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Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Mentőállomás
alapkőletétele

Az Országos Mentőszolgálat
az Európai Unió által támogatott
kiemelt projektje által (TIOP-2.2.111/1-2012- 0001 „Sürgősségi ellátás fejlesztése-mentés”) nagyszabású fejlesztéseket hajt végre az
ország egész területén, mely keretében hálózatbővítésként Jánoshalma
mentőállomás építése is szerepel.
Ez része azoknak a fejlesztéseknek, melyek négy nagyobb területet
ölelnek fel. Országosan 22 új mentőállomás épül, amelyek mellett 60
meglévő mentőállomás korszerűsítését is elvégezik. Emellett 178 db
B és C típusú mentő-gépkocsi illetve
eset/rohamkocsi, 22 db mentőorvosi kocsi (továbbiakban: MOK), valamint jelentős számú és értékű orvostechnikai és oktatási eszköz beszerzésére kerül sor többek között. A

TlOP 2.2.1 projekt 10,94 milliárd
forintos keretösszegéből 18 megyében indulnak meg a fejlesztések,
mely a Közép-magyarországi kivételével az ország valamennyi régióját érinti.
Alapvető cél, hogy a projekt során
végrehajtott infrastrukturális, gépjármű- és eszközfejlesztések által
javuljon az OMSZ prehospitális sürgősségi ellátás színvonala.
A hálózatbővítés során az új állomások helyszíneinek kijelölésekor a
legfontosabb szempont az optimális lefedettség elérése volt. Céljuk,
hogy a sürgősségi ellátás tekintetében hátrányosabb helyzetű, „fehér
foltoknak” nevezett kistérségekben
is biztosított legyen a gyors és szakszerű ellátás.
Folytatás 3. oldalon►

XIX. évfolyam 9. szám

2014. szeptember

Kenyérszentelés Szent István ünnepén
Ünnepi szentmisével kezdődött az augusztus 20-i ünnepség sorozat városunkban. Az
egyházi szertartás kezdetén Farkas László
a Gazdakör, Gyümölcs és Szőlőtermesztők
Egyesületének elnöke és Kiss István alelnök
adták át az új búzából készült kenyeret Menyhárt Sándor plébános úrnak, aki megszentelte azt. A mise végén a Gazdakör tagjai a kijáratoknál minden résztvevőt megvendégeltek a
felszeletelt kenyérből.
A városi rendezvények az Imre Zoltán
Művelődési Központban folytatódott, ahol
Czeller Zoltán polgármester átadta a Képviselő-testület által adományozott elismeréseket.
Ezt követően Rausch Sándor a Megyei
Közgyűlés alelnöke, Ramháb Mária a Katona József Megyei Könyvtár igazgatónője és
Czeller Zoltán polgármester átadták az olvasó
közönségnek a felújított könyvtárat.
Az ünnepi testületi ülésről a 4-5 oldalon,
a könyvtáravatásról a 2. oldalon olvashatnak

Az időjárás is elsiratta a nyarat, megkezdődött az iskola

MEGHÍVÓ
Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Városunk iskoláiban is megkezdődött a tanítás. A 2014-15-ös tanévet elsőként, augusztus 31-én a Szent Anna Iskolában, szeptember elsején pedig a FM
Mezőgazdasági Szakképző Iskolában és a Hunyadi Iskolában nyitották meg. Felvételünk a mezőgazdasági szakképzőben készült, további iskolák tanév kezdéséről, valamint a tanév rendjéről 8-9 oldalakon olvashatnak.

2014. szeptember 25. (csütörtök)
napján
17 00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyre tisztelettel hívja és várja a város
lakosságát.

Helye: Imre Zoltán Művelődési
Központ

Napirenden lévő témakörök:
1. Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzat
2014. évben végzett munkájáról
Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Közérdekű kérdések, hozzászólások
Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Lapunk legközelebb
2014. október 3-án jelenik meg

2014. szeptember 4.

tart, amelynek keretében, a Jánoshalma – Mélykút
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
az Ivóvízminőség-javító projektjéről

Nem érdemeltük meg a Népszabadságban megjelenő Jánoshalmáról szóló gyalázkodó cikket…
Nem arra vagyunk érdemesek, hogy az egész
ország rajtunk röhögjön…
Tényleg van, aki azt gondolja, hogy jó az a jánoshalmiaknak, ha arról szól egy országos lapban megjelenő egész oldalas cikk, hogy nálunk a volt plébános
és a katolikus iskola igazgatója között milyen ellentétek feszültek? Mert ez jelent meg a Népszabadságban.
Egyébként érdekes, hogy napjainkban már nem így
van. Meg hogy Jánoshalmán ki az, aki kommunista, ki
liberális, és netán ki jobbikos, vagy fideszes? Tényleg
van, aki azt hiszi, hogy Budapesten, Sopronban, Szegeden, vagy Miskolcon ez érdekel valakit?
Az elmúlt hetek eseményei nyilvánvalóvá tették,
hogy vannak közöttünk, akik számára gúnyos önelégültséget jelent a helyi problémákat világgá kürtölni.
Talán még azt is bemesélik maguknak, hogy valami
ettől megoldódik? Mélységesen sajnálom. Ők nem tudják, hogy mindig, minden attól oldódott meg, ha mi
helybeliek megbeszéljük, összefogunk, és megcsináljuk, amit kell, ami szükséges. Ez nem működik,
nem működhet másként.
Folytatás a 3. oldalon ►

Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ

Fontos tudnivalók a
szennyvíz házi bötésekről
a 3. oldalon olvashatók.

Jánoshalma – Mélykút
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás

MEGHÍVÓ
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt
Tisztelt Jánoshalmi Lakosok!
2014. szeptember 25. (csütörtök) napján 17:00 órakor
Jánoshalma Város Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST

18:00 órától
LAKOSSÁGI FÓRUMOT szervez,
amelyre tisztelettel hívjuk és várjuk a Város lakosságát.

ISSN 2062-4069

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

Jánoshalma
nem ezt
érdemelte
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Megszépült a város könyvtára
„Azért olvasok, hogy ne féljek.
Azért olvasok, hogy otthon legyek.
Azért olvasok, hogy ne legyek otthon.
Én nem tudom, miért olvasok. Csak
olvasok.
Én úgy olvasok, mintha engem is
olvasnának.
Én azért olvasok, mert egy másik embert
keresek.
Én azért olvasok, mert magamat
keresem.
Én azért olvasok, hogy megtaláljanak.
Én azért olvasok, mert érdekel a múlt.
Én azért olvasok, mert érdekel a jövő.
Én azért olvasok, mert érdekel a jelen.
Én azért olvasok, mert szeretni akarok.
Én azért olvasok, mert keresek.
… és amikor olvasok, megtalálom.”
(Darvasi László: Azért olvasok)

Augusztus 20-án, a városi ünnepségsorozat keretében Czeller Zoltán polgármester, Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója, és Rausch Sándor a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
alelnöke, ünnepélyes keretek között vágta át a nemzeti színű szalagot és adta át a város lakosságának az Imre Zoltán Művelődési Központban megújult könyvtárat. Üde színfoltja volt az ünnepségnek Horváth Linda
és Csizmadia Dorottya, a Hunyadi Iskola tanulóinak szavalata. Mielőtt az olvasóközönség birtokba vette a helyiségeket, Menyhárt Sándor plébános úr, és Csaplár József baptista lelkész úr megáldották a létesítményt.
A könyvtár bővítése, új berendezése Jánoshalma Város Önkormányzatának a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert támogatásával, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szakmai irányításával, és
a Lajtha László Nonprofit Kft. közreműködésével valósult meg. A felújítási munkálatokban tevékenyen részt vettek a helyi Városgazda Kft. munkatársai. Megszépült környezetben, új gyermekkönyvtári résszel,
folyamatosan érkező új könyvekkel várunk minden kedves régi és új olvasót!

Politika hirdetési és választási
irányelvek és árajánlat
Jánoshalmai Hunyadi Népe (továbbiakban: JHN)
lehetőséget biztosít a független jelöltek és a politikai
szervezetek jelöltjei számára Fizetett Politikai Hirdetések megjelentetésére. Ennek törvénybe foglalt feltételeit a lapkiadója a Zsikor Bt. megtette, az Állami Számvevőszéknek elküldte az alkalmazott árlistát, ami itt is
olvasható.
Emellett, mint a város közszolgálati feladatokat is
ellátó médiuma a 2014-es önkormányzati képviselőválasztásokra tekintettel az alábbi irányelveket határozza
meg a politikai tartalmakat illetően.
1. A JHN arra törekszik, hogy elősegítse a 2014.
évi önkormányzati képviselőválasztás törvényes, eredményes és etikus lebonyolítását. Ezt hiteles és objektív tájékoztatással, az egyenlő esélyek megteremtésével valósítja meg.
2. A JHN a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és az 2010. évi CLXXXV. törvény előírásait betartva, tájékoztatja olvasóit a választás időpontjáról,
előkészületeiről, technikai lebonyolításáról és a választással összefüggő közérdekű tudnivalókról.
Ennek során támaszkodik a Választási Bizottság és
Jánoshalma város címzetes főjegyzőjének szakmai
iránymutatására, igényli közvetlen részvételüket a tájékoztatásban.
3. A JHN számít a pártok, polgármester és képviselő jelöltek jogszerű és etikus együttműködésére annak

érdekében, hogy irányelveit maradéktalanul betarthassa, elkerülve ezáltal az érdemi munkát hátrányosan
befolyásoló felesleges viták kirobbanását.
A JHN a választási kampányidőszakban
korlátlan számban fogad be politikai tartalmú
hirdetéseket. A politikai hirdetések árszabása
36 Ft/ hasábmilliméter+ ÁFA áron. (egy hasáb
50 mm széles).
Lehetséges hirdetési felületek:
Felület
1/1 oldal
½ oldal
¼ oldal
1/8 oldal

Terület (mm)
266 x 373
266 x 187
133 x 187
133 x 94

Felület Terület (mm)
1/50
50 x 50
2/50
50 x 100
104 x 50
3/50 158 x 50

Ára
71 400 Ft + ÁFA
35 700 Ft + ÁFA
17 850 Ft + ÁFA
8 925 Ft + ÁFA
Ára
1 800
3 200
3 250
5 700

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA

Egyazon felületre irányuló megrendelői szándék esetén a bekerülési sorrendet a hivatalos megrendelő kitöltését követő készpénzes fizetés elsőbbsége határozza meg.
Fizetett politikai hirdetés

Gáspár Zsolt a megyei
közgyűlés képviselő-jelöltje

Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Jánoshalmiak!
A FIDESZ-KDNP-KPE közös jelöltjeinek az elmúlt nyolc évben Jánoshalmáért
végzett munkájának eredményét Önök is látják. Terveink már készen állnak a
következő évekre is! Mi is tettre készen állunk, az eddig megszokott megfontoltsággal, egy-egy szakterületen új képviselő-jelöltek bevonásával, de legtöbben az önkormányzati feladatok végzésében szerzett sokéves tapasztalattal.

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
Bizottság elnöke

Kérjük, szavazzanak bizalmat nekünk, hogy megkezdett munkánkat tovább tudjuk folytatni!

Bács-Kiskun megyében, 2014.
augusztus 29-én, pénteken, a
Fidesz-KDNP leadta a listaállításhoz szükséges ajánlóíveit a Területi Választási Irodánál. Rideg László listavezető, a Megyei Közgyűlés
alelnöke személyesen nyújtotta át a
szükséges aláírások mintegy dupláját tartalmazó íveket a Választási Iroda vezetőjének. Jánoshalmáról Gáspár Zsolt képviselő-jelölt, aki
már 2010-től tagja a közgyűlésnek,
ismét indul a megyei listán.

Álló sor (balról jobbra): Madarász Attila, Kovács József, Nagy Zsolt, Malustyik
Béla. Ülő sor: Csizovszki László, Kiss György, Czeller Zoltán, Herczegné Faddi Jolán, Szakál Lajos
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Jánoshalma nem ezt érdemelte
◄ Folytatás az 1. oldalról
A Népszabadság cikkében békétlenségről, és széthúzásról van
szó. Szerintem nem ezt érdemeljük. Tényleg azért dolgoztunk volna, hogy a „szennyes kiteregetéséről” emlegessék meg országszerte
Jánoshalmát? Miért nem a város eredményeiről tudósít az országos
sajtó? Miért nem arról a közel hétmilliárd forintnyi pályázati forrásról,
amit az elmúlt nyolc évben elnyert a település vezetése?
Ha a város érdekeit nézzük, szerintem elsősorban azt kellett
volna „nagy dobra verni”, hogy az elmúlt években kialakítottunk
egy Iparterületet, ahová kedvező feltételek mellett betelepülhetnek új vállalkozások, és új munkahelyek jöhetnek létre! Miért nem
a jól működő Egészségügyi Központról, az új Buszpályaudvarról,
a megépült kerékpárútról, a Piactérről, a felújított utakról, járdákról, általános iskolákról, idősek otthonáról, Művelődési Központról cikkezik a Népszabadság? Miért nem azért hívták ide magyaros
hevületükben „kedves honfitársaink” a neves országos napilap tudósítóját, hogy arról írjon, ami a jó hírünket kelti, ami az egész településnek hasznára válik?
Mert, hogy nem így történt. A mi „tisztelt földijeink” közbenjárására megjelent cikk nem vonz majd új befektetőket, és ennek hatására új munkahelyek sem lesznek. Ellenben ország-világ előtt
újabb hit-és egyházellenességet sikerült nekik generálni. Úgy
tűnik más céljuk nem volt, csak botrányt akartak. Mi értelme, mi
haszna volt az egész cirkusznak? Semmi.
Azok a jánoshalmiak, akik idehívták a Népszabadság újságíróját,
úgy gondolják, hogy szégyellenünk kell a fejlesztéseket? Talán ők
nem részesülnek belőle? Vagy esetleg az a baj, hogy nem nekik jutott
eszükbe megvalósítani?
Kedves Jánoshalmiak! Mindaz, amit Jánoshalma vezetésének
sikerült megépíteni, felújítani az elmúlt nyolc évben, az MINDENKIÉ A VÁROSBAN!
Sajnos, vannak közöttünk, akik másra tartják érdemesnek Jánoshalmát; ország nyilvánossága előtt hazugságokkal bemocskolni azt a
helyet, ahol születtünk, ahol élünk, és aminek felemelkedéséért dol-

gozunk. Ők a „mindent megmondók”, a „mindent jobban tudók”, ők
azok, akik még ezt a „Népszabadságcikkes csúfságot” is meg merték csinálni. Mert már az írás megjelenése napján bebizonyosodott,
hogy nem másról van szó, mint ferdítésről, zavarkeltésről. Még egy
„tüntetést” is szerveztek kurucos vitézségből, hogy, hogy nem, a katolikus iskola előtt összegyűlt „hatalmas elégedetlenkedő tömeg” alig
volt több tíz embernél.
Szerencsére sokak számára nyilvánvaló, hogy kik voltak az elkövetők. Ugyanazok, akik négy és nyolc évvel ezelőtt is hasonló tetteket
vittek végbe, pontosan ugyanígy a választások előtt. Akiknek akkor is
ez volt, és most is ez a módszerük: mocskolódni, ellentéteket szítani, közösségeket szétverni. Most éppen a katolikus egyházközségben
való zavarkeltés volt a cél, ami végtére is nem sikerült. Mert a katolikus közösség erősebb annál. Tudniillik más eszmék vezérlik, olyanok,
amik az évszázadok próbáját is kiállták.
Arról már ne is beszéljünk, hogy „tisztelt honfitársaink” ismét ezekkel a hihetetlenül elferdült módszerekkel akarnak önkormányzati
képviselői lenni Jánoshalmának. Vajon kiket akarnak képviselni
ezekkel az eszmékkel?
A közelgő önkormányzati választások miatt volt ez a cirkusz? Akkor
még inkább nem kellett volna! Jánoshalma nem ezt érdemelte...
Ennél a sajnálatos incidensnél ismét megmutatkozott, hogy vannak
a jelöltek között, akiknek a munka nem értékmérő, akiknek a szélsőséges magatartás a létformájuk.
Én nem szégyenlem az eddig elvégzett munkámat. Ellenkezőleg! Megtisztelő számomra, hogy a város intézményeinek vezetőivel,
mezőgazdasági és ipari vállalkozóival, civil szervezeteivel, egyesületeivel együtt tehettem valamit a településünkért.
Munkatársaim nevében is ezúton megköszönöm az Önök
bizalmát! Bízom abban, hogy közösen egy olyan jövőt lehet
tovább építeni, amit Jánoshalma megérdemel!
Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Mentőállomás alapkőletétele
A projekt keretében a hálózatbővítéssel párhuzamosan folyik a
mentőgépjárművek, orvostechnikai eszközök és oktatási eszközök
beszerzése is, mely az építészeti munkálatokhoz ütemezetten igazodik.
Jánoshalma mentőállomásra az épület átadásakor két új. teljesen
felszerelt „B” típusú mentő-gépkocsi (1*12 órás, 1*24 órás B típusú mentőgépjármű, teljesen felszerelve az előírásoknak megfelelően) kerül.
A TIOP-2.2.1 projekt pályázati kiírásának megfelelően csak olyan
ingatlanon valósulhat meg fejlesztés, mely a Magyar Állam tulajdonában és az Országos Mentőszolgálat vagyonkezelésében van. Jánoshalma Város Önkormányzata támogatásának köszönhetően e pályázati feltételt teljesíteni tudták, így lehetővé vált a támogatási szerződés megkötése, mely biztosítja a beruházás fedezetét.
Az építészeti kiviteli tervek elkészültek, jelenleg a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás zajlik.
A TIOP-2.2 1-11/1-2012-0001 „Sürgősségi ellátás fejlesztése-mentés” projektben a jánoshalmi új mentőállomás építésére bruttó 114
millió forint áll rendelkezésre.
Az OMSZ az újépítésű mentőállomásokat korszerű építőanyagok
felhasználásával kívánja megvalósítani, Megújuló energiaforrás (napkollektor) telepítésével, mivel a beruházások során minden esetben
figyelembe kívánják venni hosszútávon mind a környezeti, mind a
pénzügyi fenntarthatóság követelményeit. A tervezés során figyelembe vették az állomásra kerülő mentőautó típusok méreteit, dimenzióit.

