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Járási Szüreti Expo 2014
Szeptember utolsó hétvégéjén nagy volt
városunkban a nyüzsgés. Második alkalommal került megrendezésre járási szinten a
Szüreti Napok, ezúttal Járási Szüreti Expo
névvel. Több szervező intézmény munkájának eredményeként az elmúlt évinél több
kiállító mutatkozott be az érdeklődőknek.
Szombaton a legnagyobb attrakció a „Töltött káposzta főző verseny” volt. A helyi termékekből készült étel remekeket szakavatott zsűri értékelte, és ítélte oda a különböző díjakat.
Sokakat vonzott a termény és kézműves, képzőművészeti és egyéb kollekciókból
összeállított kiállítások, termékbemutatók és
előadások, valamint a kapcsolódó sportrendezvények
A Járási Szüreti Expo rendezvénysorozat
részleteiről több cikkünkben is olvashatnak.

Tájékoztatás az utak helyreállításáról

Felhívás hálaadásra
Jubiláns házasokat köszöntünk november 23-án, vasárnap a 10 órás
szentmisében a Szent Anna templomban. Ebben az évben mindazok adhatnak hálát, akik 5, 10, 15 stb. évvel ezelőtt kötöttek egyházi (templomi) esküvőt bárhol. Szeretettel várjuk azokat a párokat, akik itt szeretnének hálát
adni az együtt eltöltött időért. Kérjük, jelentkezzenek a plébánia irodájában
vagy a sekrestyében november 16-ig. Meghívót senki nem kap külön.
Sándor atya plébános

Az október 12-dikei önkormányzati választással kapcsolatos tudnivalókat a 6-7 oldalon olvashatják
Lapunk legközelebb
2014. november 7-én jelenik meg
ISSN 2062-4069

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

A Jánoshalma A-S Konzorcium a csatornahálózat építését határidőre befejezi azokon a szakaszokon ,ahol nem volt szükség terv módosításra és rendelkezésre állt a munkaterület megfelelő időben.
A végleges burkolat helyreállítást elkezdtük azokon a szakaszokon ahol a
konszolidációs idő eltelt és a visszatöltésre kerülő talaj jól tömöríthető volt.
A Támogató Szervezet felé határidő módosítási kérelmet nyújtottunk be
annak érdekében, hogy a meglévő csatorna hálózaton a rekonstrukciós szakaszokat is megfelelően, üzembiztosan tudjuk átépíteni.
A határidő módosítás elfogadása esetén a burkolatok végeleges helyreállítása részben áthúzódna a jövő évre.
Az ideiglenesen helyreállított csatorna szakaszok felett a nyomvonalat
folyamatosan karban fogjuk tartani a végleges helyreállításig.
Az esetleges határidő módosítás nem akadályozza a szennyvíztelep próbaüzemének kezdését.
Köszönjük megértésüket és a türelmüket.
Mellékeljük a helyreállítás ütemezését egy hónapra előre vetítve.
Jánoshalma, 2014. október 2.
Tisztelettel:
Lakatos István
projektvezető
A-Híd Zrt

Lukács Zsolt
projektvezető
Swietelsky Magyarország Kft

A helyreállítás ütemezése
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Az ütemezés csak optimális időjárási viszonyok között tartható.
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A CSATORNABERUHÁZÁS SZÁMOKBAN
2014. szeptember 25-dikei állapot

A beruházás teljes költsége:
3 038 070 173,- Ft
Unió, és állami támogatott összeg: 2 481 729 375,- Ft
Lakossági önerő összege:
556 340 798,- Ft
Az önerőt Jánoshalma Város Önkormányzatának
kezességvállalásával a Jánoshalmi Viziközmű-társulat
hitelfelvétellel biztosítja. A hitel fedezete a tagok LTP
befizetései. A kért hitel összege: közel 556 000 000,- Ft,
melyből csak a szükséges rész kerül lehívásra.
Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi kormánynak
szándékában áll a csatorna beruházások támogatását megemelni, azért, hogy ne legyen a lakosságnak
akkora teher az Uniós kötelezettség teljesítése. Ennek
megfelelően az önerő a közeljövőben változhat, a kormány döntésének megfelelően. Jelenleg Jánoshalmán a
támogatás 81,68%. Az Önkormányzat nemrégiben elvégeztette a költségek elemzését. A számítások alapján az
új támogatási arány 93,64%, lenne, kedvezőtlenebb esetben is 91,74%-os.
A Viziközmű Társulat tagjainak száma: 3341 fő.

Önerő finanszírozása: a tagok LTP-n keresztül fizetik
meg 100 hónap alatt, 1990Ft/ hónap befizetésével.
Az LTP fizetés kezdete: 2008. április
Az LTP fizetés vége: 2016.augusztus
A befizetések jelenlegi állása a futamidő felén túl:
Összes teljesített befizetés:
427 558 225,-Ft
LTP-n keresztüli befizetések: 385 953 356,-Ft
Fizetési morál:
LTP szerződést kötöttek:
92,43%-a fizeti kötelezettségét
Jogi:
81,53%-a fizeti kötelezettségét
Egyéb magán:
35-40%-a fizet a részletek nagyságától függően
Egyéb magánok: (akik nem kötöttek LTP szerződést,
vagy felmondta a Fundamenta a szerződését, mert nem
fizette)
A fizetési felszólítások megtörténtek, a nem fizetőkkel
szemben a jegyző jár el.
Behajtásra átadott: 37db ingatlan. LTP-t nem kötöttek
közül részletfizetést kötött 57 ingatlan.

