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Személyi változások a
jánoshalmi katolikus
egyházközségben

2014. augusztus

Búcsúi pillanatok

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében 2014. augusztus 1-jei hatál�lyal Bábel Balázs érsek a következő személyi változásokról döntött, mely a
jánoshalmi katolikus közösséget érintően.:

9 órától Ünnepi Szentmise a Szent Anna templomban
10 órától Ünnepi képviselő-testületi ülés az
Imre Zoltán Művelődési Központban:

—Ünnepi
—
beszéd
—Kitüntető
—
címek átadása
—A
— felújított Könyvtár megnyitása

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon
ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a napon
halt meg.
Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 1083ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a
székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt
tovább e nap. István kultusza ugyan bajor és német városokban, valamint
Namurben és Monte Cassinóban is elterjedt, de az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban XI. Ince pápa nyilvánította szentté. A pápa akkor elrendelte,
hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ évente emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart.
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát,
s így a Szent István-nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia (17401780) ismét elrendelte a Szent István-nap megtartását, sőt azt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 1771-ben ő hozatta Bécsbe, majd Budára István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ez időtől körmenetben vittek
végig a városon augusztus 20-án.
István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor épen találták a koporsójában, s már az 1222-es Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét.
Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők alatt veszett el, később (1590 körül)
a raguzai (dubrovniki) dominikánus kolostorban találtak rá, talán még IV. Béla
vitette oda menekülése során. (A Szent Jobbot - amelynek ezüst ereklyetartóját 1862-ben készítették - ma Budapesten a Szent István-bazilikában őrzik.)
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg
a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma
volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot, amely országszerte nemzeti tüntetéssé vált.
Az 1867-es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi fényét, majd
1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá
nyilvánította, 1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek fellobogózását címeres zászlóval.
A két világháború között az ünneplés kiegészült az össznemzeti célkitűzésre, a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország visszaállítására való folyamatos emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig nemzeti ünnep volt, ezután ezt
eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a Szent Koronával együtt a második világháború végén a nyilasok Nyugatra szállították. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vis�sza Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét szereplője volt a Szent István-napi ünnepnek. (A Szent Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesült Államokból.)
A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt
nem volt vállalható, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem látta célszerűnek, és ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy részével
történt, inkább tartalmilag újította meg. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését mint új - szocialista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ezután 1949-1989
között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték. 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította.
A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta ennek
megfelelően rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének
igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az első szabad választáson létrejött Országgyűlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti ünnepek - március 15.,
augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.
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Nagyidai Zsoltot felmentette a jánoshalmi plébánia ellátása alól, és Császártöltésre küldi ugyancsak plébánosnak.
Menyhárt Sándor bírósági helynök plébánost felmentette a kecskeméti Szent Család-plébánia ellátása alól, és ugyanezen hatállyal kinevezte a
jánoshalmi plébánia plébánosává.

Illés-napon voltak
ELINDULT A MEGLÉVŐ
CSATORNASZAKASZOK
REKONSTRUKCIÓJA IS!

Gyönyörű napsütéses reggelre ébredtek július 20-án, vasárnap, fogadalmi
ünnepük napján a temeriniek. A Teremtő meghallgatta imájukat és elterelte a
falu fölül a vihart hozó fellegeket. Kereken 160 éve már annak, hogy az 1853.
évi Illés-napi nagy vihar és elemi csapás kapcsán tett fogadalmat 1854 óta a
falu lakói minden évben megtartják, hálát adnak, és könyörögnek az Úrhoz,
hogy ne ismétlődjön meg a nagy csapás.
A felvonulók között és az ünnepi szentmisén ott voltak jánoshalmai Gazdakör képviselői is.

TERVEZETT
JÁRDAFELÚJÍTÁSOK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Jánoshalma Város Önkormányzata a 2014-es évben az alábbi járdafelújításokat tervezi elvégezni a város területén. A tervezet figyelembe veszi a csatorna-beruházással érintett területeket, a meglévő
járdák javítását és olyan szakaszokat, ahol még nem volt szilárd burkolatú járdafelület.
2014 augusztus hónapban kerül
újraépítésre a Katolikus iskola melletti járdaszakasz az Eü. Központig. Ez a munka iskolakezdésig befejeződik.
2014 augusztus és szeptember
hónapban a város központjában
lévő korábban elkészített járda szakaszok felület javítása történik meg
az alábbi szakaszokon:
Benkő Patika – Gyógynövény
Bolt, Gyógynövény bolt – Univer
ABC, Univer ABC – Korzó Étterem,

Albán Pékség – Dózsa Gy. utcai
Papírbolt
Ezen szakaszokon felül további
járdafelület javításokat tervezünk a
központi részen lévő kisebb rövidebb
szakaszokon.
Szeptember folyamán új burkolatot kap a Városházi Gyógyszertár és
a Papírbolt előtti közterületi felület is.
2014 őszén további járdajavítások és járda építés került betervezésre pályázati forrásból. Ezek az
alábbiak:
Rigó utca 1., Kápolna utca 16.
,Deák F. u 4., Vasvári Pál utca 2-16,
Homok u. 6/a, Bálvány u. 4-6, Görgey u. 56., Csorba u. 7., Széchenyi
u. 47., Bátori u. 1-9, 32-34, Attila-Botond sarok
Halasi u. 30., Halasi u. 38-42,
Mátyás király 11/a., Kistemető u. 16,
Jókai utca több kisebb szakasza
Városgazdálkodási Osztály

Az elmúlt héten elkezdődött a meglévő csatornaszakaszok
rekonstrukciója. Ez azt jelenti, hogy a már meglévő, de
valamilyen okból hibás csatornaszakaszt javítás, átépítés alá
vonják. Ezek a munkálatok is részük a nagyberuházásnak.
A már közműves csatornával ellátott lakók bekötővezetékei
nem kerülnek átépítésre, csak a gerincvezetékek. Emiatt rövid
időszakokra (órákra) lezárhatják a már működő csatornát, de
erről tájékoztatják az ott lakókat. E munkák miatt a csatorna az
átépítés után közvetlenül már el tudja látni régi funkcióját.
Továbbra is a kivitelezőnek tájékoztatási és egyeztetési
kötelezettsége van a lakosokkal, mind a házi bekötések, mind
a munkavégzések tekintetében. A tájékozódás segítésére a zöld
számon – 06/80-630-072 - munkaidőben kérhetnek tájékoztatást,
vagy feljegyeztethetik problémájukat.
Az egyedi problémákat a leendő üzemeltető helyszíni bejárással
kezeli. Ezeket előzetesen a ZÖLD SZÁMON be kell jelenteni.
Kérjük továbbá azokat az ingatlan tulajdonosokat, akiknek a
csatorna hozzájárulásban elmaradásuk van, rendezzék azt,
ugyanis a Társulat végrehajtási eljárást indít a nem fizetőkkel
szemben. Minden szükséges információt megkaphatnak 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
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Tánciskola 2014
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Bezárta kapuit az idei tánciskola
Mint minden évben, az idén is
az általános iskolát végzők közül
sokan a tanulmányukat a tánciskolában folytatták. Fuszkóné Gáspár Judit irányításával az alapvető tánclépések mellett elsajátíthatták a fiatalok az alapvető illemszabályokat is, melyet majdan a társasági életben kamatoztathatnak. Arról
nem is beszélve, hogy mennyi kellemes percet, órát tölthettek együtt fiataljaink, amikor nemcsak virtuálisan,
hanem a valóságban is találkozhattak, ismerkedhettek egymással.
A néhány hetes kurzus táncversennyel, majd a Bálvizsgával zárult.
Az idei táncverseny helyezettjei:
1.Marancsik Zoé és Horváth Dávid
2.Bogdán Bianka és ifj. Bányai Gábor
Szőke Szilvia és Hegedűs Bence
3.Czeller Ágnes és Geiger Áron
A közönség szavazatai alapján
az idei Bálkirály ifj. Bányai Gábor
lett, a Bálkirálynő pedig Czeller
Ágnes, udvarhölgyei Bogdán Bianka
és Marancsik Zoé.

Hirdetési ajánlat
Lehetőség van az önkormányzati és kisebbségi önkormányzati választási kampányidőszakban politikai hirdetések megjelentetésére is a szokásos hirdetési árak ( 24 Ft/hasábmilliméter
+ÁFA) + 50 % felár ősszegben azaz 36 Ft/ h.mm + ÁFA áron. (egy hasáb 50 mm). A hirdetni szándékozók réswzletekért forduljanak bizalommal a lapkiadójához, vagy keressék meg a
hunyadinepe@gmail.com levélcímen
A Jánoshalmi Hunyadi Népe a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 148. §-a
értelmében regisztráltatta hirdetési szolgáltatásának árait a ÁSZ-nál

Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Jánoshalmiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Jánoshalmán a FIDESZ-KDNP pártszövetség
támogatásával az alábbi jelölteket indítjuk
a 2014. október 12-i helyhatósági választásokon:
Polgármester jelölt:
Czeller Zoltán, városunk jelenlegi polgármestere
Képviselőjelöltek:
Csizovszki László, a jelenlegi Képviselő-testület tagja,
Herczegné Faddi Jolán, a Jánoshalmi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke,
Kiss György, a jelenlegi Képviselő-testület tagja, szociális tanácsnok,
Kovács József, a jelenlegi Képviselő-testület tagja, a Pénzügyi Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Madarász Attila, a jelenlegi Képviselő-testület tagja, a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Malustyik Béla, a jelenlegi Képviselő-testület tagja, társadalmi megbízatású alpolgármester
Nagy Zsolt kályhaépítő vállalkozó,
Szakál Lajos, a jelenlegi Képviselő-testület tagja, az Oktatási és Művelődési és
Sport Bizottság elnöke
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2006 óta ismét térségi központ szerepet tölt be a járás (kistérség) legnagyobb lélekszámú települése, városunk,
Jánoshalma. Egy térségi központként, járási székhelyként működő városban lakossági elvárásként jelentkezik egyrészt
az egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, valamint a közszolgálati szolgáltatások bővülése. Emellett Jánoshalma
mezőgazdasági jellegű település volt a múltban, ma is számos kisebb-nagyobb agrár-vállalkozás él meg a környező jó
minőségű földeken termő szántóföldi növények, gyümölcsök értékesítéséből. Az urbanizációs folyamat szükségszerű
és természetes velejárója a település belső minőségi változása, az infrastrukturális ellátottság javulása, a nagyközségiből városiassá váló életmód kialakulása. Mindig is jelen volt, ma is megfér egymás mellett e kettősség, a tradíciók megőrzése és a modern, újszerű lehetőségek keresése. Hagyományainkat ápolni, továbbadni a következő nemzedéknek
nemes feladat, kötelességünk! Miközben igyekeznünk kell megfelelni korunk követelményeinek.
Egy település vezetőinek úgynevezett nagy dolgokat is véghez kell vinni; megőrizni az épített, és a természeti értékeket, biztosítani a fenntartható fejlődéshez szükséges feltételeket. Példának okáért, az utóbbi 8 évben mintegy 6
milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Jánoshalmára, épült belőle új főtér, piactér, buszpályaudvar, 5 új belterületi út,
kerékpárút, egészségügyi központ, megújult az általános iskola, és a diákélelmezési konyha, a polgármesteri hivatal, a
művelődési központ és könyvtár, a városi sportcsarnok, részben az óvodák, és a szociális otthon. Néhány hónap múlva
tisztább ivóvizünk, és 42 km új szennyvíz csatornahálózatunk lesz tisztítóművel, napokon belül lerakjuk a mentőállomás
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alapkövét! Megteremtettük a lehetőségét új vállalkozások megtelepedésének a volt laktanyában, (újszerű kimondani: a
Jánoshalmi Iparterületen), ahol idén átadjuk a térség első naperőművét! Használjuk a természeti erőforrásokat, a nap
erejét, a föld hőjét! Az egészségügyi központban az utóbbival fűtünk télen, (nyáron a rendszer hűs levegőt termel), napelemeket szereltünk az általános iskolára, és a művelődési központra a villamos energia megtermelésére.
Nincs megállás… A Képviselő-testület már elkészítette, és elfogadta a város 2020-ig tartó időszakra vonatkozó fejlesztési terveit is!
Tudjuk, az élet nem csak úgynevezett nagy dolgokból áll. A látványos fejlesztéseket nem lehet nem észrevenni, előbbutóbb még a korábban ellenzők is belátják szükségességüket. A hétköznapok történései kevésbé láthatóak, sokan
egyszerűen elmennek mellettük, saját elfoglaltságaik miatt figyelmen kívül hagyják. (Lehetetlen vállalkozás lett volna a
25 év alatt elvégzett feladatokat összegyűjteni, így az utolsó teljes naptári évet vettem alapul.) A mai összeállítás ezekről
szól. A némi saját erőforrásból, és pályázati forrásból, jánoshalmi emberek által végzett hétköznapi, verejtékes munkáról, amit a Városgazda Kft munkatársai, a közmunkások és közfoglalkoztatottak a lakosság érdekében végeznek. Az
imént azt írtam, többen nem veszik észre (vagy nem akarják észrevenni?), milyen jelentősége van ennek a munkának,
de tudom, hogy sokan értékelik, és köszönetet mondanak érte…így én is.