Az új mentőállomással kapcsolatos adatok:
Ellátott terület lakosságszáma: 18 662 fő
Ellátott települések száma: 8
Tehermentesülő állomások: Kiskunhalas, Bácsalmás
Jánoshalma 2010. évi összes esetszám: 790 (15 percen túli esetszám: 627)
Kiskunhalas esetszám: 2 543 (15 percen túli esetszám: 152)
Bácsalmás esetszám: 458 (15 percen túli esetszám: 111)
Mindezeket az augusztus 14-i alapkő letételen tudtuk meg a mentőszolgálat munkatársaitól: Dr. Czirner József OMSZ Szervezési
és Koordinációs Igazgatóság, megbízott operatív. igazgatójától, Dr.
Gyarmati Istvántól, az Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága projektiroda vezetőjétől és Dr. Zentay Attila az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet orvos-igazgatójától.
Az ünnepségen a beruházás fontosságát és azt hogy ez mit jelent
az itt élők mindennapjaiban, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Bács-Kiskun megyei Közgyűlés elnöke fejtette ki. Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere emellett kiemelte, hogy milyen
eredményeket ért el az utóbbi időszakban Jánoshalma az egészségügyi fejlesztések terén, melyhez jól illeszkedik ez a beruházás.
AZ ünnepség végén Menyhárt Sándor plébános pedig Isten áldást
kérte magára az alapkőre, melyet az összefogás és tenni akarás jelképeként értékelt. Áldást kér továbbá a létesítmény tervezőire, kivitelezőire és a majdan itt dolgozókra is.

Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt
Jánoshalmi Választópolgárok!
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Tájékoztató a házi
bekötésekről

BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDIK A CSATORNÁZÁS
A csatornaépítés nagy része megtörtént már. A kivitelező elmúlt heti tájékoztatása alapján
10%-nál is kevesebb a még építendő szakasz. Az utolsó csatornaszakasz építésekkel párhuzamosan megkezdődik a mérnökszervezet részéről a csatorna és a hozzá kapcsolódó érintett területek átvétele. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kivitelező nem megfelelően állította helyre a területet, vagy a csatornaszakaszon hiányosságot tapasztalnak azokat a vállalásnak és az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. Ez fokozottan ellenőrzésre kerül,
ezért viszonylag időigényes a tételes átjárás. Kérjük a lakosság türelmét a helyreállításokkal
kapcsolatosan. Minden érintett hely megtekintésre kerül, és szükség esetén javítják a kivitelezők. Ezt a munkát szeptember és október hónapban végzi a Mérnök. Ezzel egy időben minden jogos észrevételt és bejelentést szívesen fogadunk annak érdekében, hogy minél tökéletesebb legyen a helyreállítás. (az alább olvasható zöld számon megtehető). A közterületi utak
helyreállítása is elkezdődik szeptember végén. Minden utcaszakaszon minimum a korábban
meglévő minőséget kell produkálni, de vannak olyan szakaszok, melyeket jobban tönkretett
a kivitelezés, azt teljes szélességében helyreállítják.
A szennyvíztisztító telep is az ütemterveknek megfelelően halad. Az építészet szeptember elején elkészül és kezdődik a gépészeti szerelés. A tervek szerint decemberben elindul
a próbaüzem.
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.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot (Érdekelteket) a csatorna rákötés ütemezéséről és
lehetőségeiről.
Az idei évben várhatóan rákötés nem teljesíthető. Ez azt jelenti, hogy a belső (házi) hálózatot is csak tavaszra lehet elkezdeni kivitelezni. Ez fontos abból a szempontból, hogy még
az idén jó minőségben be tudják fejezni a kivitelezők az utcai hálózat építését. (Ne legyenek
illegális rákötések, beengedések. EZ FELJELENTÉST VON MAGA UTÁN!!!!)
Az önkormányzat az üzemeltetővel egyetértésben kéri a lakosságot, hogy a belső hálózat megépítését elsősorban szakavatott és a szolgáltatónál regisztrált kivitelezővel végeztesse. Ez fontos abból a szempontból, hogy megfelelő minőségben készüljön majd el a rákötés.
Fontos, hogy érvényesüljenek azok a kivitelezési szempontok, melyeket a szolgáltató elvárásként megfogalmaz. (átmérő, iránytörés, tisztítóakna, stb.) Az önkormányzat kérése, hogy
lehetőleg jánoshalmi vállalkozóval végeztesse mindenki ezt a munkát, ugyanis amennyiben
a későbbiekben probléma lesz a rákötéssel, a helyben ismert kivitelezőt könnyű lesz elérni,
számon kérni. A helyi kivitelezők listáját az alábbiakban adjuk közre:
GÁL LÁSZLÓ Jánoshalma, Dr. Szobonya Z. u. 13. Tel.: 06-70/332-14-65
KOTRÓ TIBOR Jánoshalma, Szent István u. 7. Tel.:06-30/233-71-71
LENCSE LÁSZLÓ Jánoshalma, Fürdő u. 7. Tel.: 06-30/967-12-96
ÓDOR ISTVÁN Jánoshalma, Kazinczy u. 23. Tel.: 06-30/349-40-33
POTYONDI LÁSZLÓ Jánoshalma, Dózsa Gy. u. Tel.: 06-70/5950842
Városgazda Kft. Jánoshalma, Molnár J. u. 3. Tel.: 06-30/535-50-14
Az elkövetkezendő időszak (kora tavaszig) feladata lesz minden Érdekeltnek, hogy átgondolja a csatorna belső rákötésének lehetőségeit és felkeressen egy vállalkozót, hogy a tavaszi bekötési időpontot ütemeztesse vele. Ez fontos lesz abból a szempontból, hogy a vállalkozók és majd a szolgáltató is ütemezni tudja a feladatokat és időben besorolja őket.
Fontos megemlíteni, hogy a rákötés feltétele lesz az időarányosan megfizetett Érdekeltségi
Hozzájárulás. Ezt minden ingatlannak a rákötés kérésekor igazolni szükséges. Akinek elmaradása lesz, annak a rákötés az elmaradás megfizetéséig nem teljesíthető.
Tájékoztatunk továbbá mindenkit, hogy a csatornára rá nem kötött ingatlannak talajterhelési díjat kell fizetni a türelmi idő lejárta után. Ezért kérjük 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

Az összefogás erejével
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

2014. májusi közgyűlésén megszületett döntés értelmében

a jánoshalmi daganatos gyermekek
gyógykezelésének céljára

elkülönített számlát hozott létre a Borotai Takarékszövetkezet Jánoshalmi Kirendeltségénél.

A bankszámla száma: 51100036-10063493

Kérjük, támogassa Ön is egyesületünk kezdeményezését!

Az októberi Önkormányzati választáson független jelöltként kívánok részt venni. Az elmúlt időszakban öt önkormányzati ciklusban
végeztem munkát. Kettőben képviselőként, kettőben Városgazdálkodási Bizottság elnökeként, 2010-től pedig a mai napig alpolgármesterként.
Kérem Önöket, hogy 2014. október 12-én ismét támogassanak szavazatukkal, hogy továbbra is dolgozhassak Önökért, a fejlesztésekért, Jánoshalmáért.

Komáromi Lajos
képviselőjelölt

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület által szervezett 2013. évi Jótékonysági Bál bevételéből az
Országzászló Parkba telepített, sokak által kedvelt családi pihenő asztalok és padok.

Czeller Zoltán
az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület elnöke

A u HUNYADI
g u s z tNÉPE
us 20
J Á N O S H A L M I
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Szent István napján Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Imre Zoltán Művelődési Központban tartotta ünnepi ülését. A színházterem széksorait meg töltötték a vendégek, többek között Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés alelnöke, Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója, több település polgármestere, valamint helyi a képviselő-testület tagjai, az intézmények vezetői, pártok, civil szervezetek képviselői.
A Himnusz eléneklését követően Czeller Zoltán, Jánoshalma Város polgármestere mondta el ünnepi köszöntő szavait. „A mai napon magyarságunk egyik kiemelkedő napját ünnepeljük. Az elmúlt időszakban több elnevezést is kapott,
hívták István király ünnepének, államalapításunk napjának, új kenyér ünnepének. Ezek más-más megfogalmazások,
azonban a történetiségtől eltekintve meg kell állapítanunk, hogy lényegében egyik sem zárja ki a másikat.
István király ünnepe, azé az első királyé, aki szakított az ősi hagyományokkal, és hitet tett a kereszténység mellett. A Kárpát-medencében ötezer éve laktak a história által is feljegyzett népek: illírek, trákok, kelták, rómaiak, hunok,
különböző germán törzsek, avarok és frankok, akik vagy beleolvadtak a többi nép közé, vagy nyomtalanul eltűntek. Az
Árpád fejedelem által megszerzett honban csak a magyarság tudott megmaradni, ezeréves államot alapítani. Mindez azért volt lehetséges, mert Szent István királyunk a hazát Jézus Krisztus tanításának sziklájára emelte, amelynek
jelképe volt a pápától küldött korona. Az államalapítás Szent István király elvitathatatlan érdeme, amely által történelmünk legnagyobb személyisége, és a magyar szentek legnagyobbika lett. Jókai Anna azt írja: „Szent István király azt
a fundamentumot adta meg, amire azóta is építkezünk.” A kereszténységet napjainkban számtalan támadás éri a világban-szemünk előtt zajlik a keresztényüldözések legújabb formája, ami egyébiránt egy gyalázatos ember-ember elleni bűntett-valamint határainkon belül az egyes közösségekben folyamatos megszégyenítés és gúny tárgyai a keresztény emberek. A szélsőséges „mindent szabad, ami jó nekem”, és a keresztény „ne tedd azt mással, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek” alapvetően ellentétes módon szabályozza az emberi létet. Egy azonban bizonyos, a keresztény életszemlélet még nem tett tönkre semmilyen értéket, hanem éppen ellenkezőleg; gyarapította és gazdagította az
egyéneket és a közösségeket. A Szent István által választott ideológia időtálló.
Augusztus 20. az új kenyér ünnepe, túl vagyunk az aratáson, s jól tudjuk, a kenyér az élet. Imáinkban is így szerepel: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” Egész évi munkánk eredményét jelképezi az új búzából frissen sütött kenyér, ami ma megszentelésre került. Köszönet minden embernek, aki szántott, vetett, aratott, a kemencék
mellett dolgozott, mindenkinek, akinek munkája nyomán kenyér kerül az asztalunkra.
Augusztus 20. az államalapítás napja, azé az államé, amelyik egy országban élő, összetartó közösséget jelent,
emlékeztet arra, hogy a magyarságnak csak összefogással lehet jövője. Minden együttműködés, minden közösségvállalás értékes, és szükséges a maga nemében, legyen az nemzeti, vagy települési, és igaz ez az emberek kisebb
közösségeire is. A magyar nemzeti összefogás jelentősége az elmúlt időszakban rendkívüli módon előtérbe került,
amikor védeni kell identitásunkat, ügyeinket, elért eredményeinket. Jánoshalmán mi is tudjuk, mit jelent összetartani.
Szép példáját adták ennek őseink, nagyszüleink, szüleink, a háborúk utáni újjáépítés, és válságok időszakában. A
következmény pedig a gazdasági fellendülése, közösségek és egyének gyarapodása lett. Kellő alázattal teszek említést az elmúlt 8 évről. Az „elmúlt 8 év” némiképpen pejoratív értelmet kapott mások által, de ez a 8 év, nem az a 8 év!

2014. szeptember

Azt az időszakot jelenti, amikor Jánoshalmának a környékbeli nagyobb városokhoz képest több
évtizednyi lemaradást sikerült pótolni a fejlesztések terén. A településünkre érkező közel 7 milliárd forint forrás nagyon lényeges, de ami igazán említésre méltó, hogy az elmúlt évek változásait közösen terveztük és valósítottuk meg; az önök által választott képviselőkkel, a közszférában,
az oktatási, a szociális, az egészségügyben dolgozó intézmények vezetőivel, az iparosokkal, a
mezőgazdasági vállalkozókkal, a civil szervezetekkel. Elmondható, hogy Jánoshalma ismét az
őseink idejében tapasztalt összetartás miatt volt sikeres. A recept nem változott azóta sem. Mert
nem egyének érdekei érvényesültek, hanem a közös akarat. És ami nagyon érdekes, a tények
azt mutatják, hogy minden közösség gyarapodott belőle. Az egészségügy kapott egy járó-beteg
szakellátó központot, és nemsokára új mentőállomásunk lesz, a gyermekeink felújított óvodába,
iskolába járnak, a gazdálkodók kaptak egy felújított gazdaköri szákházat és egy fedett piacteret,
az utazók új buszpályaudvart és szépen felújított vasútállomást, a kultúrát és szórakozást kedvelők új művelődési házat, színháztermet, könyvtárat. Járási központ lettünk, és van ehhez méltó főterünk. Használjuk a nap energiáját, nálunk épül a környék első naperőműve, alkalmassá tettük a volt laktanyát új vállalkozások megtelepedésére, ezáltal új munkahelyek létesítésére. Októberben véget ér a szennyvízberuházás, nem szennyezzük ezután az alattunk lévő ivóvízkészleteket, ha jövőre megépül az ivóvíztisztító, arzénmentes ivóvizünk lesz. Az összefogás ezt eredményezte. A Szent István által választott ideológia ezáltal is jónak bizonyult. Kevesen, de vannak,
akik nem akartak részt venni az építő együtt gondolkodásban. Ma is azzal foglalkoznak, hogy a látható eredményeket
ellehetetlenítsék. Nemrégiben szélsőséges nézetekkel, a valóságot minden tekintetben nélkülöző rágalmakkal viszályt
szítottak a keresztény egyházközség tagjai között, sőt, egyházi vezetőket fordítottak egymás ellen. Az alkotás öröme
helyett az értelmetlen rombolást választották. Nem vették figyelembe, hogy történelmi távlatokban „szentistváni” eszméknek, a jónak, az igaznak van helye és létjogosultsága, a gyalázkodással, és hazugságokkal szemben.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki azon munkálkodik, hogy városunk biztos megélhetést
nyújtson az itt élőknek, hogy településünk folyamatosan szépüljön, hogy közösségeink erősödjenek, ugyanis a nehézségeket könnyebben leküzdhetjük, a sikereknek jobban örülhetünk együtt, egy összetartó és erős közösségben” -fejezte gondolatait Czeller Zoltán.
A polgármester úr ünnepi szavai után kitüntető címek átadására került sor. Jánoshalma Város Képviselő-testülete minden esztendőben elismeréseket adományoz azoknak, akik kiemelkedően sokat tesznek vagy tettek a városért.