Pénzügyi folyamatok, vagyongazdálkodás
A város pénzügyi helyzete stabil. Az Önkormányzatnak adóssága nincs. Lényeges momentuma a
város pénzügyi gazdálkodásának, hogy az önkormányzati adósságkonszolidáció folyamata teljes egészében lezárult.
Jánoshalma Város Önkormányzata esetében a 2014.
évi konszolidáció teljes összege 188 588 762 Ft volt.
A hitelek nem az önkormányzat és intézményeinek
működtetésére, hanem fejlesztési céllal kerültek felvételre. 2014. február 28-ától már teljes egészében a helyi
közösségi fejlesztésekre koncentrálhatnak a települési önkormányzatok. Már nem vehetnek fel hitelt, csak fejlesztési célból és csak a kormány engedélyével.
100%-ban támogatást nyert a jánoshalmi
naperőmű, a térség első naperőműve.
A fejlesztés megvalósításáról, hosszú lejáratú hitel felvételéről a Képviselő-testület 307/2013.(XI.11.) Kt. határozatában döntött, de a projekt finanszírozásához hitel
felvételére nem lesz szükség, mert az Önkormányzat
pályázatot nyújtott be az Önerő Alaphoz, és a támogatást
elnyerte. A Miniszterelnökség a projekt saját forrás kiegészítéséhez 65.850.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt önkormányzatunknak, ami lefedi a teljes önerő költségét.
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
Épületek hasznosítása:
○○ Bajai u. 1. Volt könyvtárépület: Jelenleg használaton
kívül van, közüzemi alapdíjak fizetendők
○○ Bajai u. 4. Pelikán Alternatív Klub céljára került felújításra. Jelenleg közüzemi szolgáltatók (DÉMÁSZ,
DÉGÁZ) bérlik ügyfélszolgálati iroda céljára. Hamarosan ebben az épületben kap helyet az Agrárkamara ügyfélszolgálati irodája a Falugazdászi Iroda is.

○○ Kossuth u. 5. (volt Fazekas ház) IPA pályázat keretén
belül felújított épület, benne Alkotóház került kialakításra. Az épületben helyet kaptak a jánoshalmi amatőr
művészek állandó tárlatainak befogadására alkalmas
helyiségek is. A városvezetés célja, hogy bekapcsolja Jánoshalmát, a Jánoshalmán élő és alkotó művészeket a művészeti élet vérkeringésébe, országos és
nemzetközi alkotótáborokat szervezzen. A művészek
elhelyezésére alkalmas szálláshelyek, és műterem is
helyet kapott az épületben. Az épület átadására 2014.
október 3-án kerül sor.
○○ Dózsa Gy. u. 93. alatti ingatlan udvari épületrésze.
Korábban itt működött a családok átmeneti otthona,
jelenleg bérleti hasznosítású épületrész.
○○ Kölcsey u. 12. Az ingatlant megosztva használja a
Munkaügyi Központ, a Pelikán Kft és az önkormányzat.
○○ Arany J. u. 13. Az ingatlant megosztva használja az
orvosi ügyeleti szolgálat, és a BKKM Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatalának Gyámhivatala.
○○ Molnár J. u. 3. Volt kollégium, jelenleg irodaház és
szálláshely. Az épület egyre több funkciót lát el, az
utóbbi időben egyesületek, baráti és családi rendezvények kedvelt helyszíne lett a szépen felújított ebédlő helyiség.
○○ Az iskolai oktatás 2013. évtől állami fenntartásba
került, de önkormányzatunk vállalta a Béke tér 11. és
Radnóti u. 13. iskola-épületek üzemeltetését, ennek
következtében az önkormányzat költségvetése tartalmazza a technikai személyzet alkalmazását, az épületek üzemeltetési kiadásait, (közüzemi díjak, karbantartási kiadások), valamint az ezzel összefüggő adminisztrációt.

Az Önkormányzat szociális téren
végzett tevékenysége

PELIKÁN kft. 2014-ben végzett munkája
Étkeztetés

A szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan vagy
egészségileg rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak és
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani. 2014.01.01. – 2014.08.30-ig 110 fő
vette igénybe a szolgáltatásunkat.
Házi segítségnyújtás
A szolgáltatást igénybe vehetik azok az egészségi állapotuk, valamint idős koruk miatt rászorult személyek, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A szolgáltatást szakképzett házi gondozók végzik.
2014.01.01. – 2014.08.31-ig 27 fő vette igénybe a
szolgáltatásunkat.
Idősek klubja
A klubban lehetőség van a szabadidő hasznos eltöltésére. Figyelembe véve a tagok fizikai és mentális állapotát, egyénileg, személyre szabottan foglalkozunk mindenkivel. Szem előtt tartva az életkori sajátosságokat, betegségeket, munkatársaink kiemelt kapcsolatot tartanak a
háziorvosokkal, szakorvosokkal. Nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra, a betegségek megelőzésére. Vállaljuk a tagok állandó gyógyszereinek felíratását, kiváltását.
2014.01.01. – 2014.08.31-ig 28 fő vette igénybe a szolgáltatásunkat.
Családsegítő szolgálat
Célunk a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatások végzése. Az ellátás a
felmerülő igények szerint kérhető.
2014.01.01. – 2014.08.31-ig az esetkezelések száma:
Jánoshalma: 1019 eset
Borota: 48 eset
Kéleshalom: 13 eset.
Gyermekjóléti szolgálat
A szolgálat feladata, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének
megelőzése, veszélyeztetettségének megszüntetése, a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének előse-