Közútjavítás, belvíz és csapadékvíz elvezetés
——járdakészítés, javítás 29 lakóház előtt (2.700.000 Ft. értékben)
——kátyúzás 12 utcában (600.000 Ft. értékben)
——útjavítás 4 utcában
——padkanyesés 26 utcában
——ároktisztítás (feliszapolódás megszüntetése) 27 km hosszúságban, 26
utcában
——áteresz elhelyezés 48 db
——nyílt csatorna gépi kotrása 0.6 km
——parkosítás

Csapadékvíz elvezető árok kialakítása a Kölcsey utcában
A Gála Étterem parkolója alatti csapadékvíz elvezető -rendszer javítása

Sár és gaz helyett gondozottság – megújuló utcasarok

A Városgazda munkatársai az elkészült parkolóban a Gála Étterem előtt

Csapadékvíz elvezető árok kialakítása ember és gép segítségével

Áteresz cseréje a Béke téren

Parkoló kialakítása a Gazdakör székháza előtt

Virágos utcasarok Dózsa és Árpád utcák kereszteződésében

Dózsa György utca 2012-ben

Járdafelújítás az Orczy utca végén

A földes utat hengerelt zúzott köves út váltja fel.

Központi Óvoda előtti járda felújítása a Radnóti utcában

Járdafelújítás az Orczy utca elején

A park központi sétányának térköves burkolása

Dózsa György utca 2005-ben
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Útjavítás saját eszközökkel

Járdafelújítás a Dózsa György utcában

Csapadékvíz elvezető árok kialakítása a Botond utcában

Járdafelújítás a Dózsa György utca elején

Arany János -Rákóczi utca sarka 2005-ben

Járdafelújítás a Széchenyi utcában

Járdafelújítás a Deák utcában

Béke téri utcasarok 2014-ben

Járda építés a Radnóti utcában

A központi játszótér építése (Jankó Játszó)

Járda építés a Hétvezér térnél

Terézhalma felé vezető dűlőút melletti terület kitisztítása

Parkoló kialakítása a Petőfi utcában

Terézhalma felé vezető dűlőút és csapadék elvezető kialakítása

Külvárosi földes út javítása

Polgármesteri Hivatal főbejárata előtti térkő burkolat kialakítása

Járdafelújítás

2 5 HUNYADI
éve sNÉPE
város
J Á N O S H A L M I

2014. augusztus

Mezőgazdasági utak rendbetétele
——dűlőutak melletti fák nyesése - elsősorban a zárkerti részeken
——gréderezés – Kiserdő, zártkerti részek, Kecskés, Parcelok
——dűlőút kimérés – Kiserdő, Gyékényes, Kecskés, zártkerti részek
——tanyákon élő idős emberek segítése

Dűlőút karbantartása terézhalmi területen

Mezőgazdasági értékteremtő munkák
——erdőtelepítés 0,6 ha (zártkerti önkormányzati területeken)
——erdőművelés 4,4 ha területen
——melegedő épület építése (140 m2, Városgazda Kft Mélykúti úti telephelyén)
——szántóföldi zöldségtermesztés (pritamin paprika, kápia paprika, burgonya)
——kiskert zöldségtermesztés (Diákélelmezési konyha igényei alapján)
——szántóföldi növénytermesztés (napraforgó, kukorica)
——szálastakarmány előállítás (fűszéna)
——parlagfű mentesítés
——2013-ban termett mennyiségek:
——burgonya: 4000 kg
——pritamin paprika: 918 kg
——kápia paprika: 4380 kg
——különféle kiskerti zöldségek: (bab, paradicsom,sárgarépa, stb.) 2300 kg
——zeller és petrezselyemzöldek: 132 csomó
——napraforgó: 4800 kg
——kukorica: 46810 kg
——szálastakarmány: 43 bála
Az önkormányzat által vásárolt nagy értékű eszközök:
——ágyeke
——fűkasza
——rendsodró
——hőlégfúvó
——szivattyú
——öntözőrendszer

5. oldal

Telnek a krumplis zsákok
Megújuló energiafelhasználással kapcsolatos munkálatok
——fa apríték készítés az éves szükségletnek megfelelő mennyiségben
——2 db kazán vásárlása 7.968.615 Ft összegben
——fűtésrendszer átalakítás-volt diákotthonban 3.500.000 Ft összegben
——tüzelőanyag tároló építés 250.000 Ft
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
——illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése: 87 helyről
——ártalmatlanításra átadva: 64 m3

A tanyán élők közlekedésének segítése

Tápkockás palánta nevelés

Aprítéktüzeléshez a faapríték készítése levágott ágakból a Kálvária utcában

Gondoskodás a tanyán élő idősekről

Paprika palánta nevelése hagyományosan
Fűtés aprítéktüzeléssel az apríték szárítása a volt laktanya területén
Erzsébet téri parkerdő melletti terület kitisztítása

Paprika és paradicsom ültetvények a fólia alatt

Útkarbantartás és csapadékvíz elvezetés biztosítása a Homok utcában

Aprítéktüzeléssel működő fűtéshez szükséges kazán a volt diákotthonban
Az összeállítás megírásában segítségemre voltak: Kasziba Sándor Városgazdálkodási osztályvezető, Juhász Zsolt Városgazda Kft. ügyvezető igazgató,
Terner Aliz városi főkertész.
A Kisfaludy utca és a Hajósi út közötti földút karbantartása

Burgonyaszüret

Czeller Zoltán polgármester

A J á n o s h a l HUNYADI
m i J áNÉPE
rási Hivatal hírei
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Kormánymegbízotti elismerést kapott a Gyámhivatal vezetője
A közszolgálati tisztviselők napja alkalmából – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
vezetőjének Közszolgálati Szabályzatról szóló 8/2014.(IV.25.) számú utasítása alapján – a
2014-es évben is sor került kormánymegbízotti
elismerések adományozására azon munkatársak részére, akik folyamatosan kiemelkedő és
tartósan magas színvonalú munkát végeztek.
Az elismerő oklevelek és ajándéktárgyak
átadására a 2014. június 30-án megtartott
ünnepség keretében került sor, ahol az elmúlt
félév legfontosabb eseményeit összefoglaló
videó-összeállítás, valamint Dr. Zombor Attila
főigazgató úr köszöntőjét követően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetősége állófogadás keretében látta vendégül az ünnepelteket és a meghívottakat.
Az idei évben a Kormányhivatal elismerésben
részesült munkatársai: Tóth Andrásné (BKMKH Pénzügyi Főosztálya), Szommer Anita (BKMKH Szociális és Gyámhivatala), Polyák Zoltán (BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala), Tandari István (BKMKH Igazságügyi
Szolgálata), Ilyés Balázsné (BKMKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve), Bán László (BKMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága), Pócsiné Karácsonyi Andrea (BKMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve), Krekács Gabriella (BKMKH Közlekedési Felügyelősége), Rehóné
Polyák Andrea Ildikó (BKMKH Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve), Mészá-

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Honvédségi Toborzó
napot hirdet!

ros Anna (BKMKH Bácsalmási Járási Hivatala), Farkas Margit (Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala), Dr. Városi Zsuzsanna
(BKMKH Kalocsai Járási Hivatala), Polyák Zsuzsanna (BKMKH Kecskeméti
Járási Hivatala), Regős Gyula (BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatala), Szabó
Péterné (BKMKH Kiskőrösi Járási Hivatala).
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA EMLÉKEZTETŐ

Emlékeztetjük a Jánoshalmi Hunyadi Népe olvasóit, hogy a BKMKH
Jánoshalmi Járási Hivatala pályázatot írt ki
„Keressük a térségi értékeket a Jánoshalmi Járás területén”
címmel.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a Jánoshalmi Hunyadi Népe újság
2014. júliusi számában.
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. szeptember 30. ( kedd ) 16 óra
A pályázati kiírást és adatlapot kérésre postán elküldjük illetve a palyazat.

janoshalma@bacsjaras.gov.hu e-mail címre írt kérés esetén elektronikusan
továbbítjuk.
A kiírás letölthető a http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal honlapról is.
További felvilágosítás, valamint a pályázati kiírás és az Adatlap személyesen
kérhető a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának
23. számú irodájában, valamint telefonon a 77/501-001/ 118-as mellék
telefonszámon.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Mit igen és mit nem kánikula idején?
A globális felmelegedés, a klímaváltozás következtében a hőséghullámok
számának növekedésével kell számolni. Ezek az időszakok különösen megviselik a szervezetet. A fővárosban például 2001. és 2005. között évente 1-2
hőhullám fordult elő, az utóbbi években viszont ez a szám tovább emelkedett. Az országos tisztifőorvos által kiadott négy riasztás alatt összesen 1666al több haláleset történt, meghaladva a 2007-es értéket (1100 fő).
A napi átlaghőmérséklet 5 °C-os emelkedése:
——10%-al növeli az összes halálok miatti halálozás kockázatát
——12%-al a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát
——15%-al a szívpanaszok és „általános rosszullét” miatti sürgősségi mentőhívások számát.
Ahogyan emelkedik a hőmérséklet, úgy nő szervezetünk terhelése. A szervezet hősszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az
egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. Különösen érzékenyek és védelemre szorulnak ilyenkor az idősek, a várandós és
szoptató anyák és csecsemőik.
A magas hőmérséklet fokozott védekezésre készteti a szervezetet, hogy
hőegyensúlyunkat megtartsuk: izzadunk, ezáltal folyadékot veszítünk, fokozódik a szomjúságérzetünk, szaporábbá válhat szívverésünk, légzésünk.
Vérellátásunk romlik az erek kitágulása miatt, amit szédülés, gyengeségérzés, fáradékonyság jelez. Komolyabb esetben fejfájás, esetleg légszomj vagy
remegés, ájulásérzés léphet fel.
A legfontosabb, hogy előzzük meg a túlhevülést és folyadékvesztést!
A túlhevülés megelőzése:
Lehetőleg ne tartózkodjunk a szabadban 10.00 és 16.00 óra között. Ha mégis
elkerülhetetlen, akkor keressünk árnyas, szellős helyet pl. park, kert, kerüljük
a zsúfolt tereket. A lakásban legalább a pihenésre használt helyiséget sötétítsük el függönnyel, jobb, ha nappal zárjuk az ablakokat. A klímaberendezésre
sokan érzékenyek – különösen vigyázni kell a csecsemőkre. A készülékeket
ezért mértékkel használjuk, a külső hőmérsékletnél csak 4-5°C-kal alacsonyabbra beállítva. Hűtsük, frissítsük a testünket, a gyermekek testét naponta
többször is nedves törléssel, esetleg lemosással, zuhannyal. Nedvesítsük be
nyugodtan hajunkat, gyerekeknél bátran vizezzük be az arcukat és a hajukat
is. Így a hűtést 30%-kal növelhetjük.
Öltözködés:
Öltözetünk legyen szellős, természetes anyagú, laza, világos, takarja a bőrfelületet! Védjük a fejünket, szemünket, bőrünket! Viseljünk világos, szellős kalapot, kendőt – lehetőleg szemellenzőset, vagy használjunk napernyőt. Különösen igaz ez a csecsemőkre, kisdedekre, akik kevés hajuk
és a vékony koponyacsontok miatt fokozott veszélynek vannak kitéve!