JÁNOSHALMA VÁROS KITÜNTETŐ CÍMEINEK ÁTADÁSA
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város
díszpolgára címet adományozott Kiss Györgyné részére.
Kiss Györgyné Klárika nevelő-oktató munkájára a magas
színvonalú szakmai felkészültség, és a tudatosság volt jellemző. Folyamatosan képezte
magát. Pedagógus szakvizsgát
tett, a közoktatás vezetői szakképesítést országos szinten is
az elsők között szerezte meg. A
Szent Anna Katolikus Általános
Iskola első igazgatója volt. Az
intézményben általános iskola
és kollégium, később óvoda is
működött, különösen összetett
és nagy feladatot jelentett számára, amit példaértékűen teljesített 15 éven keresztül. Igazgatói munkássága alatt a
minden apró részletre való odafigyelés, a konfliktusok megelőzése volt a jellemző.
Több civil szervezet – I. sz. Nyugdíjas Klub, Bem József Klub- Flóra Klub, Mozgáskorlátozottak Egyesülete – programjait, ünnepeit tette színesebbé, meghittebbé iskolája tanulóinak, tanárainak közreműködésével, ő maga közvetlenül is segítette ezen
szervezetek munkáját.
Jó munkatársi kapcsolatot alakított ki beosztottjaival, érdekeiket szem előtt tartva
figyelemmel kísérte életüket, problémáikat.
Jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel is, ezért mindig bizalommal fordultak hozzá. A
gyerekekkel szemben megértő, kedves volt, és nagy tekintéllyel bírt.
A Katolikus Iskolák Diáksport Szövetségének országos elnökségi tagja volt hosszú
éveken keresztül.
A városi önkormányzat szociális bizottságának munkáját 1998-tól 2002-ig, valamint
az oktatási bizottság munkáját 2006-tól 2010-ig segítette.
Nyugdíjba vonulása után is aktív szerepet tölt be a város életében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának alapító tagja, 1991. óta aktívan vesz
részt a rászorulók megsegítésében. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jánoshalmi Csoportjának 1995. óta tagja, melynek vezetőségben tevékenykedik.

Kiss Györgyné meleg szavakkal, meghatódva köszönte meg a kitüntetést a
javaslat tevőknek, és a döntést meghozó Képviselő-testületnek, Külön megköszönte családjának, azt a türelmet és kitartást, mellyel segítették közéleti tevékenységét.”
Jánoshalma Város
Képviselő-testületi Jánoshalma Város
díszpolgára címet adományozott Malustyikné
dr. Király Ibolya részére.
Dr. Király Ibolya Jánoshalmán
nőtt fel, itt végezte az általános, és középiskolát. Az orvosi
diploma megszerzése után
dolgozott a balassagyarmati, a
kiskunhalasi kórházban. Jelen-

leg a bácsalmási és a jánoshalmi egészségügyi központban. Minden munkahelyén
a betegeiért hivatástudattal élő orvost ismerhették meg munkatársai és páciensei.
A jánoshalmi emberek számára Dr. Király Ibolya nemcsak elsősorban doktornő,
hanem A DOKTORNŐ. A gyógyítást komplex folyamatnak tartja ahol, a betegnek
nemcsak testileg, de lelkileg is gyógyulnia kell. Szakmaisága messzemenő emberséggel párosul. A rendelőjéből kijövő betegek a személyes odafigyelés, szakmai tudás mellé, kedvességet, mosolyt kapnak. A betegeivel való kapcsolatról sokat elárul,
hogy közvetlensége miatt sokan „csak” Ibolyának szólítják, az emberek tisztelete és
szeretete kíséri.
Dr. Király Ibolya alapító tagja az Összefogás Jánoshalmáért Egyesületnek, ezen belül
fő tevékenységei közé tartozik, hogy évente egészségmegőrző (életmód) táborokat
szervez, valamint tagja az egyesület utca-szociális csoportjának, ahol elkötelezetten
dolgozik a városban élő rászorulók problémáinak enyhítésén.
Három gyermek édesanyja, férjével együtt nagy szeretetben nevelték fel gyermekeiket. Fontosak számára a rokoni kapcsolatok, de a család élete a közélet előtt nyitott,
gyakorta vendégül látnak magányos, idős embereket, fiatal családokat, jegyespárokat, hogy mások is megérezhessék egy befogadó család meleg szeretetét.
Dr. Király Ibolya személyes példaadással, mindennemű megnyilvánulásával az emberi kapcsolatok minőségének javítására, a társadalmi kapcsolatok jobbá tételére
törekszik. Az emberi kapcsolatokban jelenlévő széthúzás, viszályok helyetti együttgondolkodás, az egymás iránti tolerancia megvalósításáért elkötelezett.
Emberszeretete, a szakmához való viszonya, keresztény meggyőződése alapján
példa lehet minden jánoshalmi ember számára.

Malustyikné dr. Király Ibolya is fontosnak tartotta megköszönni a jelölést, és
a Képviselő-testületnek, hogy méltónak találták erre az elismerésre. Köszönetet mondott családjának, a háttér megteremtéséért és a közösségének, akikkel mindent együtt tesznek.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város
díszpolgára posztumusz címet adományozott dr. Rapp Jakab
részére.
1870. június 3-án született a
régi Bács-Bodrog Vármegye, a
mai Vajdaság déli részén. Apja
takarékpénztári igazgató, földbirtokos. A jó anyagi között élő
család iskoláztatta gyermekét.
Diplomáját 1898-ban a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Orvosi karán szerezte.
1918-ban került Jánoshalmára,
ahol hamarosan vezető főorvos
lett. Rapp Jakab jánoshalmi tevékenysége egyfelől hivatása a
gyógyítás, másfelől a kulturális
élet terén volt igen jelentős. Belgyógyászati kérdésekkel foglalkozó cikkei jelentek meg az
Orvosok Lapjában. Az ő kezdeményezésére nyílt meg 1926.
május 1-jén a Tüdőgondozó
Intézet. 1927-ben létrehozta Jánoshalmán az Országos Stefánia

Egyesület részeként a helyi csoportot a gyermekek védelmében. Helyben és országosan is elismert orvos volt. A község kulturális életében jelentős szerepet töltött be.
Ő kezdeményezte az első mozi beindítását. Újságot alapított, amely 1921. április
8-án jelent meg. Több színdarabot írt, amit ünnepi alkalmakkor be is mutattak. 1927ben jelent meg az aranyéremmel kitüntetett pályamunkája a Jánoshalma története.
Ez a könyv mai is használható szakirodalom, sőt mai alapja későbbi kutatásoknak.
1933-ban Bajára költözött, ahol megírta Baja és Bács-Bodrog vármegye községei
című monográfiát. 1938-ban Szegedre költözött. Élete végéig jelentek meg írásai,
könyvei. 1946-ban halt meg.

A díj egy későbbi időpontban kerül átadásra a család tagjainak.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város
tiszteletbeli polgára címet adományozott Köves Iván részére .

(Azok a személyek kaphatják, akik országos, illetve nemzetközi hírnevet szereztek Jánoshalmának)
Köves Iván 1926. május 26-án
született Kiskunhalason. Gyermekkorát Jánoshalmán töltötte.
Iskoláit Kiskunhalason kezdte,
majd Budapesten a Zeneművészeti Főiskola csellista szakán
végezte. Bécsben zenetudományt és filozófiát hallhatott.
1949-ben nyugat felé menekülés közben letartóztatták, mint
dezertőrt elítélték. Megjárta a
Rákosi-rendszer börtöneit és
internáló táborait. Az 1956-os
forradalom leverése után külföldre kényszerült.
Bécsben alapítója volt a Philharmonia Hungarica zenekarnak a jánoshalmi Somogyi Józseffel együtt. A zenekar
világhírűvé vált, tagjai emigráns magyarok voltak, vezetője Yehudin Menuhin volt.
1958-ban a párizsi Realite nemzetközi fotókiállításon, ahol a zsűri elnöke Pablo Picasso volt, 6000 pályamű közül fotóival 1., 3., és 7. helyezést ért el. 1962-ben a
palermoi nemzetközi versenyen a világ legjobb fotója címmel ismerték el a Jövővízió
című alkotását.
Nevéhez fűződik a vizuális kommunikáció fogalma. Elsőként alkalmazta az alkotó
fotográfiát építészeti elemként. A Justitia című 180 négyzetméteres fotófreskója egy
gimnázium mennyezetén, egy másik alkotása egy uszoda belső falán található. A
világban a dialektikus képnyelv atyjának tekintik. Az esseni, dortmundi, a münsteri főiskolák művészetfilozófia tanára volt. A 90-es évek elején a köztársasági elnök
kérésére végleg hazatelepült, Budapestre költözött. Tanított a pécsi, budapesti és
bajai főiskolán is.
Máig keresett előadó és tanácsadó, többször járt Jánoshalmán előadást és könyvbemutatót tartani. Több, mint negyven könyve jelent meg német nyelven, hazatelepülési
után a lista tovább bővült. 2014 tavaszán jelent meg legújabb műve.
Volt, aki elment, nem tudta feledni sérelmeit, és szakított a magyar gyökereivel. Volt,
aki elment és nem tudta feledni gyökereit, és karrierje gyümölcseiből visszajuttatott
ide, hazájába. Köves professzor az utóbbiak közé tartozik.
Dr. Köves Iván professzor a meglepetéstől meghatódva csak annyit tudott
mondani: Nagyon köszönöm!
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2014. szeptember
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város
Kiváló pedagógusa címet adományozott Taskovics Péter
részére. (A főigazgató úr már júniusban a városi pedagógus napon a

címért járó emlékplakettet.)

Taskovics Péter főigazgató úr 31 éve
dolgozik a VM Kelet-magyarországi
Agrár-szakképző
Központ jánoshalmi
székhelyintézményében.
Miután
1982-ben a BME
Gépészmérnöki Kar;
Gépipari technológia szakán gépészmérnöki diplomát
szerzett, a Kiskunhalasi Állami Gazda-

sághoz került gyakornoki munkakörbe.
1983-ban már a Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet, Jánoshalma szakoktatója lett, ahol egy tanévig a tanulók üzemi
gyakorlatát vezette az iskolával kapcsolatban álló termelőszövetkezetekben. 1984től tanári beosztásba került, feladata a szakmai elméleti tárgyak oktatása volt. Nagy
szerepet vállalt az iskola oktatástechnikai fejlesztésében, az informatikai oktatás
elindításában. Magas színvonalú munkájáért főtanácsosi címet kapott.
1999-200 l-ig műszaki igazgatóhelyettesként közvetlen irányítója volt a tangazdasági
termelőmunkának, a gyakorlati képzés fejlesztésének Munkájának eredményeként
számítógépes termet hoztak létre, pályázati forrásból felújították a ZTV-hálózatot,
hídmérleget telepítettek és a tangazdaságban bevezették a gépi takarmánykiosztást
Ebben az időszakban a tangazdaság megkapta a „Bronzkoszorús tangazdaság” címet. Ekkortájt tevékeny részt vállalt a regionális mezőgazdasági kiállítások szervezésében is, mely méltán szerzett hírnevet Jánoshalma városának és az intézménynek.
2004-től kollégiumvezetői megbízást kapott, irányítása alatt ésszerűen és takarékosan működő kollégium jött létre, a tanulók létszáma folyamatosan nőtt. Informatika
termet alakítottak ki, és bővítették a sportfoglalkozások lehetőségét. Nagy hangsúlyt
fektetett a családias légkör kialakítására, a tanulók folyamatosan számíthattak segítségére, bátran fordulhattak hozzá akár magánéleti, akár tanulási problémáikkal.
Jelentős része volt a felnőttoktatás szervezésében, a szakmai elméleti képzésben,
az iskolai minőségirányítási rendszer kidolgozásában, a szaktanácsadásban és a
pályázatírásban, melyek révén az intézmény további fejlesztéseket valósított meg.
2008-2011-ig, az ASZK létrejötte után, szakmai főigazgató-helyettesi feladatokat látott el, irányította a TISZK-szintű oktatásszervezést, projektmenedzserként felügyelte a TÁMOP pályázatot, mely közel 300 millió forinttal támogatta a munkaerő piaci
igényeknek megfelelő agrárszakképzés megvalósítását.
2011. február 28-tól főigazgatói feladatok ellátásával bízta meg a fenntartó. A székhelyintézmény irányítása mellett lelkiismeretes, toleráns és jól szervezett munkával
biztosítja az ASZK működését. Nagy hangsúlyt fektet a nappali rendszerű oktatás
mellett a felnőttképzésre is, amely ma már az ASZK saját bevételeinek jelentős hányadát képezi. Kollégáival, vezető társaival való kapcsolatát a tolerancia, az empátia, a következetesség, a másik véleményének tisztelete, ugyanakkor a határozott
vezetői utasítások megfogalmazása jellemzi.
Bács-Kiskun megye egyik legjelentősebb szakképző iskolájának vezetőjeként nagy
hangsúlyt fektet a külső partnerekkel való kapcsolattartásra, gondolok itt a térség
meghatározó gazdálkodóira, munkaadóira, a kamarákra, a munkaügyi központokra,
az MFKB-ra, az MVHra.
Ki kell emelni az agrárágazati nemzetközi oktatás, a mezőgazdasági termesztés és
értékesítés hazai és nemzetközi terén szerzett ismereteit, valamint a mezőgazdasághoz kapcsolódó egyéb tevékenységeit: regisztrált szaktanácsadó, NVT szaktanácsadó, szakmai vizsgaelnök. Egyéb kompetenciái még a költségvetési intézmények pénzügyi rendszerében való jártasság, illetve a hazai és uniós pályázatok
készítése és lebonyolítása során szerzett gyakorlat.
Szakmai-társadalmi szervezetekben való tevékenysége is jelentős: 1994-1998-ig
Jánoshalma város Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnökeként eredményes

munkát végzett. Szerepet vállalt a helyi gazdakör és az ipartestület munkájában,
a Városvédő Egyesület és a Jánoshalmáért Alapítvány megalapításában. Azóta is
jelentős szerepet tölt be a város életében, az általa vezetett intézmény rendszeresen
helyt ad a város rendezvényeinek, illetve ő is aktívan részt vesz a különböző fórumokon, tagja a jánoshalmi csatomázási felügyelőbizottságnak is.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város
sportjáért címet adományozott Farkas András részére.
Farkas András a szakképesítés
megszerzése után 1966-ban
kezdett el dolgozni a jánoshalmi Petőfi Mezőgazdasági és
Kereskedelmi Szövetkezetnél.
A szövetkezetnél növényvédelmi szakirányító, üzemegység
vezető, növénytermesztési ágazatvezető pozíciókat töltött be.
A beosztások változása fokozatosan nagyobb rálátást biztosított az üzem működésére.
1970-ben házasságot kötött,
házasságából két gyermek született, Ágnes és András.
A további munkássága is
Jánoshalmához fűzi. Az Agroprodukt KFT 1993-ban alakult, melynek ügyvezető
igazgatója lett. A gazdaság 123 főnek ad munkát. A gazdaság Farkas András irányításával minden évben nyereséggel működik. Hozzáértése, szakmaszeretete mindenkiben tiszteletet vívott ki.
A dolgozók munkabérei és a béren kívüli juttatásai a legmagasabbak a környéken.
Farkas András szívén viseli Jánoshalma fejlődését, lehetőségekhez képest támogatja a társadalmi-civil szervezeteket, eseményeket, rendezvényeket, az ifiúságtól
az idősebb generációig. Támogatja továbbá a sportegyesületeken keresztül a helyi
iskolákat, valamint az egyházi beruházásokat.
A példamutató munkája mellett kimagasló a sport iránti elkötelezettsége. Különösen
a városunkban működő kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz és más amatőr sportmozgalmak munkáját segíti. Évtizedek óta támogatja a kézilabda szakosztályt, így
ösztönzi a lelkesedést, a versenyeztetést. Elsősorban a fiataloknak ad esélyt, hogy
aktív életet éljenek, sportoljanak.

Farkas Andrást megköszönte a kitüntetést, aki nemcsak támogatja a sportot, hanem ő maga is, ma is sportol, majd így zártas gondolatait: Az életben
az lesz sikeres, aki többet ad, mint amennyit kap.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Az év vállalkozója
díjat adományozta Taskovics Tiborné részére.
Taskovics Tiborné 1947-ben
született Jánoshalmán. 1965ben szerzett technikusi képesítést Budapesten az Élelmiszeripari Technikumban. A
szakma szeretetét részben
az iskolában, de többnyire
a családban, barátok között
sajátította el. 1967-től 1997ig a BÁCSZÖLDÉRT kiválója
dolgozója volt.
1998-ban alapította meg
férjével a savanyító üzemet,
Taskó Savanyúság néven. A
családi vállalkozás több családnak biztosít munkát. Kizárólag szakértő termelőktől vásárolnak alapanyagokat, ezzel támogatva a helyi és
környékbeli embereket. „Az ízek minősége, a minőség íze” a vállalkozás szlogenje.