gítése, illetve utógondozása.
Esetkezelések száma 2014.01.01. és 2014.08.31.
között:
Jánoshalma: 4061 eset
Borota: 159 eset
Kéleshalom: 173 eset
ebből
Jánoshalmán: 150 család 267 gyermek
Borotán:
8 család 14 gyermek
Kéleshalmán:
6 család 16 gyermek.
Nappali melegedő
Szolgáltatásunk a hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek
kielégítésére, továbbá megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A nappali melegedő segítséget nyújt a
hajléktalan személy életviteléhez, elősegítve a szociális
ellátások igénybevételét, elérését
2014.01.01. – 2014.08.31-ig 21 fő vette igénybe a
szolgáltatást.
Éjjeli menedékhely
Hajléktalanok részére éjszakai szállást biztosító szolgáltatás, mely igényelhető, illetve igénybe vehető az év
365 napján 17-07 óráig. Elsősorban a Járás közigazgatási területein élő rászoruló személyek vehetik igénybe az
ellátást. 2014.01.01. – 2014.08.31-ig 18 fő vette igénybe a szolgáltatást.
Idősek otthona
Az Idősek otthonában az önmaguk ellátására betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes 18. életévét betöltött személyek
(akiknek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja) teljes körű gondozása ápolása történik. 2014.01.01. –
2014.08.31-ig 77 fő vette igénybe a szolgáltatást.
Otthoni szakápolás
Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma
csökkenthető, illetve időtartama lerövidíthető. Az otthoni
szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg
egészségi állapota – orvosi végzettséghez nem kötött –
komplex kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni
lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel. 2014.01.01. – 2014.08.31-ig
161 vizit teljesült.

2014. október

Startmunka munkaprogramok 2014
Mezőgazdasági startmunka program

(Indulás: 2014.03.01.)
Foglalkoztatottak száma: 34 fő
Használt földterület nagysága: 14,3 ha (szántó)
Kiskertek: 3000 m2
A tavalyi évben 300m2 kiskertet használt az önkormányzat, idén a szomszédok is felajánlották művelésre kertjeiket, így 10-szeres nagyságú terület került megművelésre.
Elvégzett munkák:
szántóföldi zöldségtermesztés
(kápia paprika-0,5 ha, burgonya - 3 ha)
kiskerti zöldségtermesztés
(Diákélelmezési konyha igényei alapján)
szántóföldi növénytermesztés
(őszi búza - 3,3 ha, kukorica – 7,5 ha)
parlagfű mentesítés
Termesztett mennyiségek:
szántóföldi zöldségtermesztés
burgonya		
50000 kg
kápia paprika
1540 kg –átadva,
1100 kg átadásra vár
kiskerti zöldségtermesztés
(már átadásra került a Diákélelmezési konyha részére)
paradicsom 		
69 kg
fejes káposzta 		
161 kg
sárgarépa		
370 kg
saláta			
1489 fej
karalábé			
146 kg
zöldborsó		
100 kg
fokhagyma		
15 kg
cékla			
163 kg
vöröshagyma		
230 kg
petrezselyem zöld:
114 csomó
Kiskerti zöldségtermesztés
(még nem került a Diákélelmezési Konyhára)
saláta			
50 fej
petrezselyem zöld:
60 csomó
karalábé			
60 kg
sárgarépa		
350 kg
cékla			
130 kg
vöröshagyma		
350 kg
fokhagyma		
45 kg
paradicsom		
50 kg
káposzta		
150 kg
petrezselyem		
100 kg
zeller			
120 kg
karfiol			
100 kg
szántóföldi növénytermesztés:
őszi búza:
168 q
kukorica:
még nincs betakarítva
A program keretében az önkormányzat vásárolt egy
szántóföldi tárcsát.
Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
(A program indulása:2014. május 1.)
Foglalkoztatottak száma: 46 fő
Elvégzett munkák:
——erdőgondozás 4,4 ha területen
——közfoglalkoztatottak részére melegedőépület befejezés (Városgazda telephely)
——parlagfű mentesítés

Belvíz-elvezetés
(A program indulása: 2014. augusztus 1.)
Foglalkoztatottak száma: 22 fő
Elvégzett munkálatok:
ároktisztítás (feliszapolódás megszüntetése) 10 km (
Kálvária utca, Görgey utca, Eötvös utca, Kiss E. utca,
Deák F. utca, Széchenyi utca, Jókai utca, Sas utca, Bálvány utca, Kistemető utca.
áteresz elhelyezés 8 db. Kölcsey utca
Tervezett munkák még az év folyamán:
ároktisztítás (feliszapolódás megszüntetése)
átereszek gépi és kézi tisztítása
szűk keresztmetszetű átereszek cseréje
nyílt csatornák gépi kotrása
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
(A program indulása: 2014. augusztus 1.)
Foglalkoztatottak száma: 22 fő
Elvégzett munkálatok:
——a város területén (külterület, belterület) lévő elhagyott
hulladékok összegyűjtése
——az összegyűjtött hulladék ártalmatlanításra való
átadása
——parlagfű mentesítés
Közútjavítás
(A program kezdete: 2014. augusztus 1.)
Foglalkoztatottak száma: 22 fő
Tervezett munkák:
——járdajavítás, készítés (külváros több pontján, előzetes bejelentés és felmérés alapján)
——padkanyesés
——betonzúzás (a város közterületein összegyűjtött
beton /pl. járdafelújítás/ során felhalmozott beton
zúzása, útalapba való felhasználás céljára)
——útjavítás (kátyúzás)
——útkészítés (Zöldfa utca, Kinizsi utca)
Mezőgazdasági utak rendbetétele
(A program kezdete: 2014. augusztus 1.)
Foglalkoztatottak száma: 22 fő
Elvégzett munkák:
——dűlőutak melletti fák nyesése - elsősorban a zárkerti részeken, Kiserdő
——gréderezés és útjavítás – Kiserdő, várost övező
dűlőutak
Összesítő
A parlagfű mentesítés minden közfoglalkoztatott munkaköri kötelezettsége. A startmunka mintaprogramokban
dolgozó közfoglalkoztatottak (első sorban a mezőgazdasági és a téli- és egyéb közfoglalkoztatásban dolgozók /a
programok időbeli tartama miatt/) mintegy 27-29 ha terület parlagfű mentesítését végezték el, az önkormányzat tulajdonában lévő belterületeken, külterületi dűlőutak mentén.
A márciusban és májusban indult mintaprogramok
során a Jánoshalmán működő vállalkozásoknál elköltött
forrás, 2014.09.15-i adat alapján: 6.692.920 Ft, vagyis a helyi vállalkozásoknál a beruházási és dologi költségek 86 % -a került elköltésre. Az önkormányzat ezzel
is segíti a jánoshalmi vállalkozásokat. Az augusztusban indult programok tekintetében ez az arány várhatóan növekedni fog.