Napozás, strandolás, mozgás:
Semmiképpen ne napozzunk, vagy napoztassuk a gyermekeket 10.00 és
16.00 óra között. Várandós anyák óvják a magzatot is az erős sugárzástól,

Tisztelt Érdeklődők!

napozáskor fedjék le a hasukon a méh területét!
Nem kell megijedni, ha a gyerekek étvágya csökken a melegben, fontos, hogy
folyadékot bőségesen fogyasszanak. (Onnan tudhatjuk biztosan, hogy elegendő folyadékot fogyasztottunk, hogy bőséges szalmasárga vizeletet ürítünk.) Babáknál a pelenkának 2-3 óránként nedvesednie kell. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szoptatós anyákra, mivel ők a szoptatással biztosítják a
gyermekük folyadékigényét is.

A toborzó nap színhelye: Imre
Zoltán Művelődési Központ
6440 Jánoshalma Kossuth u.3.
Ideje:
2014.augusztus 12. (kedden) 13 órakor

A jelentkezés feltételei:
•
•
•
•
•
•

18. életévet betöltött, cselekvőképes.
Állandó belföldi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezés.
Büntetlen előélet.
Minimum 8 osztályos általános iskolai végzettség.
Magyar állampolgárság.
Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság.
A katona részére adható juttatások, járandóságok:
Havi illetmény: beosztástól függően, bruttó: 106.411 Ft-tól (legénységi
állománynál)
Egyéb juttatás: illetménypótlékok, étkezési ellátás: napi egyszeri
térítésmentes ebéd vagy havi 5000 Ft értékű meleg étkezési utalvány,
valamint további 5000 Ft értékű cafetéria kártya feltöltés, leszerelési segély,
toborzópénz, ruházati illetmény, lakhatási támogatás, családalapítási
támogatás, bankszámla-költségtérítés, nyugdíj-és egészségbiztosító pénztári
tagság lehetősége, képzési lehetőségek, munkába járási költségtérítés,
kedvezményes üdülés lehetősége.
Minden érdeklődőt várunk!
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

FÖLDHIVATALI,
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÉS
FOGYASZTÓVÉDELMI
ÜGYFÉLFOGADÁSOK
A JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATALBAN

Kihelyezett ügyfélfogadások időpontjai a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalánál:
földhivatali ügyfélfogadás

minden szerdán
8-12 óra között

nyugdíjbiztosítási
ügyfélfogadás

minden hónap második
péntekén 8-12 óra között
(legközelebb 2014.08.08-án)

Fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadás

Minden hónap első hétfőjén
9-12 óra között
(legközelebb 2014.08.04-én)

Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében
Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
Nagyon fontos, hogy ilyenkor a kismama, szoptatós anyuka kérdéseit, panaszait beszélje meg saját, illetve a gyermeke háziorvosával, házi
gyermekorvosával, védőnőjével!
Gyógyszereink

A rendkívüli hőség a gyógyszerek tárolásával, szedésével összefüggésben is
körültekintést igényel. Gyógyszereink akár csak akkor őrzik meg minőségüket
és így hatásosságukat, ha azokat a gyógyszerek csomagolásában elhelyezett
betegtájékoztatóban előírt körülmények között tároljuk.
A tárolási hőmérsékletre vonatkozó előírások általában nem egy adott hőmérsékletre, hanem hőmérsékleti tartományokra vonatkoznak. Az olyan gyógyszerek, melyek hűtést nem igényelnek, szobahőmérsékleten, azaz 15-25oC
között tárolandóak. A hűvös helyen tárolandó gyógyszerek eltartása 5-15°C
között történik, míg azon gyógyszerek számára, melyeket hűtőszekrényben
kell eltartani, 2-8oC közötti az előírt hőmérséklet.
A gyógyszerek egy részét fénytől védve is szükséges tárolni. Ne hagyjuk tehát
ezeket a készítményeket napsütötte helyen.
Bizonyos gyógyszerek szedése közben napsugárzás hatására a napfénynek kitett bőrterületeken fényérzékenységi reakciók léphetnek fel. Ilyen esetben célszerű elkerülni a napfényt és a napfénynek kitett bőrfelületen védőruházatot hordani.
Ha utazni készülünk, a megelőzés céljából elcsomagolt gyógyszereink mellett
ne felejtsük otthon a rendszeresen szedett gyógyszereinket sem, és amennyiben külföldre kívánunk utazni, érdeklődjünk kezelőorvosunknál arról, milyen
feltételek mellett vihetjük ki szedett gyógyszereinket külföldre.
További, a témával kapcsolatos információk megtalálhatók:
https://www.antsz.hu/felso_menu/lakossagi_tajekoztatas/kozegeszsegugy/
kornyezet_egeszsegugy/hoseghullam
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Tájékoztató az előzetes
jognyilatkozat jogintézményéről

Az új Polgári Törvénykönyv, valamint a gondokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény és a 16/2014.
(III.13.) KIM rendelet bevezette az előzetes jognyilatkozatok regisztrációjával
kapcsolatos – járásbíróságok hatáskörébe tartozó – új nemperes eljárást és
rendelkezik e jognyilatkozatok nyilvántartásának felállításáról is. A gyámhivatalokra vonatkozó eljárási szabályokat a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet tartalmazza.
Előzetes jognyilatkozat lényege:
A nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli korlátozása esetére rendelkezhet arról; ki legyen, vagy ki nem lehet a gondnoka,
egyes személyi és vagyoni ügyeiben a gondnok miként járjon el, kiskorú gyermeke számára a gyámnevezésről, vagy a gyámságból való kizárásról, továbbá az előzetes jognyilatkozat szempontjából jelentőséggel bíró egyéb tényekről és nyilatkozatokról.
Az előzetes jognyilatkozat megtételének helye:
A kérelmet a nyilatkozatot tevő személy
●●közokiratban foglaló közjegyzőnél,
●●az ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban, vagy
●●a gyámhivatalban személyesen teheti meg. Az utóbbi esetben a hatóság jegyzőkönyvben rögzíti az előzetes nyilatkozatot tevő személy nyilatkozatát.
Nyilvántartási rendszer:
Az előzetes jognyilatkozatban foglaltakat be kell jegyezni az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába. A bejegyzés elmaradása az előzetes jognyilatkozat érvényességét nem érinti. Az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba
való bejegyzése illetékköteles, amelynek költségét az előzetes jognyilatkozatot tenni kívánó személynek kell viselnie. Az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről a bíróság a cselekvőképesség korlátozásáról szóló ítéletében rendelkezik.
Az új Polgári Törvénykönyv további változásait az újság következő számaiban mutatjuk be.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
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Mit tegyünk, ha az útlevélre sürgősen szükségünk van?
A KEKKH személyes ügyfélszolgálatán naponta találkozni lehet olyan ügyfelekkel, akik az országhatárról
fordultak vissza, mivel a külföldi utazás tervezésének
izgalmában elfelejtették ellenőrizni útlevelük, vagy személyazonosító igazolványuk
érvényességi idejét, vagy
elindultak bármilyen személyazonosító okmány nélkül. Érdemes a felkészülést
okmányaink áttekintésével
kezdeni, mert jelenleg a leg�gyorsabban kiállított útlevélre is 24 órát kell várni.
A magánútlevél, valamint a
második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.
Illeték díjai
(rendes eljárásban 20 napon belül kiállított magánútlevél esetében)
Érvényességi idő
Illeték díja
5 év
7 500 Ft
10 év
14 000 Ft
10 év (70 év felettieknek)
2 500 Ft
3 év (6 év alatt)
2 500 Ft
5 év (6-18 év között)
2 500 Ft
Azonban pótdíj megfizetése mellett lehetőség van soron kívül, sürgősségi és
azonnali útlevél kiállításra is.
Útlevél típusa
Ügyintézési idő
Szolgáltatási pótdíj
(az illetéken felül kell megfizetni)
Soron kívüli útlevél
7 napon belül
19 000 Ft
Sürgősségi útlevél
3 napon belül
29 000 Ft
Azonnali útlevél
24 órán belül
39 000 Ft

Tisztelt Ügyfeleink!
Utazás előtt időben ellenőrizzék okmányaik érvényességi idejét, és ha új
okmányra van szükség, keressék fel a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának
Okmányirodáját, ahol amennyiben elegendő idő áll rendelkezésre az okmányok elkészítésére pótdíjak nélkül igényelhetik okmányaikat. Bács-Kiskun
Megyei KormányhivatalJánoshalmi Járási HivatalaOkmányirodai Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-011 06-77/501-012 Fax: 06-77/999-621

E-mail cím: @okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1700
kedd : 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200
Mit tegyünk, ha külföldön elvész, vagy eltulajdonítják útlevelünket, személyazonosító igazolványunkat, vezetői engedélyünket?
Bejelentés
Ha az útlevelünket, személyazonosító igazolványunkat, vagy vezetői engedélyünket elveszítjük, vagy eltulajdonítják, haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásunkra jutástól számított 3 munkanapon belül be kell jelenteni. Külföldön
ezt a konzuli tisztviselőnél tehetjük meg.
Ez azért fontos, hogy megakadályozzuk az iratainkkal való visszaéléseket. A
bejelentés eredményeképpen ugyanis az elvesztés, eltulajdonítás ténye rögzítésre kerül az okmánynyilvántartásban és a Schengeni Információs Rendszerben is. Az eltulajdonítás tényét célszerű a rendőrségen is bejelenteni (de
nem kötelező).
Ugyanilyen fontos, hogy a megtalálás tényét is bejelentsük haladéktalanul, de
legkésőbb a megtalálástól számított három munkanapon belül.
Az elveszettként, eltulajdonítottként nyilvántartott okmánnyal nem biztonságos utazni, ellenőrzéskor kellemetlen procedúráknak tehetjük ki magunkat.
Hogyan jutunk haza?
Külföldön az elsőszámú segítség a konzul. Őt kell felkeresni, ha például elveszítjük, vagy eltulajdonítják útlevelünket, személyazonosító igazolványunkat
vagy vezetői engedélyünket.
Már utazás előtt érdemes tehát tájékozódni, hogy a fogadó országban hol
található a legközelebbi konzulátus.
A szükséges információk beszerezhetők egyfelől a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapjáról a „Konzuli tájékoztatás” rovatból, másfelől az Unió
konzuli védelemmel kapcsolatos weboldaláról, amelynek címe: www.consularprotection.eu.
Ha olyan országba utazunk, ahol nem működik magyar konzulátus, az sem
jelent gondot. Uniós állampolgárokként felkereshetjük bármelyik másik uniós
ország konzulátusát. Arról, hogy adott országban hol található uniós konzulátus, szintén a megadott honlapokon tájékozódhatunk.
Segítséget jelent, ha utazás előtt fénymásolatot készítünk iratainkról és utazás közben az eredeti iratoktól elkülönítve vagy digitális formában egy megbízható internetes honlapon vagy e-mail fiókban tároljuk. A fentiekkel kapcsolatos legfontosabb információkat egyébként az útlevél hátsó előzékén található „Tudnivalók” rovat is tartalmazza (így ezt szintén érdemes lemásolni).
MILYEN SEGÍTSÉGET KAPUNK?
Ha semmilyen utazásra alkalmas okmánnyal nem rendelkezünk, kérelemre a
konzul hazatérés céljából legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állít ki. Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség
van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához,
tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.
Az ideiglenes magánútlevél iránti eljárás illetékmentes, de a kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek 30 EUR konzuli közreműködői díjat kell fizetni.

