2)

gólok: Piriczki Péter 5, Kollár Zoltán, Délceg 
Dusán.
Fenyvesi F edző: Az első félidőben sok hely-
zet kimaradt, ezért volt ekkor szoros az ered-
mény,viszont a másodikban már belőttük a 
lehetőségek zömét-bebiztosítva a győzelmet.

06.01. 
felnőtt: „ Tavasszal hazai 

pályán veretlenül”
Jánoshalma-Érsekcsanád: 

7:1 ( 2:1)
Jánoshalma, 150 néző
gólok: Gieszinger Péter 16‘,73‘,90‘ Jeszensz-
ky Roland 29‘,48‘, 86‘, Nagy T Ricsárd 52‘, ill. 
Vidákovics 13‘.
Jók a JFC-ből: Gieszinger Péter, Jeszenszky 
Roland,Nagy T Ricsárd,Lódri Ferenc
Gieszinger F edző:- Az első félidő kissé gör-
csösen indult, utána viszont remekül játszott 
a csapat.

U-19: Jánoshalma-
Érsekcsnád: 1:2 (0:0)

gól: Madarász Ákos
Fenyvesi F  edző:- Vállalható vereséget 
szenvedtünk a bajnokesélyes Érsekcsanád-
tól, de egyben sajnálatos is , hiszen a 91-ik 
percben lőtték a győztes góljukat.

Utolsó mérkőzés: 06. 07. 17.30-kor:  
Bácsbokod-Jánoshalma

Horváth MIhály 
elnök

Szezonzárás a nőknél

Kézilabda híradó
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HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

Kolompár Kamilla Zselyke (anyja 
neve: Kolompár Tünde), Huszti Bene-
dek (a.n.: Poós Anikó), Herceg Ger-
gely Benedek (a.n.: Renkus Tímea), 
Kovács Dávid (a.n.: Kovács Katalin 
Tímea), Kovács István Milán (a.n.: 
Kovács Szilvia Kitti), Csizmadia Zsolt 
Dávid (a.n.: Kurucz Mária)

Orcsik Mónika – Ádám Krisztián
Csernók Éva Rozália – Gazdag László

Dr. Kiss Mária – Dr. Balázs Péter
Czeller Adrienn – Kovács Ákos

Szalai Anita – Gál Zoltán
(Egy pár nem járult hozzá a nevük 

közzétételéhez.)

Június:  6. Dr. Gregó Sándor, 7. Dr. Gregó Sándor, 8. Dr. Gregó Sándor (PÜNKÖSD), 9. Dr. Kishonti Atti-
la (PÜNKÖSD), 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Gregó Sándor, 12. Dr. Csoboth Johanna, 13. Dr. Mikó Attila, 14. Dr. 
Mikó Attila, 15. Dr. Mikó Attila, 16. Dr. Gregó Sándor, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Gregó Sándor, 19. 
Dr. Mikó Attila , 20. Dr. Gregó Sándor , 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. Gregó 
Sándor, 24. Dr. Kishonti Attila, 25. Dr. Gregó Sándor, 26. Dr. Mikó Attila , 27. Dr. Mikó Attila, 28. Dr. Mikó Atti-
la, 29. Dr. Mikó Attila, 30. Dr. Kishonti Attila

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.
Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart.  Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő-
ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart.
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet 
bejárata

Or vo si ügye let Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben ve he tő igény be!

Naponta más-más termékekkel ! 

Nyári vásár 
Óriási kedvezményekkel 

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

Támogatásukkal hozzájárultak a nap sikeréhez: 
Agroprodukt Kft., Ádám Gyula, Benkő Patika, Csabi-

nyomda, Csényi Kft., Csőszné Juhász Hajnalka, Dági 
műszaki kereskedés, Dobos Józsefné, Halblönder autó-
alkatrész, Horváth Ferenc, Jókai növényvédőszer, Kaszi-
báné Dr. Birkás Erzsébet, Kasziba Lászlóné, Kárpáti-
né Fárbás Ágnes, Király Sándor, Lakatos László, Lukács 
Béla, Lusztig Ferenc, Madarász Gábor, Majer Tamás-

né, Mészáros István és polgárőr társai, Mónika virág-
bolt, Ötvös Ágnes, Petróczky Ferenc, Pethő Zoltán, Rad-
vánszky Ferencné, Rátvai Dezső, Renner Tiborné, Sillye 
Csaba, Szauter Erzsébet, Szlávik Gyula, Szűcs Márta – 
Szőke Janka, Univer Coop, Zámbóné Karsai Dóra, Zsebi 
Lászlóné. KÖSZÖNET ÉRTE!