Beszámoló a Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központ működéséről
A Jánoshalmi Egészségügyi Központ idén december 01-én
ünnepli működésének 4. évfordulóját. Szinte természetessé
vált, hogy az Egészségügyi Központ a szakorvosi ellátás biztosítása mellett, fejlődik, gyarapodik, munkahelyet biztosít 24
főnek, mindezt úgy, hogy a városnak nem kerül pénzébe, mert
a Központ az Egészségbiztosítási Pénztártól kapott bevételekből, a pályázati bevételekből és az ún. saját bevételekből kigazdálkodja a szükséges forrásokat.
Az Egészségügyi Központhoz kapcsolódó célkitűzés és kötelezettség magában foglalta a pályázat zárását követően az
Egészségügyi Központ kötelező, 5 éves működtetését. A legnagyobb félelme mindenkinek a működtetés költségeivel voltak
kapcsolatosak, hiszen az előzetes számítások szerint éves szinten kb. 10 MFt-al kellett volna a tulajdonos önkormányzatoknak hozzájárulnia a működtetéshez. Erre a támogatásra, a helyzet jelen állása szerint nincs szükség, az Egészségügyi Központ
fenntartói pénzügyi támogatás nélkül működik és nyújt magas
szintű egészségügyi ellátást a lakosoknak.
Azt látjuk, hogy a Központ teljesítette a projekt kezdetekor kitűzött célokat: korszerű épületben (az alapellátással
és a védőnői szolgálattal együtt), modern műszerekkel, szinte minden szakterületen, helyben biztosít járóbeteg szakellátást a lakosoknak, a fenntartó önkormányzatok anyagi támogatása nélkül.
Az Egészségügyi Központ éves szinten közel 50.000 esetet
lát el. Az igénybevevők számára a helyben történő ellátás átlagosan 45 km utazás megtakarítását jelenti. Összességében, a
térségben élők 2.250.000 km utazást spórolnak meg évente
azáltal, hogy a térség központjában vehetik igénybe a szakorvosi ellátást és nem kell Kiskunhalasra vagy Bajára utazni a szakorvosi ellátás igénybevételéhez.
Az Intézet 2011. október hónaptól az ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszer, a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) és az ISO/IEC 27001:2005 Az információbiztonság irányítási rendszerének követelményeknek megfelelően működik.
Az intézmény szolgáltatásai 2010 óta folyamatosan bővültek:
2011-től nappali – kúraszerű infúziós - ellátás szolgáltatással