Tanácsok hőség esetén
várandós anyukáknak,
kisgyermekes szülőknek
A nyári kánikula mindenki számára olyan időjárási környezetet teremt, mintha mediterrán, vagy szubtrópusi, trópusi vidékre utazna! Ezért életmódunkat ehhez kell igazítanunk, hogy csökkentsük a kellemetlen közérzetet, elkerüljük a rosszullétet. egészségre
veszélyes, károsító hatásokat. Különösen érzékenyek és védelemre szorulnak ilyenkor a várandós és szoptató anyák és a csecsemőik.
A magas hőmérséklet fokozott védekezésre készteti a szervezetet, hogy hőegyensúlyunkat megtartsuk:
Izzadunk, ezáltal folyadékot veszítünk. fokozódik a szomjúságérzetünk. szaporábbá válhat szívverésünk. légzésünk. Vérellátásunk romlik az erek kitágulása miatt. amit szédülés. Gyengeségérzés, fáradékonyság jelez. Komolyabb esetben fejfájás, esetleg légszomj
vagy remegés, ájulásérzés léphet fel. A legfontosabb, hogy előzzük meg a túlhevülést és
folyadékvesztést!
A túlhevülés megelőzése:
Lehetőleg ne tartózkodjunk a szabadban 10.00 és 16.00 óra között. Ha mégis elkerülhetetlen, akkor keressünk árnyas. szellős helyet pl.: park, kert, kerüljük a zsúfolt tereket. A
lakásban legalább a pihenésre használt helyiséget sötétítsük el függönnyel, jobb, ha nappal zárjuk az ablakokat. A klímaberendezésre sokan érzékenyek — különösen vigyázni kell a csecsemőkre. A készülékeket ezért mértékkel használjuk. a külső hőmérsékletnél csak 4-5°C-kal alacsonyabbra beállítva. Hűtsük, frissítsük a testünket, a gyermekek
testét naponta többször is nedves törléssel, esetleg lemosással, zuhannyal. Nedvesítsük
be nyugodtan hajunkat, gyerekeknél bátran vizezzük be az arcukat és a hajukat is. Így a
hűtést 30%-kal növelhetjük.
Öltözködés:
Öltözetünk legyen szellős, természetes anyagú, laza, világos, takarja a bőrfelületet! Védjük a fejünket, szemünket, bőrünket! Viseljünk világos, szellős kalapot, kendőt — lehetőleg szemellenzőset, vagy használjunk napernyőt. Különösen igaz ez a csecsemőkre, kisdedekre, akik kevés hajuk és a vékony koponyacsontok miatt fokozott veszélynek vannak kitéve!
Napozás, strandolás, mozgás:
Semmiképpen ne napozzunk, vagy napoztassuk a gyermekeket 10.00 és 16.00 óra között.
Várandós anyák óvják a magzatot is az erős sugárzástó, napozáskor fedjék le a hasukon
a méh területét!
Táplálkozás, folyadékfogyasztás:
Az izzadással távozó folyadékot, ásványi sókat pótolni kell. Az étkezésben előnyben
részesíthetjük a könnyű ételeket, a salátákat, a gyümölcsöket, az alkohol-, cukor- és szénsavmentes italokat. A melegben kellemes üdítő a langyos citromos tea. Nem kell megijedni. ha a gyerekek étvágya csökken a melegben, fontos, hogy folyadékot bőségesen fogyasszanak. (Onnan tudhatjuk biztosan, hogy elegendő folyadékot fogyasztottunk, hogy
bőséges szalmasárga vizeletet ürítünk.) Babáknál a pelenkának 2-3 óránként nedvesednie kell. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szoptatós anyákra. mivel ők a szoptatással biztosítják a gyermekük folyadékigényét.
Ha betartjuk a leírt jó tanácsokat — egyéni érzékenységtől, adottságoktól függően —,
akkor is felléphetnek kellemetlen tünetek, komolyabb panaszok vagy lehetünk tanácstalanok. Nagyon fontos, hogy ilyenkor a kismama, szoptatós anyuka kérdéseit, panaszait beszélje meg saját, illetve a gyermeke háziorvosával, házi gyermekorvosával,
védőnőjével!
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevelet a konzuli tisztviselő soron
kívül állítja ki, méghozzá ott helyben, tehát azonnal megkapjuk.
Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) személyes ügyfélszolgálatán
(Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 110.) vagy bármelyik járási hivatalban
leadni. (Arra vonatkozóan, hogy hol található járási hivatal, a KEKKH honlapján, azaz a www.kekkh.gov.hu címen az „Okmányiroda- és Kormányablak
kereső” rovatban található információ.)
Az uniós ország konzulátusán szintén ideiglenes úti okmánnyal látnak el bennünket, amellyel hazatérhetünk, kivételes esetekben továbbutazhatunk.
A vezetői engedély elvesztése már nagyobb gond. Ebben az esetben haladéktalanul meg kell szakítani az utazást, turistáskodást, mivel a vezetési jogosultság semmilyen más okmánnyal nem igazolható. Ha feltétlenül szükségünk
van az autóra, a legtöbb, amit tehetünk, hogy bejelentjük a konzuli tisztviselőnek, valamint a helyi rendőrségen is okmányunk elvesztését, eltulajdonítását,
továbbá beszerezzük a konzul igazolását arról, hogy rendelkezünk érvényes
vezetői engedéllyel, csak elvesztettük, illetve eltulajdonították.
Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy a vezetői engedélyt semmi sem
pótolja, azaz az intézkedő rendőrnek nem kötelessége elfogadni ezeket az
iratokat. Pusztán a jóindulatára számíthatunk, különösen, ha szorult helyzetünket azzal is alá tudjuk támasztani, hogy hazafelé tartunk (nem az ellenkező irányba).
Hogyan tudjuk elveszett, eltulajdonított okmányunkat pótoltatni?
Okmányaink pótlását, illetve új okmányok beszerzését már külföldön is megkezdhetjük. Ennek egyik módja a kérelem elektronikus úton történő benyújtása. Feltétele, hogy rendelkezzünk ügyfélkapu regisztrációval.
Ebben az esetben elektronikus úton kezdeményezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült okmányok pótlása (vezetői engedély esetében csak
2001. január 1-je után kiadott, útlevél esetében 2013. január 1-je után kiadott,
feltéve, hogy ujjnyomatunk tárolásához hozzájárultunk).
Az elkészült okmány változatlan adattartalommal kerül kiállításra (kivéve: kiállítás kelte, okmányszám.).
Elveszett, eltulajdonított, megsemmisült útlevelünk, valamint személyazonosító igazolványunk pótlását a KEKKH honlapjáról elérhető „Webes ügysegéd” alkalmazáson keresztül, az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült
vezetői engedélyünk pótlását pedig a magyarorszag.hu weboldalról az ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetjük.
Másik lehetőség az új okmány iránti kérelem konzuli tisztviselőnél történő
benyújtása. Erre azonban kizárólag útlevél esetén van lehetőség, azaz a személyazonosító igazolvány, valamint a vezetői engedély kiállítása iránti kérelem nem nyújtható be a konzuli tisztviselőnél.
Végezetül elveszett, eltulajdonított okmányaink helyett új okmányok beszerzése iránt intézkedhetünk hazatérésünket követően itthon is. Az erre irányuló kérelem benyújtható a KEKKH személyes ügyfélszolgálatán, vagy bármelyik járási hivatalban. A kérelem benyújtása során bemutatandó, illetve csatolandó iratok körére, valamint az eljárás egyéb részleteire vonatkozóan részletes tájékoztató olvasható a KEKKH honlapján az „Okmánykiállítás” rovatban,
vagy a 1818-as Kormányzati Telefonos Ügyfélszolgálaton lehet érdeklődni.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

Tudnivalók a határozott idejű előfizetői
szerződésekről – Mindent a hűségidőről!
az, hogy az előfizetés megszüntetésre eltérő szabályok vonatkoznak,
mint egy határozatlan időre szóló szerződés esetében.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások területén szinte mindenki találkozott már a hűségidő fogalmával. A szolgáltatók erre tekintettel
alakítják ki a termékeikre vonatkozó akcióikat, az igénybe vehető árengedményeket, a plusz szolgáltatások körét. A vállalkozások tehát „díjazzák” azt, hogy egy fogyasztó egy, vagy két évig az előfizetőjük marad. A
hűségszerződésből azonban nem csupán előnyök származnak: a határozott időtartamú szerződésekre vonatkozó különleges szabályok miatt
az előfizetés megszüntetése során a fogyasztók nem várt nehézségekbe ütközhetnek. A hűségszerződésekkel, különös tekintettel azok felmondásával kapcsolatban több panasz érkezett a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez. Erre tekintettel
az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
A panaszosok határozott időre szóló előfizetői szerződést kötöttek,
telefon-, internet, vagy televízió szolgáltatás igénybe vételére. Vállalták,
hogy a szolgáltatásra meghatározott ideig előfizetnek, cserébe a szolgáltatók különféle kedvezményeket nyújtanak részükre. A fogyasztók
számára kedvező helyzet áll elő, hiszen például ingyenesen kaphatnak
készüléket, akciós percdíjakon beszélhetnek, gyorsabb internetkapcsolattal rendelkezhetnek, vagy éppen olyan csatornákon nézhetik kedvenc filmjeiket, amelyek korábban nem szerepeltek az általuk választott csomagban. A fogyasztók tehát új előfizetői szerződésükkel a zsebükben elégedetten távoztak a szolgáltató ügyfélszolgálatáról. Problémájuk adódott azonban akkor, amikor valamilyen oknál fogva – például
költözés, más szolgáltató kedvezőbb ajánlata, vagy a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása miatt – fel szerették volna mondani előfizetői szerződésüket. Ekkor szembesültek azzal, hogy a hűségszerződés
megszüntetése akár súlyos összegekbe is kerülhet…
A vonatkozó jogszabály értelmében határozott időtartamú előfizetői
szerződés legfeljebb 24 hónapra köthető meg azzal, hogy a szolgáltató
köteles felajánlani a határozatlan, valamint a 12 hónapig tartó előfizetői
szerződés megkötésének a lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy az előfizető legfeljebb 2 évre köteles vállalni azt, hogy a szerződést rendes felmondással nem szünteti meg. A hűségidő legfontosabb ismérve tehát

Amennyiben az előfizető a határozott időtartam lejárta előtt felmondja a szerződést, a szolgáltató – általában kötbér formájában – követelheti az igénybe vett azon kedvezményeket, amelyeket a hűségidőre tekintettel nyújtott az előfizető számára. A szerződés felmondási
ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. Főszabályként
tehát elmondható, hogy a hűségszerződés csak „szankciósan” szüntethető meg.
A hűségszerződés felmondásának másik esetében az előfizetés felmondását a szolgáltató egyoldalú módosítása indokolhatja. Amennyiben például az előfizető által kedvelt csatorna kikerül a csomagból, az
előfizető a módosításról szóló értesítéstől számított 15 napon belül kötbérfizetési kötelezettség nélkül felmondhatja a hűségszerződést, hiszen
a szolgáltató eljárása hátrányosan érinti őt. Nem mondhatja fel azonban a szerződést akkor, ha a módosítás a hűségidőre tekintettel járó
kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kedvezményeket érinti – például a szolgáltató áremelést hajt végre a percdíjak, vagy
a csomagok tekintetében –, az előfizető felmondása miatt a szolgáltató nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje
legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a
felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.
Álmaink telefonjának megvétele, vagy egy igen kedvezőnek tűnő
csomagajánlat kiválasztása előtt minden esetben célszerű tájékozódni
az előfizetői szerződés részleteiről. Érdemes tanulmányozni a szolgáltatók tájékoztatóit, valamint az általános szerződési feltételeket annak
érdekében, hogy a lehető legtöbb információval rendelkezzünk az általunk kiválasztott készülékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatban. A
megfelelő információk birtokában ugyanis el tudjuk dönteni, hogy az
adott szolgáltatást a rá vonatkozó feltételekkel igénybe kívánjuk-e venni vagy sem.
Az előfizetői szerződés megszűnésével kapcsolatos vitás kérdések
rendezése minden esetben bírósági útra tartozik. Amennyiben tehát
az előfizető és a szolgáltató között probléma merül fel a felmondással,
valamint az esetleges kötbérfizetési kötelezettséggel összefüggésben,
az előfizető igénye érvényesítésére a vállalkozás székhelye szerint illetékes bíróságon kezdeményezhet peres eljárást. Ezen felül pedig a
lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, melynek keretében az ügy bíróságon kívüli, ingyenes és gyors megoldását eszközölheti.
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE
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Nyári szünet – nyári munka
A vakáció a diákok számára tanítási szünet, szabadság, s úgy tűnik a külső szemlélőnek, mintha az iskola is megszűnne dolgozni, holott lázas munka
folyik a falakon belül. Készülünk az új tanévre.
Az elmúlt évek nyarai is festéssel, mázolással, parkettacsiszolással, udvarrendezéssel teltek. Minden évben elkészült egy rész. Az idei tanévet már úgy
kezdhetjük, hogy alig van elkoszolódott falú tantermünk, s a padlóburkolatok is
felújításra kerültek, sőt a lépcsőház is hófehéren várja a diáksereget.