Csima Istvánné

Programok sokasága jel-
lemezte településünkön 
május utolsó hétvégéjét. Bár 
az időjárás nem kedvezett 
a szabadtéri programoknak, 
mi lelkesen készülődtünk a 
fogathajtó versenyre. Szom-
baton reggel vastag pulóve-
rekben, kabátokban érkezett 
a 17 fogatos. A pálya bejárá-
sa és a nevezés után a lova-
sok elfogyasztották Tóth Zol-
tán és csapata által készí-
tett híresen finom sültkol-
bászt. Kilenc órakor Czel-
ler Zoltán polgármester úr 
köszöntő szavai után elkez-
dődött a verseny. Kettes és 
póni fogatok versengtek a 
serlegekért. A napfény hiánya a buzdító nézők létszámát 
erősen befolyásolta. A szél és a hideg sokakat elriasz-

tott attól, hogy részesei legyenek egy remek versenynek. 
Gyerekek is kevesen merészkedtek ki, pedig szuper játé-
kokkal (bosziverés, pusztafutam, patkódobálás, gipsz-

festés, arcfestés, stb.) vár-
ta őket: Beszéné Nagy Bet-
ti, Csima Éva, Garami Mária, 
Gundáné Farkas Ágnes, Gyi-
mesi Lászlóné, Lippai Ber-
told. 

Aki kitartott a rosz-
sz idő ellenére is, ízle-
tes kakas vagy csülök pör-
költet fogyaszthatott ebéd-
re. Köszönjük a finomságo-
kat Katus Andinak, Komáro-
mi Heninek, Lengyel Antinak, 
Lukácsné Horváth Magdinak, 
Menyhárt Tamásnak, Ötvös 
Zsoltinak és Tóth Zolinak. A 
kiadós ebéd után ismét meg-
mérettettek a fogatok. A nap 
folyamán balesetmentesen 
zajlottak le a versenyek.

Kovács Iván kommunikációs vezető arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy a Homokhátsági Hulladékgazdálkodá-
si Kft. szolgáltatási körébe tartozó településeken társasá-
guk munkatársai 2014. június 9-én, Pünkösdhétfőn a hét-
köznapoknak megfelelő időben és ütemben ürítik a lakos-
ság hulladéktároló edényeit. Kérik az érintett lakosságot, 
hogy reggel 6 óráig helyezzék ki lakóingatlanuk elé a hul-
ladéktároló edényeket! A hulladékudvarok, a Kiskunhala-
si Regionális Hulladékkezelő Központ (Kiskunhalas Kül-
terület Alsószállás puszta 0995/12) és az ügyfélszolgála-
ti iroda az ünnepnap során zárva tartanak.

A továbbiakban arról tájékoztatott Kovács Iván, hogy 
a kiskunhalasi, kiskunmajsai, keceli, soltvadkerti, jános-
halmi, kiskőrösi, hulladékudvarok a hamarosan bekövet-
kező szolgáltató váltás miatt 2014. június 23-tól – júni-
us 30-ig zárva tartanak. A hulladékudvarok nyitása július 
1-én történik. Szintén a szolgáltató váltással összefüggő 
okok miatt a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 
Kiskunhalas Szilády Áron utca 5-7 szám alatt található 

ügyfélszolgálati irodájában a személyes ügyintézés 2014. 
június 25-én 12 óráig lehetséges. Azt követően e-mailen 
az ugyfelszolgalat@homokhatsagi.hu illetve postai úton, 
a Kiskunhalas, Szegedi út 4. számú címen állunk rendel-
kezésre. Az ügyfélszolgálati iroda nyitásáról az új köz-
szolgáltató társaság ad tájékoztatást.