2012-től periméteres szemészeti szűrővizsgálattal
kiszűrhetővé válik a glaucoma (zöldhályog).
2012-től Ewing teszt komputeres készülékkel, ami
cukorbetegek kezelésénél hatékony.
2013-tól lézer terápiás készülékkel derékfájás,
nyakfájás, vállfájdalom, ízületi gyulladás, izommerevség, sérülések kiegészítő kezelésére. A kezelésnek mellékhatásai nincsenek.
2014 júniusától működik a Központban a sebkezelési ambulancia, a bőrgyógyászati szakrendelés keretében. A krónikus, nem- vagy nehezen gyógyuló sebek
egyre nagyobb számban fordulnak elő a fejlett országokban, így Magyarországon is, hiszen kialakulásuk egyik
oka a cukorbetegség, amely köztudottan szintén egyre
nagyobb számban fordul elő ezekben az országokban.
Az ilyen betegek kezelésében kulcsfontosságú a megfelelő betegirányítás, hiszen a késlekedés a végtag elvesztéséhez vezethet. A Jánoshalmi Egészségügyi Központ felismerve a krónikus sebek kezelésének fontosságát, az országban azon ritka közfinanszírozott szakrendelők közé tartozik, ahol megszervezésre került a krónikus sebekkel küszködő betegek modern szemléletű multidiszciplináris ellátása. Ez azt jelenti, hogy a betegek a
szakrendelőben elérnek szinte minden olyan szakorvost,
akikre a modern sebkezelési irányelvek szerint szükség
lehet a korrekt diagnózis felállításában és az eredményes kezelésben.
A lakosok az Egészségügyi Központ által folyamatos
végzett elégedettségi kérdőív szerint általában elégedettek az ellátással.
Problémát szokott jelenteni, főleg télen, sötétben az
idősebb korosztály számára, hogy a rendelések egy
része a késő délutáni-esti időpontokban zajlik. Ennek
oka, hogy a rendelést végző szakorvosok zömében valamely környező kórházban teljes állásban dolgoznak, és
munkaidő után tudnak rendelni Jánoshalmán. Ezt a lakosok általában megértéssel fogadják. Szintén ebből eredő probléma, hogy egy-egy rendelés időnként a rendelés
napján lemondásra kerül a szakorvos részéről. Ebben az
esetben a recepció azonnal értesíti a rendelésre előjegyzetteket és új időpontot keresnek a vizsgálathoz.
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„...minden dologról csak egy igazság van...”
Hol van az IGAZSÁG, amit a Jobbik az országos programjában fennhangon hirdet? Miért nem ezt képviseli a párt
helyi politikája?
Czeller Zoltán polgármester a 2014. szeptember 25-én tartott Közmeghallgatáson önkormányzati törvényben
leírt kötelezettségének tett eleget, amikor beszámolt az Önkormányzat elvégzett munkájáról. A polgármester
arra szorítkozott, hogy legalább a megjelentek előtt tényekkel cáfolja meg azokat a valótlan állításokat, amelyek a városvezetés munkájára vonatkoznak a jánoshalmi Jobbik önkormányzati választásokra megjelentetett kiadványában.
Czeller Zoltán polgármester a 2014. szeptember 25-én tartott Közmeghallgatáson önkormányzati törvényben
leírt kötelezettségének tett eleget, amikor beszámolt a városvezetés elvégzett munkájáról. A polgármester arra szorítkozott, hogy legalább a megjelentek előtt közölje a tényeket a hazugságokkal szembern.
Jánoshalma Jobbik: „Városunk vezetése nagy lendülettel fogott az ígérgetésnek. 5 év eltelt. Az eredmények pedig
nem jönnek. A laktanya ipari park üresen áll, új vállalkozó nincs láthatáron. Aki volt, az is megszüntette a vállalkozását.”
Czeller Zoltán polgármester: Hazudni nem tisztességes. Először is, nekünk nem kenyerünk az ígérgetés, ellenben 2010-re átadtuk a volt laktanya addig elhanyagolt területén a Jánoshalmi Ipari Területet. 4 év alatt elvégeztük a
belterületbe vonást, környezetvédelmi tehermentesítést, pályázatot nyertünk a térség első iparterületének kialakítására, közművesítettünk, a területek védelmére biztonsági kamerarendszert alakítottunk ki. Másodszor, 2010. óta nem
áll üresen. „…új vállalkozó nincs a láthatáron?” Ez sem igaz. A város vezetése 2014. szeptember végéig a Jánoshalmi Ipari Park területén 9 közművesített területre kötött adás-vételi szerződést. A szerződések a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők.
Haris József vállalkozó számára. A Haris Tüzép napjainkban már működő vállalkozás
Pekk Antal és Tamás Gábor vállalkozók számára, Gyümölcsfelvásárló és pálinkafőző létesítésének céljára a
4565/9 hrsz területet.
UNIVER cégcsoport (Kecskemét) számára, a 4565/27 hrsz területet.
Hambár Kft Jánoshalma számára. (10.690 m2 területű 4565/14 hrsz.)
Kiss Árpád Jánoshalmi vállalkozó számára a 4565/11 hrsz-ú, 15871 m2 terület
Kiss Árpád Jánoshalmi vállalkozó számára a 4565/4 hrsz-ú, 8190 m2 terület
Lactogen Kft Baja számára a 6187 m2 4565/3 hrsz. terület Pellet gyártó üzem létesítésére
Mécses-Gránit Kft számára a 9018 m2 4565/18 sz. hrsz. terület.
Origo Kft. számára a 4565/2 hrsz terület opciós szerződéssel.
„Az eredmények pedig nem jönnek?” Ezt a kijelentést is cáfolni tudom. A területeket vásárló cégek közeljövőben
tervezett fejlesztései:
Lactogen Kft 600 m2-es csarnokot fog 2015. tavaszán felépíteni, ahol szalmából pelletet gyártó gépsor kerül beüzemelésre 2015. ápr. 30-ig (papíron jún. a véghatárideje). 85 milliós beruházás, évi 1000 tonna szalma felhasználása (kb
400 hektárnyi gabonáé), amit helyben szeretne felvásárolni.
Origó Kft: lakatos üzem építéséhez kezd, aminek beüzemelése szintén 2015-ben várható. Közterületi elemek
gyártása lesz a profil. (pad, hulladékgyűjtő, stb).
Jánoshalmi Pálinkafőzde Kft részéről gyümölcsös telepítése történt a cég által vásárolt területen, várják a 20142020-as pályázati ciklus kiírásait a vállalkozások számára, amiből hozzákezdenek az építkezéshez.
Végezetül rendkívül ellentmondásos, hogy a Jánoshalmi Jobbik ilyen kijelentést tett, mert az Ipari Területen telket
vásárlók között ott van a Mécses-Gránit Kft, tulajdonosa Nagy Zsolt temetkezési vállalkozó, aki az október 12-i önkormányzati választásokon induló Jobbikos képviselő-jelölt is. Rá nézve is negatív tartalmúak saját pártja állításai, mert
Nagy Zsolt nem kezdett még el semmilyen tevékenységet az Ipari Területen.
Jánoshalma Jobbik: „Ha néha, pályázati pénzből valami építkezés elindul, ahhoz helybéli vállalkozó hozzá nem
férhet. Emlékezzünk csak közösen: volt egy kábeltévé építés, kapott ott valaki munkát? Volt egy városi arculategyesítés, ami a fakivágást és ültetést jelentette? Vajon ki kapta meg a kivágás és tuskó kiszedés lehetőségét? Nincs nekünk
saját hozzáértő szakemberünk? Város központ építés-tapsikatér. Ott is ki épített? Meg a csodálatos csatornázás. Még
árkot ásni se nagyon engednek jánoshalminak. Elgondolkoztak ezen?”
Czeller Zoltán polgármester: Néha? Keveset pályáztunk volna? Viszonyítás kérdése. A jánoshalmi Jobbik kiadványában az áll, hogy Nagy István, a polgármester jelöltjük eddig már két pályázatot is megvalósított roma diákok részére. Minden elismerésem az övé. Még akkor is, ha a város vezetés eddig elért eredményeire a Facebook-on azt írta a
jánoshalmi Jobbik, hogy: „…Csak ennyit tudott megvalósítani a város vezetése? Hát ezért kár volt hozzáfogni!”
Én örülök, hogy Nagy Istvánnak két pályázatot sikerült megvalósítani a roma gyermekek számára. Örülök, mert minden elnyert pályázat egyúttal egy esély, hogy valami szebb, valami jobb lesz, mint előtte volt. Örülök, még akkor is, ha
a Nagy István tisztességesen lenézi, és semmibe veszi a mi munkánkat. Pedig nem csak két pályázatot nyertünk…
De nézzük akkor a jánoshalmi vállalkozásokat! Tényleg nem kaptak volna munkát a fejlesztéseknél? „Elgondolkoztak ezen?” Én gondolkodás helyett utánanéztem, vagyis kikerestem az adatokat. Az alábbi táblázatban ott szerepel a
„kábeltévé építésnél” a Piramis Trade Bau Kft. (Takács István vállalkozó). A „városi arculategyesítésnél” a Városgazda Kft., a „városközpont építésénél” Kovács István vállalkozó, aki a Főtéren a lámpatesteket szerelte. Na meg a „csodálatos csatornázás”! „Még árkot ásni se nagyon engednek”? Király Sándor vállalkozó egy teljes öblözetet fektetett le
a Vasútállomáson túli városrészen. Tehát itt is nyilvánvalóan hazugságokat állított a jánoshalmi Jobbik.