A tetőn is folynak a munkálatok, s elkészült a tető szigetelése, a villámvédelem, s elhelyezésre kerültek a napelemek. Utóbbi révén jelentős - milliós nagy-

ságrendű - megtakarításra számíthatunk a rezsiköltség terén, melyet a tanulók oktatására, a korszerű feltételek megteremtésére fordíthatunk.
Az udvarban a melléképület tetőszerkezetének cseréje folyik. Ősztől már
nem törnek a cserepek a labdáktól!
Mivel a következő tanévben is két első osztályunk indul, szükséges volt egy
új tanterem kialakítása, mely csillogva-villogva várja az új „szentannásokat”.

Az épület környéke is megújul: készül az új járda!
És még nincs vége a nyári szünetnek! Így sort keríthetünk további csinosítgatásokra:
Befejezhetjük az ebédlőt.
Még tavaly októberben kivettük a
kéményt, mely már
régen nem funkcionált, hogy egyszerre több tanulónk férjen el az
ebédlőben (mely
a
megnövekedett tanulólétszám
miatt szükséges)
és a rendezvényeken biztosítsuk a
tér átláthatóságát.
A statikai szakvélemény alapján szerkezetében megerősített gerendát elláttuk gipszkarton burkolattal.
S most a nyáron
megtörténhet az
esztétikai érzéket
kielégítő végleges festés is.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 2014.07.30-án bejelentés alapján lefolytatott helyszíni
szemlével egybekötött hatósági ellenőrzés során megállapította, hogy
az ebédlőből a kéményt statikai szakvélemény alapján távolították el, az
ISKOLA ÉPÜLETE NEM ÉLETVESZÉLYES.

Az udvarunkon szépséges, hatalmas platánfák adnak hűsítő árnyékot. Sajnos azonban minden jóban van valami rossz: méretüknél fogva tetemes men�nyiségű falevelet hullatnak, melyek folyamatosan eldugítják az ereszcsatornát. Így ázik az udvari fal, s a tetőre való feljutást biztosító erkélyajtó sem tud
ellenállni a víznek. Az emeleti folyosóra befolyó víz – mint azt utólag megtudtuk és melyet a statikai szakvélemény is alátámaszt – sajnos a földszinti
mennyezet vakolatát mindenféle külső látható jel nélkül (se beázás nyoma, se
repedés) meglazította, majd májusban – nagy riadalmat okozva – egy darab
lehullott belőle. A Gondviselésnek hálát adtunk, hogy az ijedelmen kívül senkinek sem esett baja. A biztonság kedvéért az előtér mennyezetének nagy

részéről levertük a vakolatot. A statikai szakvélemény szerint a vakolat helyett
gipszkarton burkolat alkalmazható, melyet a tanév megkezdése előtt szeretnénk felszerelni.

2014. augusztus

böző dekorációs tárgyakat készítettek. Egy amatőr festőművész és egy csellista is bemutatkozott nekünk. A hét egyik délutánján szalonnát, kolbászt és
virslit sütöttünk az iskola udvarán a gyerekek legnagyobb örömére. Az utolsó napon értékeltük a hetet, kiosztottuk a jutalmakat, majd együtt lubickoltunk
a helyi uszodában.
Kuklis Andrea
A második héten a közösségfejlesztés volt a fő célkitűzés. A választott
tevékenységek e cél megvalósítását szolgálták. A változatos programoknak köszönhetően ezen a héten is jól érezték magukat a gyerekek. Sok
szabadtéri játékot, vetélkedőt szerveztünk. Ezek közül a számháború aratta a legnagyobb sikert. Az előző év tapasztalatához hasonlóan szívesen

A felújításokkal párhuzamosan a befejezett területeken folyik a nyári nagytakarítás.
A csendes épület hát nagy szorgalommal készül arra, hogy szeptemberben
vonzó külsővel tudja fogadni szerette tanítványait!
Horváthné Sörös Anita
igazgató

Nyári tábor a Balaton partján

Július hónapban nyolc napot töltöttünk el Balatonmáriafürdőn, ahol 34 diák
és 4 nevelő egy igazi klasszikus táborozáson vehetett részt. A főszerep a
strandolásé volt, de jutott idő a horgászatra, focira, asztaliteniszre és csocsóra is. Elsétáltunk a helyi kikötőbe, megnéztük a nyaralókkal zsúfolt kis utcákat,
és vásároltunk a bazársoron. Két alkalommal vonatra szálltunk és kirándultunk. Először Keszthelyre látogattunk, ahol végigsétáltunk a belvároson, hogy

megérkezzünk a Festetics Kastélyba. Itt megtekintettük a vadászati kiállítást,
ahol híres magyar vadászok trófeagyűjteményét és rengeteg kitömött vadállatot csodálhattunk meg. A gyermekek körében nagy szenzáció volt a tetőtérben mintegy 500 m2-en megépített vasútmodell terepasztal, amelynek több
mint 2,7 kilométer hosszú sínhálózatán 348 teljesen automatizált szervomotoros, dekóderrel irányított kitérőn át 1800 épület között 75 különféle, az előző
két évszázad mozdonyaiból, személy- és tehervagonjaiból összeállított, korhű szerelvény közlekedik egyszerre H0 (1:87) méretarányban. A másik kiránduláson Fonyódra látogattunk, ahol először felmásztunk a Sipos-hegyre, hogy
az oda épített kilátóból a Balaton és környéke szépségeiben gyönyörködjük. A
meleg időben mindenkinek jól esett a hegymászás utáni fürdés a fonyódi szabad-strandon, ahol jégrémmel is felfrissíthették magukat a gyerekek. Az utolsó estén jutalmat kaptak a szobarendverseny, csocsóbajnokság, és szkanderverseny győztesei, miután minden asztaltársaság előadott egy, a táborral
kapcsolatos vidám kis jelenetet. A diákok elmondása szerint a tábor jól sikerült (a két napos rossz idő ellenére is), és kellemesen elfáradva értünk haza.
Enesei Péter

kézműveskedtek a tanulók. Készítettünk üvegmatricát, spatulából könyvjelzőt és üzenő táblát, zsugorka fóliából medált, memória játékot. A gyerekek szívesen ajándékozták meg egymást is az elkészült munkadarabokkal.
A hét legnagyobb eseményét a Mélykúton megrendezett kistérségi sportve-

télkedő jelentette, ahol öt csapat mérhette össze ügyességét, gyorsaságát.
Mi, az Aranycsapat bronzérmet nyertünk. A mélykúti nap csúcspontja a délutáni strandolás volt.
A hetet a jánoshalmi uszodában zártuk. Úgy érezzük, hogy valóban
élménygazdag hetet töltöttünk együtt.
Simityné Mészáros Judit
A harmadik héten a közös reggeli áhítatokon egy-egy történettel kezdtük a
napot. Ezek a történetek erkölcsi értékeket hordoztak, különösen a barátságot és az család összetartó erejét emeltük ki példaként.
Látogatást tettünk a jánoshalmi zsinagógában. A tanulók megismerhették
városunk illetve a zsidó nép tragikus történelmének egy részletét, hitük alapvető nézeteit.
Megtekintettük a hajósi Érseki Kastélyt is. A múzeumpedagógiai foglalkozás során nagy segítségünkre szolgált az idegenvezető szakmai hozzártése.
A hét minden napján önismereti és empátiás készséget fejlesztő játékokat játszottunk, kreativitásukat kézműves foglalkozásokon kamatoztathatták
a nebulók. Ezen foglalkozáson alkalmával több új technikával ismerkedhettek
meg a gyermekek. Készítettünk liszt-lufi babát, hajtogattunk napraforgókat,
agyagplakettet formáztunk, gumikarkötőt fontunk, tájképet varázsoltunk waxtechnikával. A tanulók többféle tevékenység közül választhattak egyidejűleg,
mégis minden gyermek minden munkadarab elkészítését szívesen vállalta.
A hetet az uszodában zártuk, ahol nagy élményt nyújtott a pedagógusokkal
való közös játék a vízben kicsiknek és nekünk, nagyoknak egyaránt.
Buzder Mónika
A nyári napközi zárásaként a gyerekek egy dunántúli kiránduláson vehettek
részt. Úticélunk Pécs és környéke volt, ahol a város nevezetességeinek meglátogatása mellett átérezhettük a környezet varázslatos hangulatát.

Élménygazdag nyári napközi

Az első héten csoportokat alakítottunk ki, amelyek aztán közösen vettek
részt a különböző foglalkozásokon. Rengeteg szabadtéri játékot, sorversenyt
szerveztünk, ahol lehetőség volt pontszerzésre is, mivel a csapatok a hét utolsó napján jutalomban részesültek. A hét folyamán orgonabemutatón, szellemi vetélkedőn vettünk részt, valamint meglátogattuk a jánoshalmi szélmalmot
is. Mindezt színesítették azok a kézműves foglalkozások, melyeken a gyermekek természetes alapanyagokból hangszert és egyéb anyagokból külön-

Megismerhettük a pécsi Mauzóleumot, ahol érdekes III-IV. századi sírhelyeket, szarkofágokat tekintettünk meg, és érdekesebbnél érdekesebb történeteket hallgattunk. A kora-délutáni órákat a Tv-toronyban töltöttük, majd
a napot az Abaligeti Cseppkőbarlangban tett túrával és a Denevér Múzeum
megtekintésével zártuk. A néha kicsit szomorkásabb idő ellenére a jókedv, az
öröm, a nevetés is része volt a napnak, és mindannyian sok szép élménnyel
érkeztünk haza.
Kucsora Bernadett
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ERDÉLYI TÁBOR
július 6-tól július 12-ig

Vasárnap este elindultunk Csíkszeredára, másnap délután megérkeztünk.
Először elmentünk a sóbányába, ami nagyon izgalmas
volt, s még aznap
felmásztunk a Kissomlyó nevezetű
hegyre, ahol Zoli
bácsi elmesélte, hogy ők minden évben pünkösdkor felmásznak arra a hegyre és ott szokott
lenni a híres csíksomlyói búcsú.
Kedden ellátogattunk a Békás-szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz. Rengeteg
szép
hegyet láttunk!
Szerdán elmentünk a városba,
ahol megtekintettük a híres Taps
teret és az „angyalos” templomot (Millenniumi templom).
Még aznap elmentünk a Szent Anna-tóhoz, ami nagyon
gyönyörű volt, s utána még megnézhettük a Büdös-barlangot is.
Csütörtökön
végre találkozhattunk erdélyi barátainkkal is, velük
elmentünk
az
1000 éves határhoz, ahol 1000
lépcsőn másztunk
fel. Este az erdélyi barátaikkal egy
kis buliban vehettünk részt, ahol
jobban megismertük egymást. Pénteken - az utolsó nap - elkezdett esni az eső,
de minket nem
zavart, felmásztunk az Almási-barlanghoz.

Útközben, szakadó esőben úgy érezhettük magunkat,
mintha esőerdőben lettünk volna. Mindenkinek nagyon
tetszett a tábor és reméljük máskor is lesz!

Köszönet minden egyes támogatóknak akik segítettek
a gyermekek táborozásában!
Név szerint: Ádám Gyula (Kunvin Kft.), Bányai Gábor
országgyűlési képviselő, , Benkő Patika, Friss pékség
(Albán pékség), Gazdabolt Dobosné Piroska , Goods-

Market (100 Ft-os bolt), Jánoshalmi Városi Gyógyszertár,
Kicsiricsi Diszkont, Összefogás Jánoshalmáért Egyesület, , Stilus üzlet, Tasko savanyúság, Univer ABC, Varga
Attila, Dr. Vavró Beáta és Zámbó Sándor.
Baka Orsolya táborszervező

Köszönjük szépen Baka Orsi tanár néninek, hogy ilyen
jó tábort szervezett nekünk! Nagyon szépen köszönjük a
többi szervezőnek is! Jövőre várjuk az erdélyieket!
Írta: Sz.J. és N.Z.