5. oldal
Célja a helyi íz világot a kistérségben élőkhöz eljuttatni a legmagasabb minőségben. Termékeik a hagyományokat őrzik. Jánoshalmán nem múlhat el bál úgy, hogy
a vacsora mellől hiányozna a Tasko Savanyúság. Minden alkalmat megragad az
intézmények és civil szervezetek támogatására.
Taskovics Tibornét köszönetét fejezte ki a jelöltőknek, és azoknak is, aki erre rábólintottak a kitüntetésére. Külön köszönetét fejezte ki azoknak az embereknek, akik a 15
éve kipróbált recept alapján veszik és eszik a termékeiket.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város
egészségügyéért címet
adományozott dr. Horváth Katalin részére.
Dr. Horváth Katalin 1957.
május 8-án Kiskunhalason
született a család harmadik
gyerekeként.
Tanulmányait
szülővárosában kezdte meg a
Szűts József Általános Iskolában, majd a középiskolát Szilády Gimnázium matematika-fizika tagozatos osztályában
folytatta. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát Pályakezdőként
a kiskunhalasi Semmelweis Kórház csecsemő- gyermekosztályán dolgozott
1985 február óta él Jánoshalmán, három gyermeke született Levente, Ákos, és
Nándor. Mivel Jánoshalmán a gyermeklétszám körzetbővítést tett szükségessé, a
kórházi munkát feladva 1988. július 1-jétől Jánoshalma kettes számú gyermekkörzetében dolgozik, ahol az ellátandó feladatok közé tartozik Kéleshalom csatolt község
bel- és külterület gyermeklakosságának ellátása is. A praxis teendői mellett óvoda és
iskola egészségügyi feladatokat is ellát, valamint a kiskunhalasi kórház felkérésére
Borotán mozgó szakorvosi szolgálat keretében csecsemő tanácsadást végez havi
rendszerességgel.
33 éve dolgozik az egészségügy szolgálatában. Munkáját betegei iránti szakmai elkötelezettséggel, maximális odaadással végzi.

dr. Horváth Katalint külön megköszönte az ünnepsége is jelen lévő szüleinek, hogy mindent megtettek azért, hogy tanulhasson, mert egy kisgyermek őszinte, elismerő mosolyánál szebbet nem igazán tud elképzelni szerint
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város
közszolgálatáért címet adományozott Csima János részére.
Csima János 2000 szeptemberétől dolgozott közterület
felügyelőként a jánoshalmi
Polgármesteri Hivatalban. Hivatali esküjével összhangban,
a munkáját mindvégig kellő
alázattal, teljes felelősségérzettel, hivatástudattal látta el.
Munkájával kiérdemelte mind
az önkormányzat szerveinek,
mind a jánoshalmi polgárok
elismerését és tiszteletét a
város közterületei jogszerű
használatának felügyelete, a
közterület rendjének és tisztaságának fenntartása kapcsán. Hatásköri felhatalmazásaival, mint például a helyszíni bírságolással vagy a szabálysértési feljelentéssel
kiváló érzékkel, csak az ügy más rendezési mód hiányában élt. Nem csak az előírt
munkaköri feladatainak tett eleget. Mindig készen állt mindent megtenni a rendkívüli esetekben bajbajutott polgártársainak segíteni a külterületen élő lakosok napi
életükben jelentkező problémáin. Munkája kapcsán szorosan együttműködött más
szervekkel is, például a rendőrséggel, hozzájárulva településünk közbiztonságához.

JÁNOSHALMA VÁROSÉRT EMLÉKPLAKETT ÉS EMLÉKLAPOK ÁTADÁSA
Dr. Benda Dénes: 20 év
Jánoshalma Városért emlékplakett

dr. Benda Dénes jogász, oklevelét az
Újvidéki Egyetemen szerezte, majd Magyarországon az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán honosította.
Mielőtt a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalhoz került volna, Topolyán a Képviselő-testület titkáraként dolgozott, és
vezette az ottani hivatalt.
A Jánoshalmi Hivatalhoz 1994. június
14-én került jogászként, majd rövidesen
jegyzői kinevezést kapott.
Időközben közigazgatási szakvizsgát
tett, valamint a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi karán, posztgraduális
képzés keretében Európa szekértő
szakirányú szakképzettséget szerzett.
A megszerzett ismereteit a gyakorlatban
igyekezett városunk javára kamatoztatni, hiszen közvetlenül vett részt a város
fejlesztéseinek előkészítésében, majd
megvalósításában. Elkészítette Jánoshalma és térsége befektetési kézikönyvét is. Ugyanakkor mindig eleget tett a
jegyzői feladatainak is.
2009-ben a Képviselő-testület felterjesztése alapján, az önkormányzati és a
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

együttes javaslatára, a Miniszterelnök
39/2009 (VI. 30) határozatával címzetes
főjegyzői címet adományozott számára,
elismerve jegyző munkásságát.
A munka mellett részt vesz a szakmai
és a helyi, jánoshalmi közösségi programokban, civil szervezetek munkájában.
A Közigazgatási Kar országos küldöttjeként aktívan részt vett a közigazgatás
átalakításában, szakmai írásai jelentek
meg a Jegyző és Közigazgatás c. lapban. Városunkban a Jánoshalmi FC felügyelő bizottságának elnöke, képzőművészeti kiállítások, kulturális programok
szervezője Most jelenleg a Jánoshalmi
Alkotótábor létrehozásán és működtetésén dolgozik.

Dr. Horváth György: 45 év Jánoshalmáért Emlékplakett
1969 július 1-én került Jánoshalmára. A
Tsz-ek Közös Vállalatánál (TSZ-KÖZI)
helyezkedett el, mint telepvezető. A jánoshalmi sertéstelep (I. telep) vezetésével bíztak meg.
1971-ben felépült Kéleshalmán a II. sz.
sertéstelep, ahol a vállalkozás főállattenyésztője beosztását töltötte be.

1979-től igazgató helyettesnek, 1980-tól
a TSZ-ek Igazgatótanácsa igazgatónak
választotta.
Vezetése alatt a vállalkozás fejlesztette
a sertéságazatot, a két telepen 1400
db. kocával dolgoztak, 25000 db. hízót
állítottak elő.
A szőlőültetvények nagysága vásárlással, telepítéssel elérte az 500 ha-t. Gyümölcsösök területe ( őszibarack, alma,

szilva, körte, cseresznye) 200 ha volt.
600 ha-on erdőgazdálkodást folytattak.
Vezetése alatt a cég Budapesten építési főágazatot hozott létre, az 1980-as
évek közepén 500 fő dolgozott a vállalkozásnál.
Rendszerváltás után a tulajdonos szövetkezetek döntése alapján a vállalkozás végelszámolásra került, az 1300
ha terület , ami a használatukban volt
(szőlő, gyümölcs, erdő) visszakerült a
TSZ-ekhez, valamint 100 millió forint
került visszaosztásra a privatizált ágazatok bevételéből, valamint az ágazatok
is privatizálásra kerültek. A kivásárlásban a vállalkozás dolgozói vettek részt.
Dr. Horváth György több munkatársával
1994. április 1-én megvásárolta a ser-

téstelepeket, és megalapították a KÉLESHÚS Kft-t., melyet ügyvezetőként
20 évig eredményesen vezetett. A mai
napig, több mint 20 éve a Jánoshalmi
Vadásztársaság elnöki tisztét tölti be.

WELCOME ZENEKAR: 25 ÉV Jánoshalma Városért emlékplakett

Az együttes 1989. június 6-án alakult. Alapító tagok: Karsai Péter (ének,
gitár) Nánai Csaba (ének, szintetizátor)
Nánai Attila (ének, basszusgitár). Külső
tagként időnként kisegített bennünket
Beregi Vendel (harmonika).
1990. nyarán Karsai Pétert - Antóni
Arnold (gitár) váltotta fel, aki 6 évig ját-

szott a zenekarban. Ma az országszerte
ismert Kormorán együttes ill. Ruzsa
Magdi zenekarának tagja.
1991-1996-ig játszott a zenekarral Magyari Gábor (szaxofon)
1996. nyarán csatlakozott Madarász
Norbert (gitár), őt 8 év múlva Kis Dávid
váltotta. 16 év óta van dobosa a zene-

karnak, Kis Csaba személyében.
A jelenlegi felállás tehát 2006 óta van
együtt. (Kis. Kis, Nánai, Nánai)
Koncertek, fesztiválok, város- és falunapi rendezvények, utcabálok, egyetemi- és főiskolai rendezvények, szalagavatók, gólyabálok, céges, családi- és
magánrendezvények résztvevői. Jánoshalmán kívül a környező településeken
50-60 km-es körzetben szinte mindenhol felléptek. Ezen kívül az ország számos nagyvárosában adtak koncertet.
Kiemelkedő helyet töltenek be az együttes történetében az alábbi fellépések:
EFOTT Kecskemét 1994, Sörfesztivál
Soltvadkert 15 éve megszakítás nélkül,
Kunfehértói Sörfesztivál 16 éve megszakítás nélkül, budapesti egyetemi
fellépések. Ezeken a rendezvényeken
többezres közönség előtt léptünk fel.
Számtalan alkalommal játszottunk
nagynevű együttesek és énekesek után
a különböző fesztiválokon: pl. Edda, Bikini, Republic, Demjén Ferenc, Kovács
Kati.
Előfordult - pl. a Bikini együttes esetében -, hogy az est végén közösen zenéltek a színpadon. Többször zenélt velük
Daczi Zsolt, a Bikini együttes - 2007-ben
tragikusan elhunyt – gitárosa és három
alkalommal énekesként csatlakozott
hozzánk Takáts Tamás, akivel teljes
hosszúságú koncerteket adtunk többezres közönség előtt. Nagy Feró is beállt
közénk egy alkalommal.
A sikeres bulik, fesztiválok, nagynevű
sztárokkal való fellépések mellett azonban a legnagyobb sikerének azt tartja
a zenekar, hogy JÁNOSHALMÁN 22

évig – a Honvéd Kaszinó átépítéséig –
működtettük havonta az ”első pénteki”
klubunkat megszakítás nélkül. ERRE A
LEGBÜSZKÉBBEK!
Az új Művelődési Házban is otthonra találtak és rendszeresen játszanak azóta
is nagyobb ünnepek, kiemelt rendezvények alkalmából.
HANGHORDOZÓK:
1991 – „Bácska” kazetta - saját kiadásban. (Ezzel a kazettával ill. a „Késő
üzenet” c. dallal felkerültünk a Bácska
Topolyai rádió kívánságműsorának slágerlistájára.)
2002 – Kiskunhalasi Kőnnyűzenei
Almanach CD (ezen a CD-n egy saját
dallal szerepelünk olyan neves művészek mellett mint Miklósa Erika, D. Nagy
Lajos, Daczi Zsolt)
2004 – „15 éves a WELCOME BAND”
dupla koncert DVD - saját kiadásban.
(Ezen a DVD-n a 15. születésnapi
koncert mellett részletek láthatóak az
együttes első 15 évének néhány rögzített koncertjéből.)
Számos tv-műsor, újságcikk jelent meg
a fellépésekről:
Az együttes műsorán kb. 500 dal szerepel. Ezek nagyobbik része magyar
pop és rock slágerek, de jelentős men�nyiségű külföldi dalt is műsoron tartunk.
Végül:
Többször megkérdezték már tőlük az
évek alatt, hogy meddig bírja még a
zenekar az átlagosan havi 5, évi 60 fellépést, amivel a 25 év alatt közelítenek
az 1500 fellépéshez. Az egyik dal ad
erre választ: „Egy életen át kell
játszani!”

Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk! További jó
egészséget, tartalmas és boldog éveket kívánunk!

A J á n o s h a l HUNYADI
m i J áNÉPE
rási Hivatal hírei
J Á N O S H A L M I

6. oldal

2014. szeptember

Érdekelnek a kihívások?
Tedd próbára magad!

Jelentkezhetsz
szerződéses katonának!
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és a
kecskeméti MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Igazgatási Érdekvédelmi Irodája közösen hívatásos katonai toborzó napot tartott 2014. augusztus 12-én, Jánoshalmán az
Imre Zoltán Művelődési Központban.

A BKMKH. Jánoshalmi Járási
Hivatalánál lehet benyújtani az
állampolgársági kérelmeket
2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél,
hanem a járási hivataloknál lehet benyújtani az
állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. A
nyomtatványok letölthetők a www.allampolgarsag.gov.hu
honlapról.
A kérelmet csak személyesen a kitöltött adatlapok
leadásával lehet benyújtani. Az eljárás ingyenes. A
magyar nyelv tudása követelmény!
Továbbra is el lehet indítani az eljárást minden
külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál.
Nem változott az a szabály, hogy az állampolgársági esküt
bármely polgármester előtt vagy bármely külképviseleten
le lehet tenni.
A kérelmek benyújtásával kapcsolatban felvilágosítást,
időpontot kérni, érdeklődni a következő elérhetőségen
lehet:

A tájékoztatón 157 fő vett részt, a megjelenteket Mészáros Pongrác kirendeltség-vezető köszöntötte, majd Durgó Tamás százados úr, irodavezető adott tájékoztatást a hívatásos és tartalékos katonai szolgálat szerződési
lehetőségeiről, mely szerint jelentkezhet minden 18. életévét betöltött, nő illetve férfi, ha magyar állampolgár és büntetlen előéletű, rendelkezik magyarországi lakcímmel, legalább az általános iskolai 8 osztályát elvégezte.
Jelentkezőnek a felvételi eljárás során meg kell felelnie az egészségügyi,
pszichológiai vizsgálaton, valamint a teljesítenie kell a fizikai követelményeket. A jelentkezőnek először a regisztrációs lapot kell kitöltenie, amelyen személyes adatok mellett meg lehet nevezni, hogy hol kíván katonai szolgálatot teljesíteni.
A lehetséges helyszínek; Budapest, Debrecen, Győr, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Szentes, Székesfehérvár, Szolnok, valamint Tata.
A katona részére adható juttatások, járandóságok: az illetmény végzettségtől függő, minimum bruttó 106.000.- forint, amelyhez egyéb juttatások is tartoznak, ilyen a munkába járási-, lakhatási-, étkezési hozzájárulás, családalapítási támogatás, képzési lehetőség, üdülési lehetőség. A hívatásos katonai
szolgálat alatt külföldi misszió teljesítésére is van lehetőség, a résztvevő természetesen jóval magasabb illetményben és juttatásban részesülhet. Lehetőség van önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítésére is, mely munkaviszony és tanulói jogviszony mellett is létesíthető.
Az érdeklődők a jelentkezéshez szükséges regisztrációs lapot a munkaügyi kirendeltségen beszerezhetik, illetve részletes információt találhatnak a
www.honvedelem.hu illetve, a www.hadkiegeszites.hu oldalakon.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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
nyugdíjbiztosítási
ügyfélfogadás
Fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadás

minden szerdán
8-12 óra között
minden hónap második
péntekén 8-12 óra között
(legközelebb 2014.09.12-én
és október 10-én)
Minden hónap első hétfőjén
9-12 óra között
(legközelebb 2014.10.06-án)

Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében
Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001/ 108-as mellék
Fax: 06-77/999-621
Ügyintéző neve: Farkas Tiborné
E-mail cím: farkas.tiborne@@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 800-1200 és 1300-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Tisztelt Ügyfelünk!
2014.szeptember
1-től
bevezetésre
kerül
a
munkaügyi
kirendeltségeken
az
ütemezett
ügyfélfogadás.
Az ütemezett ügyfélfogadás keretében a munkaügyi kirendeltségek időpontra hívják vissza az ügyfeleiket, illetve lehetőség lesz telefonon, vagy
kirendeltség e-mail címére küldött levélben ügyintézési időpont kérésére.
Az időponttal rendelkező ügyfélnek minimális várakozási idő után intézik
el az ügyét. Azok az ügyfelek, akik nem kértek vagy nem kaptak időpontot
az ügyük intézéséhez, általában hosszabb várakozási időre számíthatnak.
Az időponttal rendelkező ügyfelek behívása következtében a kiadott sorszámok nem minden esetben jelentik a behívás sorrendjét. Elektronikus kapcsolattartás keretében lehetőség van a www.munka.hu/Foglalkoztatas honlapon az álláskeresési ellátás igénylése iránti, és nyilvántartásba vételi szándék jelzésére. Ebben az esetben a munkaügyi kirendeltség által megadott
időpontban kell megjelenni a kirendeltségen. Amennyiben nem a megadott
időpontban jelentkezik a munkaügyi kirendeltségen, akkor előfordulhat, hogy
hosszabb várakozási idő után tudja csak ügyét elintézni.
Részletes tájékoztatást az Információnál, vagy az ügyintézés során
az ügyintézőtől kaphat.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége
Tel: 77/403-966;
e-mail: BacsMJanoshalmaJH-MK@lab.hu

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

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívunk minden kedves
érdeklődőt a 2014. szeptember 25-28.
között megrendezésre kerülő

„Járási szüreti
expo”

rendezvényre.
Helyszín: VM Szakképző Iskola udvara
(Jánoshalma, Béke tér 13.)
Védnök:

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
A rendezvény keretében
2014. szeptember 26 - 28. között látogatható:

• Gazdakör Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesülete Jánoshalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kiállítása (a kiállítás ideje alatt tombolajegy vásárolható a
teremőröknél)
Járási termelők kiállítása (Borota, Jánoshalma, Kéleshalom,
Mélykút, Rém termelői)
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának, a járás
közfoglalkoztatásának bemutatása
Iskola és helytörténeti kiállítás
Szikvíz gyártás emlékei Jánoshalmán kiállítás
Íjászat, és kézműves bemutató
Tűzzománc és festmények, kézimunkák, fafaragások kiállítása
Katonai sátor (csak szeptember 26-án)
Egészségfejlesztési iroda általános állapot felmérés (szeptember
26-án 13-16 óráig)
Megújuló energiaforrások kiállítása
Agyagozás, csuhéj fonás, rongybaba készítés (csak
szeptember 26-án, a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület
szervezésében)
Vadászati, Díszmadár és kisállat kiállítás
Kutyafajta bemutató (csak szeptember 27-én)

P R O G R A M:

2014. szeptember 25. (csütörtök)
1000 Járási sportversenyek, diákolimpia
Szervező és helyet biztosító: FM Keletmagyarországi Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
(cím: Jánoshalma, Béke tér 13.)
2014. szeptember 26. (péntek)
1000 Megnyitó a Szakképző Iskola udvarán
Köszöntőt mondanak:
Taskovics Péter a FM ASzK főigazgatója
Kovács Ernő BKM-i kormánymegbízott
Dömötör Csaba FM főosztályvezető
Román István FM szakképzésért felelős helyettes
államtitkár
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalvezető
Czeller Zoltán polgármester
Fellépnek:
Pöndölösök citerazenekar
Új Pávakör énekkar
11 órától szakmai előadások:
Jánoshalmi naperőmű bemutatása
Megújuló energia a mezőgazdaságban – dr. Virág Sándor
főiskolai tanár és dr. Mészáros Miklós főiskolai docens
előadása
1230 Szüreti ételek kóstolója,
a helyszínen kóstolói jegy vásárolható (500 Ft/adag)
1300 Kiállítók bemutatkozása

2014. szeptember 27. (szombat)
0900 Töltött káposzta főző verseny megnyitója
(a helyszínen töltött káposzta kóstolói jegy
vásárolható 600 Ft/adag áron )
A rendezvény ideje alatt Szüreti Kupa a jánoshalmi
futballpályán
1000 Bács-Kiskun megyei jövőkép és fejlesztési lehetőségek
2014-2020 között
Bányai Gábor országgyűlési képviselő és vendégei
szakmai előadása
1100 Széchenyi 2020 Programiroda előadása az Európai
Uniós pályázati lehetőségekről
1330 Mélykúti Tánccsoport fellépése,
1400 Töltött káposzta főző verseny díjainak átadása
1430 Hajósi Fúvószenekar fellépése
1500 Járási termelők bemutatkozása
1600 Járási termelők kiállítása legszínvonalasabb résztvevőinek
díjazása közönségszavazatok alapján
2014. szeptember 28. (vasárnap)
1500 Gazdakör terménybemutatójának eredményhirdetése és
tombolasorsolás

A rendezvénnyel kapcsolatosan
érdeklődni lehet a szervezőknél:

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Tel: 70/ 457 10 43
FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tel: 77/401-028
Jánoshalma Város Önkormányzata Tel: 77/501 001
Gazdakör Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesülete
Tel: 20 / 9657 021, 70 / 453 50 77

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2014. szeptember

Felhívás!

7. oldal

Töltött káposzta
főzőverseny programja

A JÁRÁSI SZÜRETI EXPO program
keretén belül, a VM Kelet –
magyarországi Agrár-szakképző
Központ, Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium

2014. 09. 27. ( szombat )

JÁRÁSI SZÜRETI EXPO

Töltött káposzta
főzőversenyt hirdet!

VM ASzK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

A verseny időpontja: 2014. szeptember 27. (szombat)
Helye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. sz. (szakképző iskola)

6440 Jánoshalma Béke tér 13.

Versenyfeltételek:

Jelentkezés: 2014. 09. 19-éig 8,00 h-12,00 h-ig személyesen az iskola
portáján, a nevezési díj befizetésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 13).
Maximum 30 főzőhelyet tudunk biztosítani!

A verseny nevezési díja:
6.000.-Ft / bogrács

Nevezési díjért, minden versenyzőnek biztosítjuk, a
főzéshez szükséges alapanyagokat: savanyított káposzta
2 kg, levél 40 db, és 3 kg darált hús.
Az alapanyagokat

2014. 09. 26-án (pénteken) délután 16,00 -18,00 között vehetik át a
jelentkezők:
Csimáné Balázs Zsuzsanna oktatótól,
Jánoshalma, Béke tér 2. szám alatt.

Verseny szabálya:

Az otthon beízesített, betöltött káposztát, bográcsba helyezve, szombat reggel a
verseny helyszínén kell bemutatni.
A kialakított főzőhelyen, a szervezők által meghatározott időben, a versenyzők
megkezdik a főzést.
Minden versenyző számára biztosítunk egy db asztalt, és székeket, vagy padot.
Aki saját sátrat szeretne felállítani, az alapanyag átvételekor, jelezze a

szervezőknek.

Érdeklődni lehet,
az alábbi telefonszámokon:

Csimáné Balázs Zsuzsanna
06/70/338-5210
Taskovics Tiborné 06/30/539- 2932
Zadravecz György 06/70/332 – 8933
Tisztelettel a szervezők!

8,00-8,45 h-ig Regisztráció a versenyre (csak azok részére, akik jelentkeztek
2014. 09. 19-éig. )
Regisztráció a helyszínen. A főzőhely kialakítása. Előkészület.
( Saját sátor felállítása esetén, szükséges előre egyeztetni a szervezőkkel! )

9,00 h.

- Tűzgyújtás

Tűzgyújtás után, a főzés időtartama alatt a főzőhelyen kizárólag, és csak a
FŐZŐMESTER, és a csapata ( 2-3 fő ) tartózkodhat! Ebben az időszakban
kerül sor a névtábla kiosztására, a bírálathoz szükséges egységtábla, valamint a sorszámot tartalmazó boríték átvételére is.

12,00 h. - Tálalás

Az elkészült káposztát, az egységesen kiadott tányérban, az aljára ragasztott sorszámmal ellátva BÍRÁLATRA előkészítik a versenyzők, ill. a
csapatok ! Tálalás: egy adag ( 2 db ) káposztát ízlésesen, tetszés szerint
körítve, és díszítve kérjük. Az így előkészített káposztát, a zsűri elé tételéről, a felszolgálásáról a rendezők gondoskodnak!

KUTYATÁR
Kutya fajtabemutató
és Kutyakorzó
Jánoshalmán
A „Járási szüreti expo” keretében
2014. szeptember 27-én
szombaton 15.30 órakor
VM – ASZK Szakiskola udvarán
Kutyatulajdonosok jelentkezését várjuk
Kiss-Pető Tibor szervezőnél
Tel.: 06 30 507-1000

BIZOMÁNYI BOLT
Új szekrénysorok, ágyak, konyhabútorok, használt műszaki
áruk, bútorok, háztartási felszerelések, szerszámok, motorok, kerékpárok, antik tárgyak
és egyéb értékek bizományos
adás-vétele, hagyaték vásárlás.
Házhoz szállítás,
költöztetés.

14,00 h.- Eredményhirdetés - Díjak átadása

A versenyzők egyénileg gondoskodnak az evőeszközök, a tányérok, az esetleges
ételmaradékok, és a keletkezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról!
Továbbá FELHÍVJUK A VERSENYZŐK , ILLETVE A CSAPATOK FIGYELMÉT, hogy az alábbiakat hozzák magukkal:
evőeszközök, tányérok,
tejföl, kenyér …stb.

Kérünk minden versenyzőt, ill. csapatot,
a tájékoztatás pontos betartására!
Minden résztvevőnek sikeres versenyzést, és kellemes időtöltést kívánunk!

Tisztelettel, a szervezők!

Hozza be feleslegessé
vált értékeit, és rövid időben belül pénzhez juthat!
BIZOMÁNYI BOLT
Jánoshalma, Mélykút u.2.

Nyitva:

Hétfőtől péntekig:
8:30-12:00 és 13:00-17:30-ig
Szombaton: 8:30 – 12:00-ig
Telefon: 06-30/639-54-91

Folyamatos fejlődésben a raklap üzem,
a raklapgyártás „zászlóshajója”
A Kisszállási úton működő – sok változást megélt - raklapgyár azon kevés
üzemek közé tartozik, melyek átvészelték a rendszerváltást követő éveket,
mára pedig az átvészelésből „zászlóshajó” lett. Az ötvenes években a régi
téglagyárból előbb a Ládaipari Vállalat ládagyára lett, ahol annak idején 200250 munkás készítette kézi eszközökkel a ládákat, majd a 60-as évek végén
az erdőgazdasághoz került, ahol tovább folytatódott a ládák és félkész ládák
előállítása. Máig is meghatározó lépés volt, amikor 1978-ban újonnan megvásárolták a „Bohm & Kruse” szegezőgépet - amely az akkori időkben csúcstechnológiának számított -, és ezzel elindult az EUR rakodólapok gyártása. Az EUR raklap gyártásban akkor elsőnek számító jánoshalmi üzem azóta is tartja piacvezető szerepét. Az erdőgazdaság a 90-es évek privatizációs
viharában is ragaszkodott a faipari üzemeihez, még ha azon időszak piaci és
gazdasági viszonyai közepette a rentábilitás fenntartása óriási nehézségekbe is ütközött. Így 1992-ben az a döntés született, hogy a jánoshalmi üzemnek nagyobb önállóságot adnak, és a leányvállalati státust a Bács-Fa Kft. testesítette meg. Ekkorra datálható az is, hogy a ládagyártás teljesen megszűnt
a műanyag ládák előretörése és az erős verseny miatt, de a láda értékesítés
kieső bevételét a fa rakodólapokkal pótolták. A Bács-Fa Kft. 1999-ben ÖKOPAL Raklap Kft.-re változott, melynek vezetése igen látványos piaci térhódításba fogott. Az önállóság azonban idővel problémákat vetett fel, ezért 2006ban újra visszakerült az anyavállalathoz, de a nevét a piaci ismertség miatt
megtartották: ÖKOPAL Raklap Üzem.
„Maga az erdőgazdaság is számos átszervezésen és névváltozáson esett
át az elmúlt 70 év alatt, de mindvégig megmaradt a 100 %-os állami tulajdonforma.” – magyarázza Sulyok Ferenc, a vállalat (mai nevén KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.) vezérigazgatója, és hozzáteszi: „Nem csak a
tulajdonforma, de a faipar megbecsülése is átöröklődött. A 90-es évek ragasz-

kodása mára meghozta a gyümölcsét, és ezt a szemléletet folytatjuk. Az üzemnek kiemelt stratégiai szerepe van a társaság által
kezelt állami erdők faanyagának piacra juttatásában. Az erdőből kitermelt rönk anyag értékesítése ilyen volumen mellett óriási bizonytalanságot jelentene, hiszen mára az üzem évi 63 ezer
köbméter faanyagot dolgoz fel. Ha ehhez hozzávesszük a Társasághoz tartozó Bugaci Fűrészüzem évi 28 ezer köbméterét,
akkor méltán mondhatjuk, hogy a közel 100 ezer köbméteres feldolgozási kapacitással a KEFAG Zrt. hazánk egyik legnagyobb
fűrészipari vállalata. A faipar tehát hozzájárul az erdőgazdálkodás kiegyenlített eredményéhez, ugyanakkor az, hogy a feldolgozott alapanyag közel 70 %-a úgymond saját fa, egy rendkívül
stabil hátteret is biztosít Társaságunk faipari tevékenységéhez.
Erdőgazdálkodásunk és faiparunk egymás nélkül félkarú óriások lennének.” – összegzi a stratégiai álláspontot Sulyok Ferenc.
„Aki azt gondolja, hogy ezek csak szavak, nagyot téved,
hiszen az erdőgazdaság a beruházási tevékenységével bizonyította elkötelezettségét a gyár fenntartása és fejlesztése mellett.
Az elmúlt 10 évben 550 millió Ft értékben hajtottunk végre fejlesztéseket.” – jelenti ki a vezérigazgató. „A felsorolás nagyon
hosszú lenne, ezért csak kiragadjuk a leglátványosabbakat: a
porelszívás rekonstrukcióját még a leányvállalati időkből, vagy a modern biomassza-tüzelésű kazánt és a hozzá kapcsolódó szárítókamrákat, az anyagmozgató géppark teljes modernizációját (melyet azóta is fejlesztünk), a fedett
raklaptároló színeket és egyes fűrészipari gépeket. A tavalyi évben közel 100
millió forintból az egyik fűrésztechnológiai sort a kihozatal javítása és egyes
öröklött technológiai problémák megszüntetése érdekében már elkezdtük
modernizálni, de tervezzük a másik technológiai sor komplett
megújítását is.”
És itt még nincs vége; Sulyok úr büszkén mutatja a legfrissebb fejlesztés első látható jeleit - a készülő második kazánház és újabb két szárítókamra alapjait már betonozzák (baloldali képünk). Ha minden terv szerint halad, akkor a télnek már
a második kazánnal és a kibővült szárítási kapacitással megy
neki a gyár.
Szerencsére a KEFAG Zrt. törekvéseit maximálisan támogatja az állam. Az említett idei beruházást két éves előkészítő munka előzte meg, és az MFB Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott kedvezményes hitelből finanszírozzák, de a jelen kormányzati politika is elkötelezett a faipari üzemek fenntartásában, fejlesztésében. Logikus is, hiszen ha csak az ÖKOPAL Raklap Üzemet
vesszük, 124 munkavállalóval és 17 közfoglalkoztatottal a térség egyik legjelentősebb munkáltatója. A vezérigazgató hozzáteszi: „Folyamatosan keressük a létszámbővítés lehetőségét, és
várjuk azok jelentkezését, akik műszaki beállítottságúak és tudják értékelni a stabil hátteret! A bérek a régiós átlagnak megfelelőek, melyeket természetbeni juttatásokkal egészítünk ki. Büszkék
vagyunk arra is, hogy korrekt munkakörülményeket tudunk biztosítani.” – tudtuk meg a vállalat első számú vezetőjétől.
„A sok pozitívum mellett el kell ismerni, hogy a talpon mara-

Hirdetés

dás néha nem könnyű. Tudni kell, hogy a KEFAG Zrt.-nek a saját eredményéből kell gazdálkodnia, s ez lényeges különbség a költségvetési szervekhez
képest. A tavalyi év különösen nehéz volt, ami egyrészt a fokozott beruházási
tevékenység természetes velejárója, másrészt a piaci folyamatok is rendkívül
kedvezőtlen irányt vettek. 2013-ban a kereslet olyan mélypontra jutott, hogy
a termelést is jelentősen korlátozni kellett. Ebből a hullámvölgyből azonban
mára közös erővel kilábaltunk, és az EPAL minősítés megszerzésével óriási
piaci lehetőségek nyíltak meg előttünk. Hiszek benne, hogy ha a KEFAG Zrt.
minden munkavállalója odaadással és felelősséggel végzi a rá bízott munkát,
akkor az előttünk álló lehetőségeket meg tudjuk ragadni, és még sokáig büszkék lehetünk a „zászlóshajónkra”.”
Úgy legyen!