neten is megtalálható az egyes települések honlapján, csak utána kellett volna nézni a jánoshalmi Jobbik elnökének.
Azért, mert nem ugyanolyan költségűek maguk a beruházások sem. Egyik pl. 1 milliárd Ft, a másik 2 milliárd Ft,
a harmadik 3 milliárd Ft összköltségű. Az önrészt ehhez viszonyítva számítják %-os arányban. Az önrész tehát
nem egyforma a településeken.
Az is meghatározó, a havi törlesztő részleteknél, hogy mikor kezdte gyűjteni a lakosság az önrészt. Pl. Ha
Kiss György polgármestersége ideje alatt sikerült volna elkezdeni az LTP befizetéseket, akkor még 1000 Ft sem lett volna a havi befizetendő részlet. Így utólag már sokan belátják; kár, hogy akkor nem sikerült elkezdeni! De talán emlékeznek, éppen azok kiabáltak 2002-ben legjobban a cstornázás ellen, akik most sokallják a költségeket, meg elégedetlenek a porral, a sárral, és a zajjal. Nekem is az a véleményem, hogy már régen túl lennénk rajta, és sokkal jobb lenne,
ha nem a választások évében kellene ilyen nagy horderejű, és általában bosszúságot kiváltó munkákkal foglalkozni.
Önök is úgy látják, hogy nem a lakosság érdekeit nézi a jelenlegi városvezetés? Mert én úgy látom, hogy ez nem
így van. Önöknek ugyanis az a legjobb, ha a kormány megemeli a csatorna beruházás támogatását! A jelenlegi
városvezetés nevében mondhatom, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk ezért, és minden szükséges számítást elvégeztünk ennek érdekében.
Jánoshalma Jobbik: „új munkahely csak rokonoknak, párthű barátoknak létesül….”
Czeller Zoltán polgármester: A jánoshalmi Jobbik itt sem írt igazat a kiadványában. Ez is hazugság. Néhány egyszerű példával ezt nyilvánvalóvá lehet tenni. A Jobbik azt írja: „…csak rokonoknak…”
23 új munkahely létesült csak a Kistérségi Egészségügyi Központban a szakrendelések bővülésével.
22 új munkahelyet hoztunk létre az egészségügy, és a szociális szféra, az oktatás területéhez kapcsolódó pályázatokban a munkatársak alkalmazásával.
Ez 45 új munkahely. A jánoshalmi Jobbik gúnyosan kifogásolta, hogy közöttük van az én nagyobbik lányom. Igen,
45-ből ő az egyik. De másutt azt olvassuk a Jobbiknál: „Mi támogatjuk a jánoshalmi fiatalok visszatelepülését.” Én nem
ígérgettem, hanem cselekedtem. Sok más jánoshalmi fiatallal, szakképzett munkaerővel együtt hazajött a lányom is.
Itt ment férjhez, és itt telepedtek le.
„Csak a párthű barátoknak létesült munkahely?” Ez nem igaz. Ismét csak néhány példát említek meg, a teljesség
igénye nélkül (a sok „balos” alkalmazottról most nem teszek említést, ez nem érdekli a helyi Jobbikot).
Nagy István, jelenlegi Jobbik elnöknek munkaadója voltam, Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője volt. Én vettem fel az állásába. Innen került a Kunfehértói Gyermekotthonba, ahová Bányai Gábor
megyei elnök vette fel.
Szlobonyi Jánosné, Szlobonyi János Jobbikos képviselő-jelölt felesége-jelenleg is munkaadója vagyok, háziorvosi ügyeleti dolgozó.
Nagy Nikolett, Nagy Zsolt Jobbikos képviselő-jelölt lánya-GYEP programban munkaadója vagyok.
Jánoshalma Jobbik: „Az Önkormányzat magára hagyta a civil szervezeteket…..”
Czeller Zoltán polgármester: Ez ismét nem fedi a valóságot. Az alábbi táblázat adatait érdemes felmutatni példának, ez is szemlélteti a szervezetek működéséhez nyújtott egész éves támogatást. A civil szervezeteket évek óta
segítjük, pl. az Imre Zoltán Művelődési Központ ingyenes használatával.
(a táblázat adatai figyelembe veszik a nyári szünet időtartamát)
Civil szervezet
II. számú nyugdíjas klub
Mezei Csokor népdalkör
Mithras Pedagógus Énekkar
Méhész Egyesület
V 60 Galamb Egyesület
Kézműves szakkör
Nagycsaládosok Jánoshalmi Egyesülete
Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület

Alkalom
Heti 2 óra
Heti 2 óra
Heti 2 óra
Havi 2 óra
Havi 1 óra
Heti 3 óra
Havi 2 óra
Évi 20 óra

Összeg
2500 Ft/óra
2500 Ft/óra
2500 Ft/óra
2500 Ft/óra
2500 Ft/óra
2500 Ft/óra
2500 Ft/óra
5000 Ft/óra

Nem kell befizetni
200.000Ft
200.000Ft
200.000Ft
60.000Ft
30.000Ft
300.000Ft
60.000Ft
100.000Ft