Iskolák Határok Nélkül

Iskolánk küldöttsége júniusban
látogatást tett Algyógyon (Hunyad
megye, Románia), az Alexandru
Borza-ról elnevezett iskolában. Az
ott töltött két nap alatt betekintést
nyerhettünk az iskola mindennapi
életébe, ezen felül a házigazdáink
jóvoltából a környék látnivalóival
is megismerkedhettünk.
A látogatás eredményeként a
két iskola között „Iskolák Határok Nélkül” elnevezéssel 2 évre
szóló együttműködési megállapodást írtunk alá Siler Marius igazgató Úrral.
Az együttműködés főbb tartalmi elemei:
●●a két oktatási intézménybe
tett látogatások és viszontlátogatások biztosítása,
●●egymás iskolájának, nevelési-oktatási eredményeinek
megismerése,
●●a két intézmény diákjai és
tanárai közötti együttműködés támogatása, kulturális és
sportrendezvények megvalósítása érdekében.
Reméljük, hogy a megállapodás aláírásával sokoldalú, tartalmas és eredményes partnerkapcsolat fog kialakulni a két iskola között.
A küldöttség tagjai voltak: Varga Margaréta tanárnő, Kothenczné Harkai Klára tanítónő és Rittgasszer János igazgató.
Rittgasszer János

9. oldal
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Gondolatok a temető fenntartása körül

Kegyetlenül, kegytelenül
Tisztelt
Hozzátartozók!

Szigorú szabályok
kor előfordulhat az egészségre ártalmas baktérium, ezért célszerű külön vágódeszkán és
külön késsel előkészíteni a főzéshez.
A nyers zöldségeket és gyümölcsöket is
alaposan mossuk meg, mert könnyen megtelepedhetnek rajtuk a növényvédő szerek
maradványai, rovarok vagy a földben lévő
szennyeződések is. Célszerű a friss fogyasztásra szánt gyümölcsöket a jó szellőzést biztosítva letakarni, hogy a rovarok ne másszák össze.
Az ételeket, különösen, ha húst és tojást
tartalmaznak, jól süssük át, a magas hőfok
ugyanis elpusztítja a baktériumokat.
A megmaradt ételt pedig minél előbb
tegyük a hűtőszekrénybe, ne álljanak órákig
szobahőmérsékleten. Az előző napi maradékot nem elég megmelegíteni. Leveseket, pörkölteket a tűzhelyen át kell forralni!
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Nyári gyermekétkeztetés

Kérjük a temető fenntartóját, illetve a megfelelő szerveket, hogy a
már régóta fennálló problémára valamilyen megoldást találjanak. Várjuk reagálásukat, mert az nem megoldás, hogy beletörődve a helyzetbe, az állandó eltulajdonításokba, csak a kopár síremlék és névtábla
előtt ácsorogva emlékezzünk.
Azt pedig csak reméljük, hogy a tisztelt elkövető(k) tisztában van(nak) vele, hogy tette kegyeletsértésnek minősül és remélhetőleg azért
még itt a földön elnyeri méltó büntetését. Halála után pedig lehet,
hogy neki is egy virágtalan, mécses nélküli sír jut majd osztályrészül,
mert szívtelen, lelketlen emberek mindig lesznek. Sajnos!
Ezen sorok íródtak minden érintett nevében.
Nevek a szerkesztőségben

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008
2014. július 9.

2014 februárjában, 7 hónapja Európai Uniós támogatással kezdődtek meg a Jánoshalma –
Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt kivitelezési munkálatai.
2014 júniusában a kivitelező és vezető tervezője elkészítették a Jánoshalma, Mélykút és Mélykút-Öregmajor
vízműtelepek rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációját, melyet bírálatra és
elfogadásra benyújtottak a Mérnök és a Projektmenedzsment szervezet felé. A dokumentációkat a Mérnök
és a Projektmenedzsment elfogadta, ezt követően a tervek benyújtásra kerültek engedélyeztetésre az
illetékes Hatóságok felé. Jánoshalma és Mélykút-Öregmajor esetében a Vízügyi Hatóság kiadta a vízjogi
létesítési engedélyt, Mélykút esetében még folyamatban van. Továbbá elkészült Mélykút és Jánoshalma
hálózatrekonstrukciós terve is, melyet a Mérnök és a Projektmenedzsment szervezet szintén elfogadott.
Az engedélyköteles munkarészek esetében a Vízügyi Hatóságnál az engedélyeztetés folyamatban van.
Kivitelező elkészítette a mélykúti gépház koncepcionális terveit, valamint elvégezte a szükséges
talajmechanikai feltárásokat és vizsgálatokat. Ezen túl elkészítette a gépház építési engedélyes terveit
is. A tervdokumentáció benyújtásra került a Mérnöknek jóváhagyásra. A jóváhagyást követően a
tervengedélyeztetés alatt áll.
A korábbi időszakban már elkészültek a kutak állapotfelmérései, melyek alapján megállapítást nyert, hogy
mindhárom telepen új kút fúrása indokolt. A beruházás során a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával
3 db új vízműkút létesül.
Mélykút, Jánoshalma és Öregmajor vízkezelő berendezéscsoportjai elkészültek, az egyes tartályok,
anyagok és töltetek Mélykúton betárolásra kerültek. Jánoshalmán elkészült a 2×250 m3-es mélyszinti
tározó teljes körű felújítása. A mechanikai hálózattisztítás Mélykúton 2014. július 11-ig, az Öregmajorban
pedig 2014. július 14-18 között készül el.
Jánoshalmán 2014. július 11-ig elkészül az udvartéri élő vezetékek átépítése és ezzel megteremtődik a
lehetősége az új ivóvízkezelő technológia szerelésének. Az engedélyeztetési és egyéb Hatósági eljárások
lassan lezárulnak és a projektben átveszi a szerepet az építés, a megvalósítás. A beruházás összköltsége
665.538.865 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

A dietetikus tanácsai
A nyári meleget
és a friss tápanyagokat a baktériumok is kedvelik, ezért fokozottan ügyelnünk
kell a főzés és tárolás körüli higiéniára.
Az élelmiszer-alapanyagokat csakis megbízható forrásból vásároljuk. Figyeljünk a
csomagoláson feltüntetett címkékre és feliratokra. A minőség megőrzési és fogyaszthatósági idők, az összetétel vagy a tároláshoz
javasolt körülmények sok fontos információt
adnak az adott termékről.
A hazavitt élelmiszerek minél előbb kerüljenek a megfelelő helyre. A hűtést igénylő
ételekre külön ügyeljünk.
A nyers húst és a tojásokat tároljuk jól
elkülönítve egymástól. A darált húst lehetőleg még aznap használjuk fel.
Dolgozzunk tiszta konyhában, tiszta eszközökkel, és mossunk kezet az egyes elkészítési fázisok között. A nyers húson bármi-

Bizonyára nem csak
minket fogad időről időre a kopár, üres sír látványa, mikor a temetőbe
érkezünk. Szépítjük szeretteink sírját, beültetjük
virágokkal, feldíszítjük
koszorúkkal, sírcsokrokkal, hogy így fejezzük ki
a fájdalmat, amit elvesztésük okoz, és tisztelegjünk emlékük előtt. Soha
el nem múló szeretetünk
jelei ezek a virágok, a
mécsesek pedig mindig
értük égnek. Illetve csak
égnének, ha valaki a
virágokkal együtt el nem
vinné őket. Biztos annak
is van halott hozzátartozója, aki eltulajdonítja azt, amit más megvesz, elültet, gondoz.
Vajon mit szólna Ő, ha
őt fogadná gidres-gödrös sírhalom, üres virághely?
Ha az általa vett mécsest egy másik síron látná viszont? Mit gondolna ő, ha a sírdíszt, amit ő csináltatott az ő anyjára, apjára, férjére vagy feleségére, egy másik sírt díszítene? Vagy talán nem is egy
másik sírra kerülnek át, hanem esetleg a háza udvarán díszelegnek?
Milyen lelketlen ember az ilyen?
Gyanúsítgathatunk, mutogathatunk, hogy igen ő az, ő lop. Bár nem
ez a megoldás, ezzel nem oldódik meg a probléma. Feljelentést is
lehetne tenni, de valószínűleg az sem vezetne semmire. Leskelődhetünk egymás után, rászólhatunk az illető(k)re, de egy veszekedésnél
többet nem érnénk el.
Az ilyen embernek nem lesz lelkiismeret-furdalása, ha mégis, este
majd eggyel többször kulcsolja imára a kezét.
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Jánoshalma Város Önkormányzata a 20/2014.(III.20.) EMMI rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezéséhez, az előzetes igényfelmérések alapján 83 fő gyermek étkeztetéséhez igényelt támogatást.
Önkormányzatunk 64 fő, a jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek, napi egyszeri
meleg étkeztetéssel történő ellátására részesült támogatásban, 2014. június 30. - augusztus
29-ig, mindösszesen 1.239.040.-Ft összegben.
A gyermekek hétköznapokon 11:30-tól 13 óráig fogyaszthatják el az ebédet a Diákélelmezési konyhán.
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Életmód tábor Jánoshalmán
Idén, immár harmadik alkalommal rendeztük meg városunkban az életmód tábort. Két évvel ezelőtt csak cukorbetegek számára hirdettük meg a
tábort, de látszott, hogy szívesen jönnének olyanok is, akik fogyni szeretnének. Így a második évben már inkább az életmódra összpontosítottunk. Az
idén a tavalyi létszám már megduplázódott: több mint 70-en voltunk. Az előző táborlakók lelkesedése és meghívása nyomán ebben az évben többen
jöttek más városokból is. Pl. Budapest, Csongrád, Szeged, Kiskunfélegyháza, Baja, Bácsalmás, stb.

Táborunknak a volt Városi Kollégium adott helyet . Most is , mint másik
években szoros orvosi felügyelet mellett folytak a foglalkozások. Mindennap
vérnyomás, vércukor ellenőrzés, teljesítmény növelő Cooper-teszt a parkban, szigorúan megszabott étrend és nagyon sok mozgás jellemezte az életmódunkat.

Több szakorvos adta át tudását, gazdagította a táborlakók ismereteit :
ortopédiai megbetegedések, ideggyógyászat: stroke, fejfájás témakörökben, szemészeti eltérések, önismeret , testkép vonatkozásában psychologiai ismeretek és az elmaradhatatlan népbetegség a cukorbetegség isme-

Összetartó népzenészek
A hagyományteremtő népzene rangos
képviselői talákoztak Jánoshalmán, búcsú
vasárnapján. Az összejövetel apropóját egy
családi esemény, nevezetesen Busa János
és neje Simon Katalin 40. házassági évfordulója adta. A család házának udvarába rendezett, meglepetésekkel színesített ünnepségen itt volt a Sarkantyú tambura zenekar
Zsoldos Rudolf vezetésével Zentáról, Szilaj
citerazenekar Kiskunhalasról, a Csalogány
citerazenekar Kunfehértóról, a Pöndölösök
női citerazenekar Jánoshalmáról és még Földes András a régi, ereklyének számító tamburájával, valamint a házaspár négy gyermeke és három unokája. A jó hangulatú vigasság felkeltette az arra járók érdeklődését is.

reteinek bővítésében. Sok-sok gyakorlati képzés is helyet kapott. Pl. cukorbetegség életvezetés tekintetétben képzett szakoktató segítségével társasjáték formájában bővültek az ismeretek. De együtt szénhidrátot, kalóriát, fehérjét számoltunk, és állítottuk össze személyre szabott étrendünket.
Esténként sok játék, művészeti előadás, személyes és csoportbeszélgetések képezték a napi program levezetését.
Természetesen most is többeknél jelentős testsúly csökkenés indult,
cukoranyagcserék rendeződtek, és mindenki feltöltődött boldogság hormonnal.
Néhány benyomás:
——családias légkör, oldott hangulat segítette az azonnali beilleszkedést.
——sok ötletet kaptam az egészségesebb életmódhoz. Minden eredményem
jobb lett, erőt ad a folytatáshoz
——a közvetlen orvos, oktató és táborlakó viszonya teljesen eltért a hagyományos orvos és beteg kapcsolattól, ami nagyobb nyitottságot és bizalmat ébresztett, és felszabadító hatású volt. Rengeteget tanultam, és a
„komfort zónám” is kezdett tágulni.
——választ kaptam fontos kérdésekre a cukorbetegségemmel kapcsolatban,
megtanultam az egészséges táplálkozás legfontosabb szabályait, megismerkedtünk a mozgás számos fajtájával.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik bármilyen formában támogatták rendezvényünket.
Jövőre is megrendezzük a tábort, várhatóan július elején. Várjuk sokat
érdeklődését és részvételét!
dr. Király Ibolya

Csodás megmenekülés
a kútból
Egy kútba esett, vagy
dobott kutyát mentettek ki a
jánoshalmi tűzoltók és a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület
aktivistája a napokban Jánoshalmán. A jószág keserves
vinnyogására lett figyelmes a
bejelentő, aki értesítette a tűzoltókat, ők pedig a halasi állatvédőket hívták segítségül.
Nem tudni, hogy bele esett,
vagy szándékosan dobta
bele valaki a városhoz közeli, külterületi részen lévő kútba a kistermetű kutyát. – A kút
olyan magasan van, hogy oda
a pici kutya biztos nem tudott
felugrani, valószínűbb, hogy
valaki beledobhatta a nyolc
méter mély kútba a szerencsétlen állatot.
Érthetetlen, hogy mit véthetett, mi lehetett a
bűne, hogy így halálra ítélték. Mert csak azon
múlott a jószág élete, hogy hangosan ugatott, amit a környéken egy jó szándékú állatbarát asszony meghallott és azonnal segítséget hívott – mesélte a történteket Rémánné
Halmosi Éva, a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület elnöke.