ÖKOPAL RAKLAP ÜZEM
6440 Jánoshalma, Kisszállási út 10.
Tel.: +36 77 501 122
www.rakodolap.hu
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Tanévnyitó
2014. augusztus 31-én főtisztelendő dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke Jánoshalmán nyitotta meg az új tanévet
ünnepi szentmise keretében, beiktatta hivatalába mons. Menyhárt Sándor
plébános urat, majd felszentelte az iskola alapítója, mons. Tajdina József
plébános atya tiszteletére készült, emléktáblát.
A Veni Sancten részt vettek az egyházmegye által fenntartott nevelési-oktatási intézmények vezetői, az egyházközség és a város elöljárói.
Jelenlétével megtisztelte az eseményt főtisztelendő dr. Finta József helynök, Bányai Gábor országgyűlési képviselő is.
Érsek úr prédikációjában iránymutatást adott a diákoknak az új tanévre,
kifejezte nagyrabecsülését a pedagógusok iránt, s méltatta Tajdina József
atya érdemeit, iskolaalapító tevékenységét.
Plébános úr elmondta, hogy a Szent Anna egyházközség alapította a
Szent Anna iskolát, mindkét intézmény egy hajóban ül, egymást támogatni
kell, egységben, békében kell élnünk. Együtt és egymásért imádkozva és
dolgozva tudunk maradandó értékeket teremteni.
A szentmise tanévnyitó ünnepéllyel zárult, melynek során főtisztelendő
Toldi Norbert káplán úr megszentelte az elsősök nyakkendőit, melyeket a
nyolcadikosok kötöttek fel az új tanulóknak a Szent Anna iskolai közösségé-

be fogadás jeléül. Mons. Menyhárt Sándor plébános úr, az iskola spirituálisa megszentelte a kis diákok iskolatáskáját, hogy Isten áldása kísérje a gyermekek fejlődését.
A tanévnyitó beszédben Horváthné Sörös Anita igazgató beszámolt az
intézményben történt fejlesztésekről. Köszönetet mondott érsek úrnak, aki

a Szent Anna közössége áldott kőbe vésetett, kinek a nyomdokában lépünk,
döntünk, tevékenykedünk nap mint nap.
„De az örök fény, mi életet ád, nem hunyhat el soha!
Emlékezve éled ismét, új és új gyertyák büszke sora.
Mi, kik eleinktől kaptuk hajdan ezt az örök lángot,
Értük is fénybe borítjuk, e reánk bízott csodás világot!”
(M. Laurens)

Javuló tárgyi feltételek

a főegyházmegye elöljárójaként, gondos atyaként, áldozatok árán is biztosítja iskoláiban a gyermekek számára a biztonságos, esztétikus környezetet, mely szükséges a jövő hívő nemzedékének felnövekedéséhez. Továbbá kifejezte háláját a gyermekek nevében Vörös Márta főmérnöknek, hogy
az érseki beruházásokat előkészítette, megszervezte, műszaki tartalmukat
ellenőrizte. Ugyancsak köszönetet mondott Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrnak és Czeller Zoltán polgármester úrnak, akik szintén segítették az
elmúlt időben is az intézményt.
Az ünneplők átvonultak az iskolához, melynek falán mostantól gránittábla is őrzi Tajdina atya emlékét. Érsek úr megszentelte az emléktáblát, s így

Jelentős előrehaladás az IPA
határon átnyúló projektben

Bár az országos sajtóban életveszélyes épületként mutatták be iskolánkat, de ez nem igaz (ez erről szóló hivatalos szakvélemény megtekinthető az
iskola irodájában). A valóságban évek óta nagy anyagi áldozatok árán fejleszti dr. Bábel Balázs érsek úr a nevelés infrastruktúráját. A gyermekek és tanulók biztonsága, növekedésükhöz szükséges feltételek megteremtése az utóbbi évben az alábbiak szerint alakult:
¾¾ tetőszigetelés (ennek része volt a felesleges kémény elbontása)
¾¾ villámvédelem kiépítése
¾¾ esővíz elvezetése
¾¾ melléképület tetőszerkezetének megerősítése
¾¾ óvodai kerítés építése
¾¾ kazáncsere a régi óvodaépületben
¾¾ iskolai folyosó gipszkartonozása
¾¾ napelemek telepítése
¾¾ termek és folyosó festése
¾¾ termek burkolatának felújítása
¾¾ felsős tantermek számítógéppel és projektorral való felszerelése
¾¾ osztályterem kialakítása
Az iskolai folyosó gipszkartonozása sajnos belenyúlik a tanévbe. A munkálatok hamarabb is elkezdhetőek lettek volna, de erőinket a nyáron sajnos más
ügyekre kellett összpontosítani.

Az Imre Zoltán Művelődési Központban
2014. szeptember 24-én 19 órakor

A jánoshalmi projekt keretében felújításra és tartalmilag megfelelő átalakításra került az önkormányzat
Kossuth utcai ingatlana. A munkálatok szépen haladtak és már gyönyörködni lehet a megújult épületben.
A múlt hónap végén megkezdődött az első művészeti tábor, hazai és szerbiai ismert festők részvételével.
Minden bizonnyal a munkájuk által városunk értékes
művekkel gazdagodik, amelyeket az év vége felé kiállítás keretében bemutatunk a lakosságnak, illetve az
idelátogató vendégeknek.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósul meg. A projekt összértéke 352 911,5
Euró, ebből a jánoshalmi projektrészre mintegy 116
454 Euró jut.

Mint ismeretes, Jánoshalma Város Önkormányzata a két Vajdasági testvértelepülésével – Temerinnel és Topolyával együttesen közös projektet valósítanak meg a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében.
A projekt keretében, melynek címe „Képzőművészet a Bácskai Térség turizmusának fejlesztésében” mindhárom településen kialakításra kerülnek olyan ingatlanok, amelyek otthont tudnak adni
az alkotó képzőművészeknek, ahol kiállításokat
és képzőművészeti táborokat szerveznek. A megvalósuló projektek így hozzájárulnak, kiegészítik
azokat a természeti és épített értékeket, amelyek
célpontjai lehetnek a településre látogató turistáknak, vendégeknek.
Ezzel a darabbal folytatódik a nagy sikerű bérletes színházi előadás sorozat.
Jegyek bérlet nélkül is vásárolhatók 2500 Ft-ért.
Mindenkit szeretettel várunk!
a Lajtha Nonprofit Kft. munkatársai
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Tanévnyitó ünnepség

Élménygazdag nyári napközi

Ez a tanévnyitó ünnepség igen rendhagyóra sikerült, mert az időjárás megtréfált bennünket. Hatalmas eső zúdult Jánoshalmára, ezért a 2014/2015-ös
évnyitó ünnepségünket az iskolarádión keresztül hallgatták meg tanulóink,
fegyelmezetten az osztálytermekben. A tanévet 28 tanulócsoporttal indítjuk,
501 tanulóval. Igazgató úr beszédében kiemelten üdvözölte az első osztályosokat, a nyolcadikosokat és az érettségire készülőket. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a hatékonyabb oktatás növelése érdekében az 5. és 6. évfolyamon a tanulók a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgyakat csoportbontásban fogják tanulni. Ezen kívül bevezetésre kerül az
ingyenes úszásoktatás és a felső tagozaton az évfolyamonkénti tanulószoba.
Garami Mária Renáta tanárnő rövid, színvonalas műsorral készített fel
néhány Zsebszínpados tanulót. Az elsősök nevében Papp Kamilla köszöntötte az idei tanévet, Szalai Borbála: Utolérem a bátyámat című verssel.
Az új tanévhez mindenkinek erőt, egészséget, örömöt és sok sikert kívánunk!

2014. június 23-tól négy héten keresztül egy hetes turnusokban élménygazdag nyári napközit szerveztünk az alsó tagozatos gyerekek számára.
Helyszínt az Imre Zoltán Művelődési Központ biztosította.
Minden héten egy-egy nap a Király tanyán vendégeskedtünk és a Jánoshalmi Tanuszoda szolgáltatását is igénybe vettük. Borotán össznapközis
sportversenyen vettek részt gyerekeink, ahol ezüstérmet nyertek.
Alsós pedagógusaink négy párban 25 gyerekkel vállalták a programok
lebonyolítását. Többek között a gyöngyfűzést, papírcsodák készítését, gipszkiöntést, csokiöntést, arcfestést, rókavadászatot, számháborút, tésztaképkeret és hűtőmágnes készítését.
A napi sport, dráma és kézműves foglalkozások rendkívül népszerűnek
bizonyultak mind a gyermekek, mind a szülők megelégedésére.

TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004

CSALÁDI NYARALÁS PROGRAM
A TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált tér-

ségi programok a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” elnevezésű „Együtt egymásért” című pályázat
keretében a jánoshalmi Gyerekesély Program egyik nyári programja a családi nyaralás elnevezést kapta.
A programban a kistérség hátrányos helyzetű, legnagyobb
szegénységi kockázatú családjai vehettek részt. Az egy hetes
tábor résztvevői szülők gyermekeikkel, fellélegezhettek, felszabadulhattak kicsit a hétköznapok monotóniája alól, és a gyermekeikkel közösen jutottak szép élményekhez. A tábor ideje
alatt a teljes ellátás mellett különböző programokkal színesítettük az együtt eltöltött időt, kreatív tevékenységekkel, táborvezetők segítségével, melyben a szülők is megtapasztalhatták a
közös alkotás és jókedv örömét gyermekeikkel.
A tábor résztvevőinek kiválasztásához egy fogalmazást kellett írniuk a családoknak „A mi családunk” címmel, majd ezt
követően egy vetélkedő keretében választottuk volna ki a nyer-

teseket. A fogalmazást azonban csak kevés család készítette el, így
a családi vetélkedő elmaradt, és a családok kiválasztásához a
gyermekjóléti- illetve a családsegítő szolgálat segítségét, ajánlását kértük. A program kiválasztási kritériumaként szerepeltek többek között a még nyaralási lehetőségben nem részesült gyerekek, vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek(ek), a Gyerekesély Program valamely programelemében részt vettek, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok.
Ajánlásuk alapján a kritériumokat figyelembe véve a Gyerekesély Bizottság júniusi ülésen kiválasztásra került 24 család,
összesen 100 fő.
A nyaralást a négy fő táborvezető és a négy fő önkéntes
segítő a hét minden napján különböző programokkal színesítették. Az együtt töltött napok során egyértelműen látszott,
hogy a családok jól érzik magukat, és a családon belüli kapcsolatok is kiegyensúlyozottabbnak látszódtak. Sári Bernadett,
borotai lakos véleménye a programról: „…Én sokat pihentem,

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját

Juhászné Zelei Judit
zongoraművész
és

Kovács Andrea
zenetanár

négykezes zongoraestjére
Helyszín:
Imre Zoltán Művelődési Központ
(6440, Jánoshalma, Kossuth u. 3.)

Időpont:
2014. október 3. (péntek) 18.00 óra
Közreműködik: Zsellér Ágnes – ének
szerintem jó volt....minden programon részt vettünk a családommal, minden napra volt program, megismerkedtünk a cigány kultúrával, ez is egy jó program volt szerintem…”. Burai Attila, mélykúti lakos szintén részt vett családjával a programon, ő a következőt nyilatkozta: „Örülünk a programnak, hogy ebben részt vehettünk….a mi erőnkből erre nem lett volna lehetőség…..ami volt
program, mindegyiken részt vettünk, és nagyon jók voltak, az
arcfestéstől kezdve a családi vetélkedőn át…. ha lehetőség volna
rá, jövőre is biztosan részt vennénk a programon családommal.”
A családok visszajelzései alapján tehát jól érezték magukat, és
nagyon szeretnék, ha jövőre is részt vehetnének egy hasonló, jól
megszervezett nyaraláson.

A belépés díjtalan!

Támogatásaikat köszönettel fogadjuk!
Kamino 8 kW-os fa- és széntüzelésű kandalló
és a használt nagyméretű gázkonvektorok
eladók. Érd.: 06-20-568-4640

Bejelentett idősgondozási
munkalehetőség Ausztriában
2 és 4 hetes váltásban!

Jánoshalmi Kistérségi Társulás
6440 Jánoshalma
Béke tér 1. Pf.: 59.
Tel: 77/401-071
E-mail:gyepiroda.jhalma@gmail.com

Feltétel: német nyelvtudás és
erkölcsi bizonyítvány!
Érdeklődni: Tel: +36-20/269-9013
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Gondolatok az „ellenőrzött temetőkről”

Tisztelt Kegyeletet gyakorlók!

A lap előző számában nem meglepődve olvastam segélykérésüket a jánoshalmi temetőkben elszaporodott (virág, mécses), és egyéb
kegytárgyak lopásával kapcsolatban. Régmúltra visszatekintő gond
ez. Mint a temetők fenntartójaként kötelességemnek érzem. hogy a
probléma megoldása érdekében elinduljunk egy úton. Tekintettel arra,
hogy a temetők nagy területen egymástól távol esnek, így azok folyamatos élőerős őrzésére az anyagi források nem elegendőek. Évekkel ezelőtt a közmunkaprogram keretén belül a Polgármesteri Hivatal
is besegített, de sem hatékonysága sem pedig anyagi fedezete hos�szú távon nem volt biztosított. Mindannyiunk érdeke, hogy szeretteink
nyugvóhelye biztonságban legyen.
Mivel olyan komplex problémáról van szó, melynek megoldását
egymagam megoldani nem tudom, ezért egyeztetést kezdeményeztem a Polgármester, valamint a Plébános urakkal a javaslatom gyakorlati megvalósítása érdekében.
A temetők kapuinak időkorlátokhoz igazított nyitása, zárása nem
lesz megoldás, mert napközben is elviszik a tárgyakat. Sem én, sem
a polgárőrség a folyamatos őrzést biztosítani nem tudja.

Javaslatom, hogy térfigyelő kamerarendszerrel szereljük fel mindhárom temetőt, legfőképpen a bejáratok és a temetőn belüli főbb utak
részét. A kamerarendszer fenntartása minimális költségekbe kerül.
Folyamatos ellenőrzést ad a területekre vonatkozóan, megelőző, és
a felderítést elősegítő jellegű. Mivel köztemetőkről is szó van, és a
temetők tulajdonosa a Római Katolikus Plébánia, ezért javaslatom
kivitelezéséhez szükség van a legapróbb részletekig menő egyeztetésekre.
Az országban 2-3 helyen a rendszer már működik, megállapításaik
szerint az elvárt hatékonysággal. Tájékoztatom Önöket, hogy Polgármester Úr a javaslatomat támogatja.
A részletek megbeszélése folyamatban van, mind a technika típusának kiválasztása, mind anyagi fedezetének megteremtése, mind
pedig jogszabályi hátterének értelmezése területén. Lényeges, hogy
anyagi fedezetét nem a temetői üzemeltetési díjjak emelésével kívánjuk előteremteni.
Nagyon fontos, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény 2.§
9. pontja alapján a kép és hangfelvétel kezelése adatkezelésnek
minősül. Adatkezelőként a közterület felügyeletet, vagy a rendőrséget jelöli meg a jogalkotó. Még szigorúbb
az állásfoglalása a temetőkben felszerelt
kamerákra vonatkozóan.
Ha ilyen rendszert építünk ki, a cél elérésére alkalmas, jogszerű és a magánszférához való jogot nem korlátozó technikai megoldást kell választanunk.
Megelőzési jellege talán már elegendő
lesz ahhoz, hogy megszűnjenek a lopások,
ha mégsem a rendőrség munkatársai egyszerű, gyors felderítést lesznek képesek
produkálni, természetesen a sértett kezdeményezésére.
Mindaddig arra kérem a temetőkbe látogatókat, hogy amennyiben bármely információjuk van tolvajokról, kérem szóljanak,
mert addig valóban csak „szeretetteljes
beszélgetés” lesz a megoldás tettének jövőbeni elrettentetésétől.
Tisztelettel:
Dr. Csényi Attila

A dietetikus tanácsai

Csontritkulás
és az étkezés
A csontritkulás kialakulása, valamint a betegség kimenetele több tényezőtől függ. 60-70 százalékban genetikai adottság. Az öröklés meghatározza, hogy milyen csontjaink lesznek. Az a
cél, hogy mindenki a 20-as éveire elérje saját csúcs csonttömegét. A fennmaradt 30-40%-ban
pedig mindenki maga tehet saját csonttömegének gyarapodásáért.
Figyeljünk táplálkozásunkra! Érdemes étrendünkbe beiktatni a brokkolit, a kelbimbót, a
babot, a répát és az édesburgonyát. Ugyancsak előnyös a friss gyümölcs, különösen a pigment-anyagokban gazdag gyümölcs fogyasztása. Ajánlottak még a különféle olajos magvak is.
Az életkorhoz igazított ásványi anyag bevitellel sokat segíthetünk csontjaink normális mésztartalmának fenntartásáért. Az ásványi anyagok mellett fontos a D-vitamin jelenléte is. A D-vitaminnak fontos szerepe van a gyerekkorban a csontok tömegének kialakulásában (ha kóros
mértékű a hiány, angolkór alakul ki), felnőtt korban pedig csontritkulást okoz, ha nem elegendő.
A szervezettől sok kalciumot von meg a cigaretta, a túl sok alkohol vagy kávé. A túl magas
foszfáttartalmú ételek, szénsavas üdítőitalok (kóla) szintén csökkentik a csonttömeget. Jó tudni viszont, hogy bizonyos állapotok, illetve anyagok az ásványi anyagok hiányához vezetnek
például a vízhajtók szedése, a hasmenés és a hányás.
Egy másik, életre szóló teendő a rendszeres testmozgás. A csont ugyanis állandó átalakulási folyamatban van, az átépülés üteme pedig a külső, fizikai terheléshez igazodik. A mozgás
a csontok anyagcseréjét is javítja, hiszen a csontokra tapadnak az izmok, s ha a mozgással
megnő az izmok anyagcseréje, ez a csontokra is hatással van.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Felhívás!
A „Lajtha László”
Alapfokú Művészeti Iskola

szeretettel várja régi és új növendékeit
szintetizátor, furulya, trombita és kézműves tanszakaira.
Beiratkozás és órarend egyeztetés:
- szintetizátor: Iván Sándorné

2014. szeptember 02-03-án és 08-án
14.00-17.00-ig.