Jánoshalma Jobbik: „Az Önkormányzat szinte szégyelli a civil szervezeteket…”
Czeller Zoltán polgármester: Ez nem igaz. Az önkormányzati támogatás formáját ismét egy táblázattal tudom
legegyszerűbben megmutatni. Az önkormányzat a Városfejlesztési Társaság (önkormányzati pályázatírás, pályázatkezelés céljára hoztuk létre) megalakulása óta nyújt segítséget pályázataik megírásában a civil szervezeteknek, jánoshalmi vállalkozásoknak.
Pályázat tipusa
Telephelyfejlesztés
LEADER pályázati forrás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek programjainak támogatása

Jánoshalma Jobbik: „A csatornázás a Jobbik szemszögéből. Hogyan kalkulálta ki az Önkormányzat 7 évre előre az építkezés költségeit? Mi megvizsgáltatjuk a szennyvízberuházást igazságügyi szakértőkkel, újraszámoltatjuk a
költségek megalapozottságát. Jánoshalmán miért 260.000Ft a lakossági önrész, Bácsalmáson 80.000Ft, Mélykúton
130.000Ft, Kisszálláson 50.000Ft, Kiskunhalason 180.000Ft? Kell nekünk ilyen vezetés, aki nem a lakosok érdekeit nézi?„
Czeller Zoltán polgármester: A jánoshalmi Jobbik utolsó mondatára válaszolva én azt gondolom, minden településnek olyan vezetés kell, aki nem csak kérdéseket tesz fel, hanem meg is válaszolja azokat. Nem feszültségkeltésre van szükség, hanem higgadtságra, nyugalomra. A problémákat nem felturbózni kell, hanem megoldani. Lássuk a csatornázást nem a Jobbik, hanem a való igazság szemszögéből!
Nem kell a jánoshalmi Jobbiknak újraszámoltatni a költségeket, teljesen felesleges! Már megtette a jánoshalmi
városvezetés. Az önkormányzat elvégeztette az ún. CBA számítást. (CBA számítás=költségek aktualizálása, költségelemzés)
El kell még mondani, hogy a jelenlegi kormánynak szándékában áll a csatorna beruházások támogatását
megemelni, ne legyen a lakosságnak akkora teher az Uniós kötelezettség teljesítése. Jelenleg Jánoshalmán a
támogatás 81,68%. A számítások alapján az új támogatási arány 93,64%, lenne, kedvezőtlenebb esetben is 91,74%os. Lehetségesnek tartjuk, hogy a számítások a kormány részéről, a Közreműködő Szervezet által, még felülvizsgálatra kerülnek. Pontos adatok tehát még nincsenek, kormányzati döntés még Jánoshalma esetében nem született, de
nem várat már sokáig magára. A lakosságot szeptember 24-25-én értesítettük ki, minden postaládába került egy szórólap a szennyvízberuházással kapcsolatos aktuális tudnivalókról. Ezeken a szórólapokon mindenről tájékoztatást
adtunk, ami hasznos információ.
Hogy miért nem egyformák az egyes településeken a lakossági önrészek? A válasz nagyon egyszerű, az inter-

(Descartes)
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Pályázói kör

3 civil szervezet, 12 vállalkozó
2 civil szervezet 2012 év végén, valamint
4 civil szervezet 2013. novemberi beadással
2 civil szervezet

Jánoshalma Jobbik: „Az Önkormányzat mélyen elhallgatja, vagy megpróbálja kézi vezérléssel irányítani a civil
szervezeteket…”
Czeller Zoltán polgármester: Nem értem, miért kell olyat állítania jánoshalmi Jobbiknak, amiről nagyon sokan
tapasztalják a városban, hogy nem így van?
a civil szervezetek rendezvényeinél sok esetben az önkormányzat társrendező, vagy a polgármester a fő támogató. A helyszínek biztosítása mellett, általában munkatársaim szakmai tapasztalattal, szervező apparátussal segítik egy-egy alkalommal a szervezést.
Sport szervezeteknek, iskoláknak edzésekre, mérkőzésekre, testnevelés órákra ingyenesen biztosítjuk a Sportcsarnok használatát. Nem akarom elhallgatni, hogy a Sportcsarnok/Tanuszoda fenntartására évi 38 millió forintot költünk.
Ingyenes a Sportpálya használata is az egyes szervezeteknek. Az sem titok, hogy ez 2,7 millió forint/év támogatást jelent a használóknak.
Az önkormányzat nem akarja elhallgatni, (bár nem is dicsekedett vele!), hogy a Lovas egyesület 2014-ben
nem tudta volna megvalósítani a beadott pályázatát az önkormányzat segítsége nélkül.
A Gazdakör épületének felújítása nem valósult volna meg önkormányzati támogatás nélkül.
Jánoshalma Jobbik: „Lett Művelődési Központunk olyan színpaddal, hang-és fényirányítással, ahová jóérzésű társulat még nem jött.”
Czeller Zoltán polgármester: „JÓÉRZÉSŰ TÁRSULAT…” Nem lehet hová tenni ezt a kategória besorolást. Különösen, ha végignézzük, hogy kik is léptek fel Művelődési Központunk színpadán.
Felléptek többek között (Nem a teljesség igényével)
Felső-Bácskai Alapfokú Művészeti iskola tánccsoportja. Vezetőjük Nagy István jelenlegi Jobbik elnök.
Iskoláink tanulói, óvodás gyermekeink, pedagógusaink ünnepi, és más jellegű műsorokkal.
Szegedi Kortárs Balett
Topolyai Cirkalom Táncegyüttes-2014-ben Röpülj Páva kategória győztes
Détár Enikő-Rékasi Károly
Böröndi Tamás-Götz Anna-Benkóczy Zoltán
Beleznay Endre, Oszvald Marika, Straub Dezső, Oszter Alexandra
Mindegyik társulat valamiért kedves a jánoshalmiaknak, mások országos, sőt nemzetközi hírűek. A Művelődési Házunk is „tisztességesen lesajnált” sorsra jutott. Mizser Attila, a művelődési ház igazgatója kérdésemre elmondta,
hogy mi a véleménye az ide látogató „jóérzésű?” társulatok technikusainak. Idézem: „Kevés ilyen jól felszerelt kisvárosi színpad van az országban”
A jánoshalmi Jobbik elszámoltatásról is beszél. Hát igen… A HAZUGSÁGOKKAL el kell majd számolniuk azok előtt
a Jánoshalmi Lakosok előtt, akiket a jelenlegi városvezetést lejárató hadjáratukban sikerült megtéveszteni. El kell majd
számolni azok előtt, akiket „gyüttmentnek” tituláltak, pedig már évek, évtizedek óta itt élnek közöttünk, nem mellékesen
azóta Jánoshalmáért dolgoztak, dolgoznak ma is.
Czeller Zoltán polgármester a jánoshalmi Jobbik kiadványában megjelent hazugságokat nem minősítette, de
úgy értékelte, hogy mindezek a jelenlegi városvezetés nagyfokú lejáratására irányulnak.
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2014-es közmeghallgatás lakossági felvetései
Nagy Zsolt