A kútban szerencsére nem volt víz, csak
egy kevés sár, azt nyalogatta a kutya, ennek
köszönhető, hogy nem száradt ki teljesen,
viszont nagyon le volt fogyva, amikor a tűzoltók egy hosszú létrán lementek érte és a
felszínre hozták. Az állatvédők állatorvoshoz vitték, nem voltak rajta sérülések, inkább
csak a vízhiány és a lelki megpróbáltatások
viselték meg jobban.
Na és a sok bolha,
amit a szőre alatt talált
az orvos, a kezelés után
azonban abból is kevesebb lett, mostanra pedig
teljesen eltűntek belőle.
Lucky, mert így nevezték
el megmentői az aprócska kiskutyát, jelenleg a
KÁE ideiglenes befogadójánál várja örökbefogadó új gazdáját. Akinek
megtetszett Lucky csodás
megmenekülésének története, és szívesen örökbe fogadná, az az állatvédők 06-30/591-45-17-es
telefonszámán jelentkezhet érte.
Szöveg-fotó: Pozsgai
Ákos
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÉRTESÍTÉS!

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a jánoshalmi Tanuszoda 2014.08.18-tól
2014.08.31-ig műszaki üzemszünetet tart. Ez idő alatt elvégezzük a kötelező karbantartásokat és a fokozott medencefertőtlenítést. A már megváltott jegyek és bérletek 2014.09.01-től induló nyitás után továbbra is felhasználhatók lesznek.
Kérjük szíves megértésüket!

Várjuk Önöket 2014.09.01-től
a már megszokott nyitvatartási időben!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók.
Alkalmakra és folyamatosan.
rodák és közösségi terem.

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.

Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

STÍLUS
ÜZLET

BOR

Augusztusi akciója

Iskolatáskák,
írószerek, füzetek
akciós áron!
Hetente más-más akciók!

A MINDENNAPOKRA!

Elfogadjuk: Gyermekvédelmi,
Iskolai, Ajándék Erzsébet
utalványokat!

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2014. július hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Gáspár József
Beszédes Sándor
Évald Géza
Huszti Ferencné
sz: Csík Ilona
Barta Vincéné
sz: Madarász Ilona
Kiss Ferenc Zoltán
Sziráczki Sándor
id. Szarvas Sándor
Nagy Józsefné
sz: Illés Mária Erzsébet
Gyurákovics József

élt: 79 évet
élt: 55 évet
élt: 85 évet
élt: 90 évet
élt: 89 évet
élt: 54 évet
élt: 77 évet
élt: 88 évet
élt: 94 évet
élt: 87 évet

Lajos Sándorné
sz: Tóth Etelka
Delanis Jean-Claude
Juhász Péter /Cirok/
Körmöczi Nándorné
sz: Kothencz Anna
Balázs Lajos
Nagy Istvánné
sz: Veverka Katalin
Újhegyi János
Bognár Lukács
Straub János

élt: 85 évet
élt: 67 évet
élt: 82 évet
élt: 86 évet
élt: 60 évet
élt: 86 évet
élt: 46 évet
élt: 81 évet
élt: 57 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!
A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kös zön et et
mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek gyászs zert art ás án,
tem et és én megj el ent ek, sír j ukr a vir ág ot, kos zor út hel yezt ek,
s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 71.
Te l . :
06-30/529-7407

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

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Augusztusi

extra ajánlata!

UHT dobozos tej 1,5% 1l
Arany Fácán dob.sör 0,5l
Lecsókolbász
Jégkrém 1 literes
A készlet erejéig!

189-Ft/db
159-Ft/db
749-Ft/kg
379-Ft/db

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2014. július hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Bennarik Béla (1972)
Hodonicki Györgyné (1932)
Lisz Ádámné (1929)
Kozla József (1972)
Salamon Ferenc (1953)
Hegedűs Illés (1931)
Saufert János (1958)
Vörös Sándor (1940)
Kárász Mihály (1931)
Faddi István János (1957)
Rasztik Istvánné sz. Szántó Vilma Klára(1923)
Kovács Lászlóné sz. Kocsis Mária (1930)
Földi Dezsőné sz. Goretity Julianna (1921)
Fonyódi Tivadarné sz. Keszler Margit (1945)
„„Hát meghalt. S minden egyéb maradt rendjében. Pedig úgy szeretném, ha valami nagy szög kiesett volna a világ küllőiből, hogy valami
történt volna. „

(Mikszáth Kálmán))

Nagy Zsolt ügyvezető
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Hírek a Jánoshalmi
Futball Club életéből
Az egyesület a megnyert MLSZ pályázatok tartalmát megvalósította, az elszámolást a pályázat kiírója felé teljesítette.Sportpályánk elavult infrastruktúrája ezzel jelentősen fejlődött.
Örömmel tájékoztatjuk a szurkolókat, valamint városunk polgárait, hogy a 2014-15évre benyújtott MLSZ pályázatunk is nyert.
Ennek keretén belül szeretnénk egy korszerű öntözőrendszert telepíteni az „A”-pályára, valamint a félpálya megvilágítását fogjuk elvégezni . Mindez egy átfogó felújítási
program része, mely az úgynevezett TAO-s
pályázati rendszeren keresztül történik és
elvileg 2018-ig tart.
A csapatról tájékoztatásul annyit szeretnék közölni, hogy a játékoskeretünk további megyei I-o szintű játékosok igazolásával erősödött,s így már minden bizonnyal
reális elnökségünk elvárása, mely szerint a
2014-15-ös bajnokságban minimális cél az
első 3-ba kerülés. Ehhez egyelőre minden
adott , jó a csapatszellem, kialakulóban van
az új csapatfelállás.Az eredményes bajno-

ki szereplés érdekében folyik a felkészülés.
az eddigi edzőmérkőzéseken biztató játékot
tapasztalhattak szurkolóink.
Eredmények:
július 20-án : Kisszállás – JFC 1:7,
Július 26.-án: JFC – Kunfehértó 14:1,
Július 27-én JFC – Csávoly 6:2.
A következő hazai előkészületi mérkőzés
augusztus 3-án, JFC – Kisszállás lesz.
A bajnokság valószínűleg augusztus
17-én kezdődik (sorsolás még nincs).
Horváth Mihály
elnök

13. oldal

Csonka csapatokkal
szerény eredmények...
Egyesületünk versenyszakosztályai komoly problémákkal küzdenek. Erőemelő versenyzőink, mint arról már hírt adtunk a jobb feltételeket biztosító Bajai Sugó-Power csapatába igazoltak át. Íjászainknak továbbra sem találtunk megfelelő edzőt, így csak vegetál a szakosztály. Egyedül az ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY SZEREPEL AZ
ELVÁRT MÓDON, SŐT AZ EGYÉNI VERSENYEKEN ERŐTELJES
JAVULÁST MUTATNAK FIATALJAINK. Sajnos még ennél a jó szakosztályunknál is létszámhiánnyal szenvedünk. Természetjáró szakosztályunk minden vonatkozásban megfelelően tevékenykedik.
Eredmények: Fekvenyomás: Országos felnőtt Bajnokság Beled:
Csiszár Dániel a második helyet célozta meg, amire volt is esély, a
kezdőfogását rosszul választotta meg és kiesett a versenyből/ edzője
betegség miatt nem tudott a versenyen ott lenni, valószínű, ha ott van
Dani ezüstérmes. A Bajai RAW (fekvenyomó ruha nélküli) Országos
Bajnokságon- már edzővel- új egyéni csúcsot nyomott és 140 kg-os
teljesítménnyel a IV. helyezést érte el. Második versenyzőnk Simon
Péter szintén új egyéni csúccsal 145kg. a 93kg-o súlycsoportba a 11.
Íjász szakosztály: a fenn említettek miatt tavasszal nem vettek
részt versenyen.
Asztalitenisz szakosztály: Újonc csapatunk egy osztállyal feljebb
a megyei II. osztályban igen derekasan helyt állt és a VII. helyezést érte el. Az Egyéni versenyeken fiataljaink dicséretesen szerepeltek. Zentay Klaudia a „B” csoportos diák olimpia döntőjében második helyezéssel ezüstérmes. Zentay Viktor a megyei ifjúsági ranglista versenyében a harmadik, a megyei II. o. felnőtt rangsorversenyében,- a Bognár Imre emlékversenyen- szintén második lett. Kiskőrösön a Petőfi Kupa DC.2-es versenyen megye II.o.-ban testvérével Tamással párt alkotva VERETLENÜL megnyerték a versenyt
Sikeresen megrendeztük a hazai fordulókat és a MÁK JÁNOS emlékére IV. alkalommal kiírt EMLÉKVERSENYT, ahol Zentay Viktor ismét
ezüstérmet szerzett. Gratulálunk az asztaliteniszezőinknek! Soha
rosszabb ne legyen!

Mák János emléktornán
a dobogó második fokán Zentay Viktor
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a JÁNOSHALMÁÉRT
EGYESÜLETNEK az 50.000 Ft-s támogatásért, mellyel segítették
szakosztályunk működését.
A természetjárók Horváthné Csillag Erzsébet vezetésével egyre
növekvő számban vesznek részt a nordic-walking túrákon melyet a
megyei Szabadidősport Szövetség botokkal és JÁTESZ SE. feliratos
pólókkal támogatott. Aki kedvet érez a mozgáshoz jelentkezzen Erzsikénél vagy a volt moziban Haász Lászlónál
HAJRÁ JÁNOSHALMA ,
HAJRÁ MAGYAROK
HAJRA JÁTESZ SE.

Esküdt tettek az olimpikonok

Letették az esküt a nanjingi II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokra utazó magyar
sportolók csütörtökön. Az eskütételen Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó átadta az olimpiai bajnokok nemzeti színű zászlaját a nanjingi csapattag Halász Bence kalapácsvetőnek. A magyar versenyzők augusztus 10-én utaznak Nanjingba, a versenyek színhelyére

2014. augusztus 13-án
Kirakodó vásár
Kisállat és díszállat
felszerelés bolt

Nyitva tartás: H-P 08:00-12:00, 13:00-16:30 Sz: 08-12

Akvarisztika. terrarisztika, madár, rágcsáló, kutya,
macska tartáshoz felszerelések, kellékek, eledelek,
vitaminok.

Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)
Pethő Zoltán

Tel: 0630/338-25 08

www.pézé.hu

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

Faddi Szabolcs közterület-felügyelő
telefonszáma

06-30/565-37-58
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Mit tegyünk, ha dörög és villámlik?
Bárkivel előfordulhat, hogy szabadtéri programját
váratlanul keresztülhúzza egy hirtelen kialakuló, égzengéssel és villámlással kísért heves zivatar. Mit tehetünk
ilyenkor, hogy a lehető legnagyobb biztonságban vészeljük át a vihart?
Magyarországon a május közepétől augusztus végéig tartó időszakban a legtöbb a villámlás. A következő
napokban, főleg vasárnaptól az országban bárhol várható zápor-zivatar.