Anyajegy és melanóma

amikor a szűrővizsgálat életet menthet
Születésünktől kezdve ill. az életünk folyamán bőrünkön számos
anyajegy alakulhat ki. Ezek az anyajegyek mindenki számára jól
ismertek, kinek több, kinek kevesebb van belőlük. Általában jóindulatú, ártalmatlan elváltozások, melyek pigmentsejtekből állnak, színük
a világosbarnától egészen a feketéig terjedhet; méretük általában
néhány mm, de a több cm átmérőjű anyajegy sem ritka.
Kevesen tudják azonban, hogy ezekből a pigmentsejtekből az
emberi test egyik legagresszívebb és legalattomosabb rosszindulatú daganata alakulhat ki: a melanóma. A melanóma tehát kiindulhat
a meglévő anyajegyekből, de sokkal gyakoribb, hogy az addig tünetmentes bőrön kezd el növekedni. A jó hír azonban az, hogy mivel
bőrünk „szem előtt van”, a melanóma rendszeres ön- és szűrővizsgálattal időben felfedezhető, és sikeresen kezelhető. A korai stádiumban felfedezett melanóma túlélési esélyei kiválóak. Azonban minél
később kerül felfedezésre a daganat, esetleg már a nyirokcsomókba,
belső szervekbe áttétet adott, drámaian csökken a betegek túlélési
esélye.

szabálytalan anyajegyei vannak, vagy életében számos alkalommal
leégett a napon, illetve a vérrokonok között már fordult elő melanóma, azt kell, mondjuk, kötelező az évenkénti anyajegyszűrés.
Az előrehaladott (áttéteket adó) melanóma kezelése jelen tudásunk szerint is nagyon nehézkes, és sajnos az esetek nagy részében
sikertelen. A legtöbb, amit tehetünk, hogy időben, még korai stádiumban, az áttétképződés előtt felismerjük az elváltozást, mert ekkor még

- szintetizátor: Lábodi Róbert

2014. szeptember 02-03-án és 08-án
14.00-17.00-ig.

- fa-és rézfúvós: Czipták Zsolt

2014. szeptember 08-án 14.00-17.00-ig

2014. szeptember 08-án 16.30-tól

- kézműves: Sillye Csaba

2014. szeptember 10-ig
a Hunyadi Ált. iskolában.

- szolfézs: Varga Krisztina

2014. szeptember 02-03-án és 08-án
14.00-17.00-ig..

Beiratkozás és órarend egyeztetés helye:
Imre Zoltán Művelődési Központ Jánoshalma, Kossuth u. 3.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEZŐGAZDASÁGI- és
GÉPKEZELŐI SZAKKÉPZÉS INDUL
a jánoshalmi VM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium az alábbi tanfolyamokat szervezi
MVH regisztrációs számmal rendelkezőknek a mezőgazdasági képzés teljes költsége visszaigényelhető !!!

Mezőgazdasági vontatóvezető („T”) kategória

81 óra

80 óra
Melanóma a hát bőrén
megfelelő sebészi kimetszéssel uralható a daganat. Ehhez elengedhetetlen, hogy azok, akik a fenti leírásból magukra ismernek, rendszeresen felkeressenek egy bőrgyógyász szakorvost, aki a felvilágosítással, valamint az egyszerű és gyors szűrővizsgálat elvégzésével, időben felfedezve ezt az alattomos daganatot számos életet
menthet meg.

2014. 09. 08. 14.30 180 000 Ft/fő

80 órás növényvédő tanfolyam
2014. 10. 03. 14 óra 80.000 Ft/fő

Földmunka-,rakodó- és szállítógép kezelő
(OKJ-32 582 02 )

96 óra

2014. 09. 15. 14.00 120 000 Ft/fő ( OKJ + NKH vizsgadíjjal )

96 óra

2014. 09. 15. 14.00 120 000 Ft/fő ( OKJ + NKH vizsgadíjjal )

Targoncavezető (OKJ-32 582 02)

Emelőgépkezelő (OKJ-32 582 02)

96 óra

Bal oldalon egy jóindulatú anyajegy; mellette, jobb oldalon egy melanóma látható
Miről ismerhető fel a melanóma, mikor gyanús egy anyajegy?
A melanóma nagyon hasonlít egy anyajegyre, de mérete sokkal nagyobb (általában fél cm vagy több), aszimmetrikus, szabálytalan alakú, melyben sokféle szín (fekete, barna, kékesszürke) megtalálható. Jellemző még a viszonylag gyors növekedés (egy jóindulatú anyajegy évek alatt is alig észrevehetően változik, a melanóma hónapok alatt is növekedhet). Természetesen egy laikus nem
tudja biztosan eldönteni, hogy egy anyajegy jó- vagy rosszindulatú,
ezért fontos, hogy aki a fentiekhez hasonló bőrelváltozást észlel,
mihamarabb keressen fel bőrgyógyász szakorvost.
Kik azok, akik különösen veszélyeztetettek a melanóma szempontjából?
Ha valaki világos bőrtípusú (szőke v. vörös haj, világoskék v. zöld
szemek, fehér bőr, mely könnyen leég és nem, vagy nehezen barnul),
vagy sok anyajegye van (mondjuk ötvennél is több), vagy kevés, de

- szintetizátor: Kovács Gábor

2014. 09. 15. 14.00

90 000 Ft/fő ( OKJ vizsgadíjjal )

Ipari olaj-és gáztüzelő berendezés kezelő
(OKJ 31 522 02)
86 óra

(A cikk szerzője: Dr. Kui Róbert, bőrgyógyász szakorvos)

2014. 09. 22. 14.00 110 000 Ft/fő ( OKJ vizsgadíjjal )

Kisteljesítményű kazánfűtő

(OKJ 31 522 03)

200 óra 2014. 09. 22. 14.00 148 000 Ft/fő ( OKJ vizsgadíjjal )
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Közhasznú Kft.
6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1.
Tel: 77-502-950, 77-502-952
Fax: 77-502-953

A képzés helyszíne: 6440. Jánoshalma. Béke tér 13.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés személyesen vagy telefonon.
0677 / 401-028 , 0670 / 3328-957
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Katonaözvegyek és özvegy katonák
XIII. „Konferenciája” Jánoshalmán
Szeptember 3-án a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) Dél-Alföldi Régiójának meghívására érkeztek az Imre Zoltán Művelődési Központba három megye –
Bács, Békés, Csongrád - tíz nyugdíjas egyesületének katonaözvegyei illetve özvegy katonái. A „Konferenciát” minden
alkalommal más egyesület szervezi. Idén a Bem József
Honvéd Nyugdíjas Egyesület vállalta az esemény megszervezését.
A rendezvényt Györgypál Csaba nyugállományú alezredes a BJHNYE elnöke nyitotta meg. Köszöntötte illetve bemutatta a résztvevőknek Czeller Zoltán polgármestert, Dr. Kovács György nyugállományú mérnök ezredest
a BEOSZ-DAR elnökét, Deli József nyugállományú ezredest a DAR tiszteletbeli elnökét, Sztanó Zsuzsanna nyugállományú őrnagyot a BEOSZ Ellenőrző Bizottságának elnökét, az 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársait.
Egy rövid – a DAR egyesületeit, vezetőit bemutató – film
levetítése után Bényi Luca a
Hunyadi János Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola 8. G osztályos tanulója Rozs
János „Katona özvegyek” című
versével köszöntötte a „Konferencia” résztvevőit.
Az érdemi munka megkezdé-

se előtt a Csomós Lajos nyugállományú vezérőrnagy BEOSZ
alelnökének köszöntő levelének
ismertetésére került sor. Kellemes együttlétet és eredményes
munkát kívánt a „Konferencia”
minden résztvevőjének.
Elsőként Czeller Zoltán polgármester úr előadására került
sor. Előadásában a jánoshalmi
idősügyi helyzettel és az idősek

gondozásának, egészségügyi ellátásának lehetőségeivel ismertette meg a jelenlévőket. Kiemelte és megköszönte a város nyugdíjas
egyesületeinek e téren kifejtett, az önkormányzat munkáját is hatékonyan segítő tevékenységét.
Az 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársai –
Parádi Gyöngyi főtörzsőrmester érdekvédelmi altiszt és Bárány
Sándor érdekvédelmi előadó – tartalmas és részletekig menő előadásai keretében került sor a nyugállományú katonák és a katona özvegyek jogosultságainak, egészségügyi és szociális ellátásának, üdülési lehetőségeinek ismertetésére.
Dr. Kovács György nyugállományú mérnök ezredes a BEOSZ
és a DAR katonaözvegyekről illetve az özvegy katonákról történő gondoskodásáról tartott rövid ismertetőt, majd Deli József nyugállományú ezredes az eddig megtartott konferenciákról szólt.
A konferencia további részében kérdések feltételére volt lehetőség.
A felvetődő kérdésekre Sztanó Zsuzsanna nyugállományú őrnagy
illetve az 1.Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársai
adtak kimerítő válaszokat. Györgypál Csaba nyugállományú alezredes kérte a résztvevőket, hogy gondjaikkal továbbra is bátran forduljanak a városukban működő egyesületek vezetőihez.
A rendezvény zárásaként Czeller Zoltán polgármester megköszönte a „Konferencia” szervezőinek illetve előadóinak munkáját és
további sikeres és eredményes tevékenységet kívánt.
GYPCS

Ötven éve végeztek

11. oldal

Minden tudás egyeteme

Felvételünk a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület új előadótermének (Jánoshalma, Molnár
János u. 3.) avatásának napján készült. A nyitórendezvény a helyi „Mindentudás Egyeteme”
augusztus 22-i előadása volt, melynek keretében dr. Árpás Károly Zegzugos egy-ösvény című
családregényét mutatták be. A regényírót láthatjuk előadása közben.

Állampolgársági eskü

Augusztus 7-én Vajdaságból két fő esküdött fel magyar állampolgárságára. Közülük csak egyikük vállalta, hogy ezt fotóval dokumentáljuk. Ez természetesen semmit sem von le az esemény jelentőségéből. Gratulálunk az új magyar állampolgároknak!
Egyúttal megragadjuk az alkalmat, hogy köszöntsük városunk újdonsült anyakönyvvezetőjét,
Rózsáné Taskovics Zsuzsannát, első nyilvános közszereplése kapcsán.

Beiktatás

Egykoron a végzős osztály létszáma 37 fő volt. Jánoshalmán ez volt az elsők között, amelyik osztályba vegyesen jártak (két évig) lányok és
fiúk. A Templom Józsefné vezette osztály tanulói közül öten nem élhették meg a jubileumi találkozót. Az augusztus elején megtartott összejövetelre 27 fő jött el, akik kötetlen beszélgetéssen elevenítették fel az elmúlt évtizedek emlékeit a Korzó Étteremben.

Emlékezni és emlékeztetni
mindannyiunk kötelessége!

Jánoshalma Város Önkormányzata megemlékezésre hívott a holokauszt 70. évfordulója alkalmából a helyi zsinagógába. A korábbi megemlékezéseknél többen éltek a lehetőséggel. A mártír istentiszteleten Fináli Gábor rabbi képzős, a Dél-Pesti Körzet vallási vezetője emlékezett meg a történelmi tragédiáról és az áldozatokról

2014. augusztus 31-én dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye érseke
ünnepi szentmise keretében iktatta be hivatalába Menyhárt Sándor plébános urat. Az érsek
ekkor adta át jelképesen, a stólát, a Szentírást (felvételünkön), a Szent Anna Templom és a
tabernákulum kulcsát.

Idős emberek ápolását, gondozását vállalom otthonukban vagy akár családi házamban is. Megfelelő szakmai végzettséggel és tapasztalattal rendelkezem. Érdeklődni: 06-30/319-0499

BOR

A MINDENNAPOKRA!
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2014. szeptember

Köszönetnyilvánítás

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

Andris Józsefné

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

temetésén részt vettek, elhozták sírjára a tisztelet
és szeretet virágait, bánatunkban és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

kedd, csütörtök 1330-1630.

Jacsó Jusztina

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÉRTESÍTÉS!

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a jánoshalmi Tanuszoda 2014.09.01-től ismét
nyitva van és várja a korábban megszokott nyitvatartási renddel a látogatókat.
Minden korábban megváltott bérlet érvényes.

FIGYELEM!!!

Felnőtt úszótanfolyam indul szeptember elején. Érdeklődni az uszoda
pénztárában lehet.

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!

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Szeptemberi

extra ajánlata!

Kéztörlő 2 rétegű 2 tekercs
129-Ft/cs
WC papír 2 rétegű 4 tekercs
129-Ft/cs
Étolaj 1l
335-Ft/db
Gyermelyi tészta (többféle 500g) 329-Ft/cs
A készlet erejéig!

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2014. augusztus hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Kalmár Julianna
Taskovics Imréné
sz: Dági Franciska
Frank Jánosné
sz: Gregus Ida
Gál Mihályné
sz: Mészáros Mária

élt: 81 évet
élt: 95 évet
élt: 80 évet
élt: 80 évet

Molnár Gyula
Csincsák Mihályné
sz: Rajcsány Éva
Gömöri Istvánné
sz: Bugóczki Mária
Száhlné Molnár Veronika
Kasziba István

élt: 90 évet
élt: 88 évet
élt: 76 évet
élt: 56 évet
élt: 94 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

STÍLUS
ÜZLET

Szeptemberi akciója
Szilikon karkötő készítő:
160,–/csomag
Női pénztárcák: 690,–/db
Kerámia bevonatos
serpenyő (24 cm):
1590,–/db
Fém zuhanyzó szett:
690,–/csomag
További akciónkat
keresse üzletünkben!

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

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

2014. szeptember 17-én
Kirakodó vásár

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

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2014. augusztus hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:
Portényi Miklós (1922)
Andris Józsefné sz. Jacsó Jusztina (1929)
Ocskó Attila Józsefné sz. Miskolczi Mária Magdolna (1948)
Somogyi Sándorné sz. Bárdóczi Zsófia (1938)
Farkas Antal Istvánné sz. Balasi Erzsébet (1955)
Szegedi Sándor Mátyásné sz. Király Ilona (1933)
Kovács Vilmosné sz. Kunyi Aranka Katalin (1929)
„Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét
nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.…”
Szt. Bernát

Nagy Zsolt ügyvezető
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Hírek a Jánoshalmi
Futball Club életéből

Jól rajtoltak
futballcsapataink

08.17.
Felnőtt: (Győzelemmel kezdett csapatunk)
Jánoshalmi FC -Katymár 5:1 (2:1)

Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők. Nagy T Ricsárd 13 ‚és 17’, Farkas András
63’, Popán Tamás 82’, Gieszinger Péter 84’ ill. Wittner 30’
Jók a JFC csapatából:Nagy T Ricsárd, Farkas András,
Irbouh Soufiane, Popán Tamás
Gieszinger Ferenc edző: Az első félidőben kissé görcsösen játszottunk, a harmadik gól után már felszabadultan, s időnként szép támadásokat vezetve szereztünk
újabb gólokat.
U-21 csapat:
Jánoshalmi FC -Katymár 20:0 (7:0)
Gólszerzők: Enesei Dániel 4, Madarász Ákos 4, Kiss
Benedek 3, Hegedűs Máté 2, Enesei Márton, Lengyel
Endre Patrik, Sztojka Szilárd, Nagy Róbert, Varga Noel,
Szem Milán, Piriczki Péter
Fenyvesi Ferenc edző: Nem Játszottunkmég igazán
jól, de így is nagy volt a különbség a két csapat között.
08.24:
Felnőtt: (Nehezen megszerzett győzelem)
Jánoshalmi FC – Sükösd 3:2 (2:1)

Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők: Nagy T Ricsárd 38’, Irbouh Soufiane 38’, Gieszinger Péter 67›, Ill. Schultz Máté 11’, Papp Árpád 89’
Jók a JFC csapatából: Maráczi Ádám, Irbouh Soufiane,
Nagy Dániel,
Gieszinger Ferenc edző: Egy szervezett és jól játszó
ellenfelet sikerült legyőznünk.

Aktív pihenés két keréken

U-21 csapat:
Jánoshalmi FC – Sükösd 4:1 (1:1)

Gólszerzők: Sztojka Szilárd 2, Enesei Dániel, Kiss Benedek
Fenyvesi Ferenc edző: Ezt a mérkőzést a második félidőben nyertük meg, ekkor ugyanis sikerült a helyzeteket
értékesítenünk.
08.31:
Felnőtt csapat.