Szolgáltatóváltás előtt 
ünnepi menetrend

Még a lovasok is fáztakTükröt törő 
vandált 
fogtak a 
rendőrök

Bíróság előtt felelnek tettükért a jános-
halmi garázda férfiak, akik április 11-én 
egy parkolóban nem bírtak magukkal.

Két jánoshalmi férfi április 11-én 16 
óra 40 perckor Jánoshalmán egy bolt-
ban összeszólalkozott, majd a szóvál-
tást követően H. Lajos a bolt előtti par-
kolóban álló F. Mihály kisteherautójának 
bal oldali külső tükrét ököllel leütötte. F. 
Mihály 62 éves és H. Lajos 30 éves férfi-
ak garázdaság vétség elkövetésével, és 
H. Lajos rongálás vétség elkövetésével 
gyanúsítható megalapozottan - számolt 
be az esetről a police.hu.

A nyomozást a Kiskunhalasi Ren-
dőrkapitányság Jánoshalma Rendőrőrse 
május 16-án befejezte, az iratokat váde-
melési javaslattal a Kiskunhalasi Járási 
Ügyészségnek küldi meg.

Ügyeleti beosztás:

Eredmények: 

Kettes fogatok:
Délelőtt: 

1. Varga János – Gara
2. Vinkó Gábor – Baja
3. Czakó Attila – Kiskunhalas

4. Nánai Zoltán – Kiskunhalas
5. Sziráczki János – Érsekcsanád
6. Balázsevics Imre – Kiskunhalas
Délután: 
1. Sziráczki János – Érsekcsanád
2. Nánai Zoltán – Kiskunhalas
3. Felső László- Érsekcsanád

4. Czakó Attila – Kiskunhalas
5. Vinkó Gábor – Baja
6. Kalmár István – Baja

Póni fogatok: 
Ifj. Végi Tibor – Solt
Végi Gábor – Solt

Végi Boglárka – Solt

Felháborító verekedés 
diszkóban 

Információink szerint stabil, de még mindig válságos állapotban van az 
a 24 éves halasi fiatalember, akit leütöttek június 1-én, vasárnap hajnal-
ban egy kunfehértói diszkóban. A rendőrség közleménye szerint három 
halasit vettek őrizetbe, egyiküknek életveszélyt okozó súlyos testi sértés 
miatt kell felelnie.

 Életveszélyes sérüléssel végződött egy szóváltás egy kunfehértói disz-
kóban. A megyei főkapitányság tájékoztatása szerint vasárnap hajnalban 
két társaság keveredett nézeteltérésbe egy szórakozóhelyen. Ennek az 
lett a következménye, hogy a 35 éves halasi K. Tibor megütött egy 24 
éves halasi fiatalt, aki kómába esett, azóta sem tért magához, jelenleg is 
a szegedi klinikán egy speciális orvos csoport küzd az életéért.

 Ő olyan súlyos koponya- és agysérülést szenvedett, hogy értesü-
lésünk szerint életveszélyes állapotban a szegedi klinikára szállították. 
Még két férfit vettek őrizetbe, a 31 éves halasi B. János és a 33 éves M. 
Róbert jelenleg is a rendőrség vendégszeretetét élvezi. Hogy mi vezet-
hetett az ütéshez és mi történhetett azon a hajnalon a fehértói szórako-
zóhelyen, egyelőre még nem árulta le a rendőrség, majd csak aztán, ha 
lezárul a nyomozás – hangsúlyozta Molnár László alezredes kiskunhala-
si rendőrkapitány  

Közös imára kéri az embereket a hétvégén brutálisan megütött 24 éves 
halasi fiatalember nagymamája. M. Norbert vasárnap hajnalban a kunfe-
hértói diszkóban szórakozott, amikor egymásnak esett két társaság. 

A eset nagy felháborodást váltott ki a környéken. 

tel:%2B36-30-955-45-53
tel:%2B36-30-955-45-53
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