A villámok nagy energiájú természetes elektromos
légköri kisülések, amelyek áramerőssége a 20-30 ezer
ampert, sőt extrém esetben ennek tízszeresét is elérhetik. Bár annak valószínűsége, hogy valaki egy adott
évben villámcsapást szenved, mindössze 1 az 500 ezerhez, mégis léteznek olyan tényezők, amelyekkel kihívhatjuk magunk ellen a sorsot – figyelmeztetnek az Amerikai
Járványügyi Központ szakemberei.
A statisztikák szerint évente körülbelül kétezer embert
ér villámcsapás világszerte (Magyarországon ez a szám
20-40 körülire tehető). Az esetek negyede halálos kimenetelű: legtöbbször nyílt területen sportoló, például futó
vagy bicikliző emberek válnak villámcsapás áldozatává.
A villámcsapás következményei még abban az esetben
is rendkívül súlyosak, ha az illető túléli, így érdemes minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy ez ne fordulhasson elő – olvasható a cikkben.
Ha más nincs, üljünk be az autóba
Ha az időjárási előrejelzésekből tudjuk, hogy a tervezett szabadtéri esemény időpontjában zivatar várható,
halasszuk el a programot. Ha mégis kint vagyunk, amikor kitör a vihar, húzódjunk be egy biztonságos (lehetőleg nem beton) épületbe, vagy ha más nincs, akkor az
autóba: húzzuk fel az ablakokat, csukjuk be az ajtókat
és így várjuk meg a zivatar végét. Az autó azért jó megoldás, mert a fémből készült karosszéria Faraday-kalitkát képez, így ha bele is csap a villám, az utastérbe nem
jut be az áram.
Ne feküdjünk a talajra, jöjjünk ki a vízből

Ha a villámlás biztonságos menedéktől távol, nyílt
terepen ér bennünket, az alábbiakat mindenképpen tartsuk szem előtt. Ha fürdőzés közben csap le a vihar, azonnal jöjjünk ki a vízből, mert a víz vonzza a villámokat (és
az áramot is kitűnően vezeti).
Ne keressünk fa alatt menedéket, különösen, ha az a
fa sík terepen, magányosan áll. Szintén kerüljük a fémből vagy betonból készült objektumokat (antennákat, villanyoszlopokat), sőt ha éppen bicikliztünk mielőtt a vihar
kitört, a biciklinket is magunktól
távol állítsuk le. Tilos villámláskor nyílt területen a talajra feküdni! Ehelyett inkább összezárt lábfejjel leguggolva várjuk meg a zivatar végét.
Otthon sem árt az óvatosság
Bár a villámokkal kísért zivatarokat célszerű beltérben átvészelni, a masszív épületek sem feltétlenül jelentenek tökéletes biztonságot (a statisztikák szerint a
villámlás okozta sérülések közel
harmada beltérben történik). Ezért
viharban ne álljunk az ablakok
vagy a fal közelébe – főként a
betonból készült padozat vagy
falak jelentenek kiemelt kockázatot. Lehetőleg ne folyassuk a vizet villámláskor, és ne használjuk se a vezetékes
telefont, se pedig az elektromos berendezéseket.

Olcsón csak a
kihúzott konnektor
óv meg a villámtól

Félmillió forintot is felemészt egy ház teljes körű
villámvédelme. Az egy-két kilométeres körzetben
becsapó villámok által gerjesztett energiahullám
okozta károkat azonban már pár ezer forintos berendezésekkel is ki lehet védeni, ha azok a megfelelő
fedőelemekkel együtt vannak beépítve.

Tévéket, számítógépeket, modemeket és egyéb elektromos berendezéseket iktathat ki a villámcsapások okozta hálózati túlfeszültség. A biztosítók korábban megtérítették a villámok másodlagos hatása által okozott károkat, ám idén több biztosító szigorította kártérítési szabályait. Az új szabályzat szerint egyes biztosítók csak akkor
fizetnek, ha a károsodott a villámkár elhárítása érdekében megtette a megfelelő intézkedéseket.
A kézenfekő védekezési mód rendkívül egyszerűnek
tűnik: túlfeszültségvédős elosztót 8-10 ezer forint közötti
összegért már lehet vásárolni az elektronikai boltokban.
Az egyszerűbb típusokba is legalább hat berendezést
lehet bedugni, a csúcskategóriás elosztók pedig a hálózati kábelen és az antennavezetéken érkező ártalmas

feszültséget is képesek kivédeni. Villámvédelmi szakértőt
kérdeztünk arról, mit érnek ezek az eszközök, és men�nyibe kerül a szabványoknak megfelelő legjobb védekezés kiépítése.
A tető és a tévé is veszélyben van
Többféleképpen tudnak kárt okozni a nyári zivataros időszakban gyakran lecsapó villámok. A házba becsapó villám elsődleges hatásként tüzet okozhat, megrongálhatja
a tetőszerkezetet. Másodlagos hatásként pedig az elektromos hálózatban, antennakábelekben továbbterjedő
nagy energiájú impulzus tönkreteheti a ház elektromos
berendezéseit. Az utóbbira ráadásul akkor is sor kerülhet, ha nem a házat éri villámcsapás, hanem csak egy
környékbeli villanyoszlopot vagy épületet.
A magas pontokba csap bele leggyakrabban a villám
Az eltérő hatások miatt a lakások, családi házak védelmének is több elemből kell állnia. A tűzesetek megelőzésére külső villámvédelmet, azaz villámhárítót ajánlott
Papp István villámvédelmi szakember. A hárító célja, hogy olyan biztonságos becsapási pontot kínáljon fel,
amin keresztül a villám energiája probléma okozása nélkül levezethető a földbe. Ha ilyen nincs a házon, akkor
a gázos fűtésű lakások esetében a kötelezően fémcsővel bélelt kémény lehet a kínálkozó célpont. A külső villámvédelem levezetésére megfelelő méretű, horganyzot
tacélból, rézből vagy alumíniumból készült villámhárítóval
szemben azonban a kéménybélést nem úgy tervezték,
hogy kibírja a villám hő- és dinamikus hatásait. A vékony
fémcsőből felhevült darabok szakadhatnak ki a villámcsapás hatására, amelyek tűzveszélyt okoznak.
Nem elég egy vasrudat leszúrni
A házakra szerelhető villámhárítók tulajdonságait az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az MSZ EN 62305
szabvány együttesen szabályozza. A szöveg előírja a felhasznált anyagok minimális követelményeit, méretét és
minőségét. Papp István, a Villámvédelem Kft. ügyvezetője szerint egy átlagos, kétszintes családi ház védelmének
kiépítése 140 és 300 ezer forint körüli összeget emészt
fel a villámvédelmi anyagokkal és a munkadíjjal együtt.
A külső villámvédelem a házba csapó villámok ellen nyújt
védelmet azzal, hogy levezeti a villám energiáját a földbe. A villámcsapás közvetett hatásai ellen azonban nem
véd a villámhárító, ehhez belső védelemre van szükség,
amelynek kiépítése komolyabb költségekkel jár. A több,
egymást kiegészítő védelmi rendszerből álló tökéletes
megoldás félmillió forintba is kerülhet. A védelem drága pontja a villanyóra elé beszerelendő első lépcsős túlfeszültség-védelmi fokozat, amely önmagában 300 ezer
forintba kerül. A villanyóra utáni további berendezések
már 40-50 ezer forintból és körülbelül 30 ezer forintos
szerelési díjból megúszhatók. A többlépcsős villámvédelem ára azonban még így is a ház árának vagy a helyreállítás költségeinek töredékét képezi, ráadásul vihar esetén biztonságérzetet nyújt a lakóknak.

A lapostévé különösen érzékeny

A villámvédelmi szakember szerint a háztartásoknak egyre nagyobb szükségük lesz villámvédelmi megoldásokra. A több ezer voltos képcsővel üzemelő régi tévék és
a hagyományos izzók még kevéssé voltak érzékenyek
a túlfeszültségre. A kis feszültségekkel működő, gyakorlatilag célszámítógépeket tartalmazó okostévék, klímák,
set-top-boxok azonban már kisebb erejű túlfeszültségek
miatt is károsodhatnak.
A közvetlen villámcsapás hatásait önmagukban nem
segítenek kivédeni a legtöbb elektronikai boltban kapható, túlfeszültségvédelmi funkcióval rendelkező elosztók, megvásárlásuk mégis jó ötlet. Az elektromos hálózaton, internetkábeleken vagy a kábeltévé drótjain érkező túlfeszültséget ugyanis képesek kiszűrni. Azaz, ha a
villám a közelben egy villanyoszlopba vagy kábeltévés
központba csap, akkor a speciális elosztó megmentheti a
lakás berendezéseit. Az elsőre borsos árúnak tűnő, 8-10
ezer forintos eszköz olcsóbb, mint új tévét vagy számítógépet vásárolni.
Mindent ki kell húzni
A zivatarokat akkor is túl lehet élni, ha a lakásnak
nincs teljes körű villámvédelme. A közvetlen villámcsapás
ellen ugyan csak a villámhárító vagy a jószerencse véd,
a másodlagos hatásokat azonban ki lehet védeni. Vihar
esetén az összes elektromos berendezést ki kell húzni a
fali konnektorból. Az internetkábelt is fogadó eszközökből ki kell húzni a csatlakozót, a tévéről vagy a kábelmodemről pedig le kell csatlakoztatni a bejövő vezetékeket.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(OKF) és a tűzoltóságok adatai szerint 2011-ben hat
jelentős tűzeset volt összefüggésbe hozható villámcsapással, idén pedig hat folyamatban levő vizsgálat esetében vélelmezhető, hogy villám okozta a tüzet. Gyakoribb,
hogy a villámcsapás miatt az elektromos berendezésekben esik kár, ám ezekről nincs statisztikája az OKF-nek.
Vízzel ne oltsa!
A villámcsapás biztosan nem marad észrevétlen: a
becsapás helyén a vezető tulajdonságú anyag megolvad, a falak ledőlhetnek az energia hatására, a nedves
anyagokban pedig gőz keletkezik, ami robbanáshoz is
vezethet. A másodlagos elektromágneses hatás tárgyakat mozdíthat el, deformálhat és tehet tönkre. Az elektromos készülékekben keletkezett tüzeket tilos vízzel oltani, áramtalanítás után porral vagy szén-dioxiddal töltött
oltókészülékkel kell eloltani a kigyulladt berendezést. 1-2
kilogramm töltősúlyú oltókészüléket körülbelül tízezer
forintért lehet beszerezni.
Az OKF által kiadott tanácsok szerint a zivatarokat
lehetőség szerint a házban kell átvészelni. Az ablakokat be kell zárni, és lehetőleg el kell tőlük távolodni.
Hasonlóan kerülendő a nagy fémtárgyak, antennák
és a ház villámhárítójának közelsége is.

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

Or vosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
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ző nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13 Telefon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet
bejárata
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

1,5l-es ásványvíz savas, savmentes
2,5l-es S. Tonik
2,5l- es Pepsi
Kristálycukor 1kg
Étolaj 1l-es
400g-os Ariel mosópor
1240g-os Happy kutyakonzerv több ízben

Petróczky Ferenc

49,-tól (33,-/l)
199,- (80,-/l)
299,- (120,-/l)
185.284,-tól
299,- (748,-/kg)
249,- (201,-/kg)

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

Anyak önyv i hír ek
2014. július hónapban
született:

Nagy Dominik (Anyja neve: Pastrovics
Bettina), Kozma Milán Richárd (a.n.:
Danizs Mária Magdolna), Szili Dzses�szika Mirjam (a.n.: Szabó Alexandra),
Zolcer Bálint (a.n.: Dr. Faragó Éva),
Szatmári Nóra (a.n.: Burszki Ibolya),
Ötvös András (a.n.: Rádóczy Gyöngyi), Pekár Dina (a.n.: Kéfer Andrea),
Zlatics Izabel (a.n.: Taskovics Ágnes),
Papp Sarolta (a.n.: Pécsi Renáta)

Házasságot kötött:
Június hónapban

Bátyai Dóra és Gilicze Ákos

Június hónapban
Kökény Ágnes és
Madarász Attila Árpád

GRATULÁLUNK!