(Nemesnádudvaron a „szokásos”
játékvezetés ellenére értékes döntetlen)
Nemesnádudvar – JánoshalmiFC 3:3 (1:3)
Nemesnádudvar, 100 néző
Gólszerzők: Melcher 43’, Kerestúri 75’, Erdélyi 90’, ill.:
Gieszinger Péter 10’, Farkas András 19’, Jeszenszky
Roland 30’.
Jók a JFC csapatából: Sánta Tamás, Gieszinger Péter
Gieszinger Ferenc edző: A mérkőzés előtt kiegyeztem
volna a döntetlenben, viszont a látottak alapján már nem!
U-21 csapat:
Nemesnádudvar – Jánoshalmi FC 0:5 (0:2)
Gólszerzők: Kiss Benedek 2, Sztojka Szilárd, Enesei
Dániel, Kerekes Dániel
Fenyvesi Ferenc edző: Magabiztos győzelem a szervezett házigazda ellen.
A következő mérkőzés is egyfajta rangadó lesz :
szepember 7-én JFC-Hajós,
szeptember 13-án pedig a Felsőszentiván-JFC
mérkőzés következik.
(Mindkét találkozó 16.30-kor kezdődik)
Horváth Mihály
elnök

Halász Bence olimpiai
ezüstérmet szerzett
Augusztus 24-én, vasárnap rendezték a fiú kalapácsvetők nyolcas
döntőjét, ahol abszolút esélyesként
indulhatott Halász Bence. Hiszen övé
a valaha elért legjobb ifjúsági eredmény a világon (87,16 m 5 kilós kalapáccsal), és az idei világranglistán rajta kívül eddig 80 fölé sem került senki.
A selejtezőben 83,68 méterrel igazolta is a várakozásokat.
A finálé azonban nem úgy sikerült, ahogy Bence szerette volna. Az
ifjúsági olimpián ahogy a selejtezőben, úgy a döntőben is négy kísérlete volt a résztvevőknek. Bence két
érvénytelen kísérlet után előbb 81,44
métert dobott. A jánoshalmi fiúnak
az utolsó körben 81,90 méterre sikerült repíteni a kalapácsot, így ezüstérmes lett. Közben ugyan is a világranglistán második ukrán Hlib Piszkunovnak sikerült egy 82,65-os nagy dobás,
amivel az első helyre rukkolt.
„Nagyon köszönöm mindenkinek a
szurkolást és a jókívánságokat, a mai
nap sajnos a 81.90 méteres dobásom nem volt elég az aranyéremhez, így második helyen
végeztem a 2. Nyári ifjúsági olimpiai játékokon. A jövőben még keményebben fogok küzdeni
!!!- írta Bence facebbok oldalára
Az ifjúsági Olimpián a második helyezés nagyon nagy dolog! Nagy dicsőség Neked Jánoshalmának, szombathelyi egyesületednek és Magyarországnak! Bence, gratulálunk!

HORGÁSZ NAPKÖZI

A Jánoshalmi Horgász Egyesület 2014. június 30-július 4-ig horgász napközit szervezett
a Fürdő utcában található Strand tónál a jánoshalmi általános iskolás gyerekeknek. Már 8
éve, hogy nyaranta valamelyik vidéken található tónál szervezünk horgásztábort, de ebben
az évben, mivel kevesen jelentkeztek, úgy döntöttünk, hogy itthon maradunk. A megszokott
programokat itt is meg tudtuk valósítani: megismertettük a résztvevőkkel a különböző horgászati technikákat, etetési módszereket, horgásztunk éjjel és nappal és még csónakáztunk is.
Álmai halát nem mindenki fogta ki, de egy kis segítséggel talán elindultak a gyerekek azon az
úton, mely során többször is összefuthatnak vele a vízparton. Az ennivalóról magunk gondoskodtunk és ezért külön köszönetet mondanék Suták Istvánnak, az egyesület elnökének illetve
Németh Nándornak, a fegyelmi bizottság elnökének, akik végig kint voltak velünk a parton és
a főzésen kívül sok jótanáccsal segítették a kis pecásokat.
Komáromi Róbert

13. oldal

A nyári szabadságok a pihenésre és kikapcsolódásra szolgálnak. Mi is ezt tettük, csak
kicsit másképp. A Beretka család úgy döntött: hogy kerékpárra ülünk - immáron másodszor
- és így járjuk be az Alföld egy
részét.
A tavalyi 300 km-es – orrfűi
– túra úgy beváltotta reményeinket, hogy úgy gondoltuk, az
idei nyáron megduplázzuk ezt a
teljesítményt. Úti célunk ezúttal
Tiszafüred volt.
Az útvonal Kiskunmajsa-Tiszakécske-Nagykörű-Tiszafüred-Kisújszállás-Gyomaendrőd-Orosháza/Gyopárosfürdő-Ópusztaszer-Kiskunmajsa volt, Jánoshalma hazaérkezéssel.
Óriási
élmény,
amely össze nem
hasonlítható semmilyen más közlekedési
eszközzel történő nyaralással. Utunkat szimpátia, jókedv és elismerés fogadta. Annál
is inkább mivel a négytagú család két tagja nem hagyományos
kerékpárokkal vágott
neki a 600 km-es
útnak. A családfő és gyermekei saját kézzel készített fekvőbiciklikkel rótták a kilométereket.
Egyetlen negatív tapasztalatunk volt utunk során, hogy
a gépjárművezetők nagy része egyáltalán nincs tekintettel a kerékpárosokra. De reméljük ez majd meg fog változni jó irányba.
Sok településen mentünk keresztül és álltunk meg,
hogy megnézhessük az ottani látnivalókat, melyeken

autóval valószínű csak áthajtottunk volna. Magyarország
csodaszép és így lehet igazán megismerni.
A 12 napos túra végeztével, hazaérkezve felemelő
érzés, hogy legyőztük a kilométereket!
A BERETKA BICÓ CSAPAT tagjai: Beretka Norbert,
Beretka Kornél, Beretka Gellért és Beretkáné Bíró Zsuzsanna.
Beretka család

Szelidi természetjárás
A JATESZ Nordic Walking csapata augusztus 9-én 9 fővel Szelidi-tó
túrán vett részt.
A túra helyszíne Dunapataj-Szelidi-tó. A táv 11 km volt
A fürdőrészről indulva majd oda visszaérkezve a tavat teljesen megkerültük. A rendezvény mottója: kerüld meg a kígyó farkát.

Csillag Erzsébet

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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Adatok a 2014. évi polgárőrségi
tevékenységekről
1) Szervezeti adatok
Polgárőr szervezet neve:
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület
Székhelye: 6440Jánoshalma Molnár J.u.3-5
Vezetője: Mészáros István
levelezési címe: 6440 Jánoshalma Molnár J.u.3-5
Telefonszám: +36309282493
E-mail cím: godorkor@freemail.hu

A 2014. 2. negyedév

A 2014.1. negyedév

Polgárőrszervezet értékelésekor meglévő létszáma: 33
Új tagfelvétel száma az értékelt időszakban
Tagság megszűnésének a száma
c,
aklalom fő
Közgyűlés:
1 21
Vezetőségi (elnökségi) ülés
1 7
Együttműködési értekezlet:
1 10
2.) Technikai ellátottság

Szervezet személygépkocsija (db / megtett km) 1db 2473
Saját jármű használata (db / megtett km)
Szervezet telefonja: vonala/mobil (db/db)
Saját híreszköz (db)
4db
Egyéb

3.) Szolgálati ellátás

alkalom fő

Szolgálatba vezénylés összesen
- ebből rendőrséggel vagy HÖR-rel
közösen
Posták ellenőrzése
Iskola környékének ellenőrzése
Szórakozóhelyek ellenőrzése
Egyéb szolgálat

4.) Tevékenységi napló

óra

113
18

102
27

897
144

12
60

12
60

120
122

Tanyavédelmi
program

információ továbbítása rendőrség felé
Baleset helyszínének biztosítása
Elveszett személy (gyermek) keresése
Segítség nyújtása
Járőr szolgálat
Figyelő szolgálat
Egyéb

15
1
2
2
43
18
2

aklalom fő

1 21
1 7
1 10

2.) Technikai ellátottság

Szervezet személygépkocsija (db / megtett km)
Saját jármű használata (db / megtett km)
Saját motor használata (db / megtett km)

3.) Szolgálat

Rendőrséggel vagy HÖR-rel közösen
Rendezvény biztosítás
Sportrendezvény biztosítása
Posták ellenőrzése, kifizetések
Iskolák környékének ellenőrzése
Tanyavédelmi program
Szolgálatba vezénylés összesen:

1 1094

1
1

alkalom fő

67
4
1
14
55
40
181

4.) Tevékenységi napló

82
20
5
10
55
80
252

Jelzés rendőrségnek esemény kapcsán
Feljelentés rendőrség felé esemény kapcsán
Elkövető visszatartása a helyszínen
információ továbbítása rendőrség felé
Bűncselekmény helyszínének biztosítása
Baleset helyszínének biztosítása
Segítség nyújtása
Járőr szolgálat
Figyelő szolgálat
Elveszett személy keresése
Egyéb
Jelentős (kiemelkedő) események:

Jelentős (kiemelkedő) események:
Március 15 ünnepség biztosítása

Dátum:

Részegen
kotyogta ki a
PIN kódját

Polgárőrszervezet értékelésekor meglévő létszáma: 33
Új tagfelvétel száma az értékelt időszakban
Tagság megszűnésének a száma
Közgyűlés:
Vezetőségi (elnökségi) ülés
Együttműködési értekezlet:

250
150

óra

550
100
20
140
110
300
1220

2
1
1
171
1
1
3
47
16
4
4

●●Iskolai ballagások
●●Szakiskolai gépes felvonulás
●●Jánoshalmi Napokon rendezvények biztosítása
●●Leégett házak ellenőrzése és őrzése
Dátum:
2014. július 10.

2014.04.06.

Az Elektrans Elek és Fia Kft
gépkocsivezetőt keres C és
E kategóriás jogosítvánnyal
nemzetközi munkára.
ADR előnyt jelent.
Érd.:
+36-30955-45-53

2014. szeptember

Ittasan próbált meg egy férfi készpénzt felvenni, amikor a „segítségére” siető nő kileste a PIN-kódját, és azt is kiderítette, hogy men�nyi pénz van a leendő áldozatnál. Így
később nemcsak a felvett pénzt lopták el tőle, de a kártyával a számláját is kifosztották. A bűnelkövető
ellen vádat emelt az ügyészség. De
vajon térít-e a bank olyan esetben,
ha mi magunk áruljuk el valakinek a
PIN-kódunkat?
Egészen pontosan szerződésszegést követ el az, aki nem
gondoskodik arról, hogy PIN-kódja
titokban maradjon. A bank nem felel
azokért a károkért, amelyek abból
erednek, hogy a bankkártya PIN-kód
illetéktelen személy kezébe került,
és azt jogosulatlanul használták fel.

Fogott a Pajzs
Jánoshalmán

A Jánoshalmán szolgálatot teljesítő vagyonőrnek is komoly szerepe
volt abban, hogy rendőrkézre került
két betörő, akik a helyi boltból kozmetikumokat loptak.
Betörőket vettek őrizetbe a halasi
rendőrök Jánoshalmán. A rendőrség
hivatalos tájékoztatóját egészítette ki
a szolgálatot teljesítő vagyonőr, aki
végül elfogta a tetteseket.
– Amikor hajnali fél kettő után
nem sokkal megszólalt a bolt riasztója, azonnal a helyszínre indultam,
körülbelül három perc alatt ott voltam. Közben a rendőrökkel tartottam a kapcsolatot. Mikor kiérkeztem, még bent voltak a betörők.
Aztán a raktár riasztója is bejelzett,
nem sokkal később szinte kiugrottak
a boltból a tettesek, majd menekülni kezdtek. Én a betörők után eredtem és sikerült elfognom őket. Mire
a járőrök autója mellettünk fékezett,
már mindketten a földön feküdtek –
mesélte a vagyonőr. A két férfi őrizetbe került, de ehhez kellett a Pajzs
munkatársának gyorsasága
halasmedia

Rendőrségi hírek

Eljárás indult P. N. jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2014. augusztus 1-én 23
óra körüli időben Jánoshalma belterületén az egyik utcában a sértett nadrágzsebéből kikapta annak pénztárcáját és abból kivett 10.000 forint készpénzt.
A nyomozás során felderítésre került a bűncselekmény elkövetője B. J.
helyi lakos, aki a sértett kárát önként megtérítette. Nevezettel szemben gyorsított bírósági eljárás kerül lefolytatásra.
Az egyik csatornázó cég képviselője feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2014. augusztus 12-én 17:00 óra és 2014. augusztus 13-án 07:30 óra
közötti időben a Jánoshalma belterületén lévő és a gépeik tárolására szolgáló zárt udvarra kerítés átmászás módszerével behatolt, az ott tárolt építőipari gépekből szakszerűen kiszerelt, majd eltulajdonított 5 db. akkumulátort,
továbbá az udvaron parkoló tehergépkocsi tanksapkáját lefeszítette, azonban
abból üzemanyagot nem tulajdonított el. A lopással okozott kár kb. 150.000
Ft, a rongálással okozott kár kb 20.000 Ft.
A Jánoshalma Rendőrőrs munkatársai rövid időn belül elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható Ö.G. és K.S. helyi lakosokat, tőlük az
eltulajdonított akkumulátorok lefoglalásra kerültek
T. D. kéleshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014.
augusztus 16-án 13:00 óra körüli időben a Jánoshalma Dózsa Gy. utcában a
kezéből kivette a Nokia Lumia 520 típusú mobiltelefonját, aminek értéke kb.
45.000,-Ft. A bűncselekmény elkövetője Ö.J. jánoshalmi lakos, aki a bűncselekmény elkövetését elismerte, vele szemben szintén a gyorsított bírósági eljárás kerül lefolytatásra.
Ne engedjen be idegent háza udvarába és a lakásába se!
Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
Inkább legyen bizalmatlan, mint becsapott!
Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak fényképes igazolványa van, ezt mindig kérjék el tőlük!
A szolgáltatók munkatársai pénzt nem szednek, túlfizetés esetén sem visznek pénzt a fogyasztóknak.
Amennyiben gyanús személyeket látnak, hívják a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot! 06-77/423-255; 107; 112
Az utóbbi időben számtalan esetben estek áldozatául csalóknak helyi lakosok, akik interneten keresztül magán személyektől különböző tárgyakat rendeltek és a megrendelt tárgyat egyáltalán nem, vagy csak rossz minőségben
kapták meg, illetve esetenként nem a várt tárgy volt a csomagban.
A csalók akkor nem küldenek semmit, ha előre átutalással megkapják
a hirdetett termék árát. Ha utánvétes a küldemény akkor szokott előfordulni, hogy más – szinte értéktelen tárgy- van a csomagban, vagy nem a várt
minőségű a termék.
Kérjük a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen vásárlásoknál, részesítsék előnyben a biztonságos web áruházakat, vagy magánszemélyektől történő rendelés esetén olyan portált válasszanak, ahol az
eladó előzetesen leellenőrizhető!
Augusztus 14-én, csütörtökön két alkalommal riasztották a jánoshalmi
önkormányzati tűzoltókat. Mint megtudtuk: délután egy Kazinczy utcai ház
udvarában keletkezett tűz. Fahulladék és a kertben összegyűjtött szemét
gyulladt ki. A kiérkező egység egy vízsugárral eloltotta a lángokat.
Kora este a Dózsa György és a Széchenyi utca kereszteződésében egy
kisteherautó hajtott bele az út menti csatornaárokba, a tűzoltók drótkötél
segítségével húzták ki a járművet.

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

Or vosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelő
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

Ügyeleti beosztás:

Szeptember: 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Kishonti Attila,
9. Dr. Mikó Attila, 10. Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Mikó Attila, 14. Dr.
Mikó Attila, 15. Dr. Gregó Sándor, 16. Dr. Mikó Attila, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Kishonti Attila, 19. Dr. Csoboth Johanna , 20. Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Mikó Attila, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Gregó Sándor, 26. Dr. Gregó Sándor, 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. Gregó
Sándor, 29. Dr. Kishonti Attila, 30. Dr. Gregó Sándor,
Október: 1. Dr. Mikó Attila, 2. Dr. Gregó Sándor.

J Á N O S H A L M I
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Jánoshalma Város
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Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Kristálycukor 1kg

183.-

Natúr lecsó

199,-

2,5l- es Pepsi

299,- (120,-/l)

400 g-os vagdalt hús

199,-

250g-os Omnia kávé

499,- (1996,-/kg)

Anyak önyv i hír ek
2014. augusztus hónapban
született:

Forgács Anna Noémi (Anyja neve:
Kiss Mária Magdolna), Sárközi Milán
Valentínó (a.n.: Győri Nikolett), Szilágyi Gergely (a.n.: Szalai Mónika).

Házasságot kötött:

ISSN 2062-4069

Hetényi Fanni – Nagy-Lukács Donát
Winkler Viktória – Rasztovácz Péter
Bátyai Fruzsina – Madarász Norbert
Romfa Nikolett – Ságodi István
Simon Petra – Pusenszki Norbert Zsolt
Sörfőző Vivien – Molnár Péter
Kiss Csilla – Földes András

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Kökény Ágnes és Madarász Attila Árpád

E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Készül: Kópia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla
Kiskunhalas, Bükkönyös u. 6.

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Szentségi házasságot kötött

Petróczky Ferenc

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

GRATULÁLUNK!