A közmeghallgatáson 111 fő volt jelen, az alábbiakban a felszólalók felvetéseiből és az azokra adott válaszokból idézünk.
Hugyi István
Kérdezem, hogy szükségszerű velejárója-e a munkálatoknak a por és a sár? Kőrösi Csoma Sándor utcában négyszer javították ki a beszakadást, továbbra is folyamatosan rossz az út.
Lukács
Zsolt
Swietelsky
kivitelező részéről
A kivitelezés nem egy nap, vagy hét alatt készül el, ezért
velejárója a rossz útviszony. A munkások folyamatosan
javítják az utakat. A beruházásnál nem volt talajcsere, a
talajt, ha vizes nem lehet tömöríteni. Ahogy szárad, úgy tudjuk folyamatosan tömöríteni a hibás szakaszt, ezért türelmet
kérünk a lakosságtól.
Agócs Imréné
Kistemető utca 32 szám alatt lakom, ez egy sarokház. A
szennyvíz aláírás gyűjtésekor nem írtam alá a csatornázást, de kértem, hogy ha tudják, a Révész utcán hozzák
a fővezetéket. Az emésztő a kertemben van, a fővezetéket nem hozták el a lakásig, a kertemen keresztül kellene 70 métert ásni és így lehetne a szennyvizet bevezetni.
Juhász Zsolt
Két esetben is kint voltam már ezt egyeztetni az Ön ingatlanán. Egyszer a szolgáltatóval közösen is. Megbeszéltük
már, hogy miért szerepelt ez így a terven. Az Öné egyedi eset, de tudomásom szerint a jelenlegi megoldás az Ön
részéről jóváhagyásra került. A kivitelezővel ismét fel fogjuk
Önt keresni és megbeszéljük újra a probléma megoldását.
Agócs Imréné elfogadta a választ.
Molnár Mihály
A Czobor utcában minden kérésünket teljesítették, rövid
időn belül kijavították az összes eső utáni úthibát. Köszönet a csatornázóknak és a város vezetőségének a csatornázás beruházásához, és a fejlesztéshez.
Dudás László

Czeller Zoltán

A mostani szennyvíz beruházásban a Homok és a Kapocs
utca nincs benne, kérdezem, hogy mikor fog megvalósulni a fennmaradó utcákban a beruházás? Ki fogja ezeknek a beruházásból kimaradt utcáknak a talajterhelési díját
fizetni?

Jánoshalmán két ütemben fog a szennyvíz beruházás megvalósulni, az első
ütembe azok az utcák fértek bele, ahol ebben az évben csatornázunk. Ha az
UNIÓ pályázat formájában lehetőséget ad ismét csatornázásra, akkor lesz
második ütem. Pályázat nélkül nem kezdünk hozzá, mert önerőből túl sokba
kerül a lakosságnak. Még nem jelentek meg a 2014-2020-as pályázati kiírások, ezért nem tudok pontos dátumot mondani. 2015-2016-ban amint megjelenik a pályázat, akkor az Önkormányzat megpróbálja ismételten megpályázni a fennmaradó utcákra. Jelenleg ennyit tudok mondani. Másik felvetésére az
a válaszom, hogy aki előtt nincs csatorna, az nem tud rákötni, következésképpen nem fog talajterhelési díjat fizetni.
Dudás László nem tudja elfogadnia a választ.
Czeller Zoltán
Ha elfogadja Dudás úr a válaszomat, ha nem, akkor sem lehet ma felelősséggel ennél többet kijelenteni.
Bányai Gábor
Október 6-án fog szennyvízelvezetéssel kapcsolatos új
pályázat megjelenni, de ahhoz hogy pályázni tudjuk, az
első beruházást be kell fejezni.
Czeller Zoltán
Ezekkel az információkkal kiegészítem a válaszomat. 2014.
október 6-án jelenik meg ugyan egy újabb pályázat, de
addigra a mostani pályázat nem fejeződik be, mert szerződés szerint október 16-án zárul. Ezután decemberben a szennyvíz telep működésének beindulása, illetve a próbaüzemek (téli és nyári) is hátra vannak, tehát csak jövőre zárjuk a beruházást pénzügyileg, és fizikálisan is. Ha lesz jogi lehetőség
az október 6-án megjelenő pályázat beadására, akkor ez már az újonnan felálló testület feladata lesz.
Nagy István
Többféle időpont is elhangzott, hogy mikor kezdődött a csatornázás. Amennyiben tényleg 2011-ben kezdődött a beruházás, akkor honnan sejtette a Képviselő-testület, hogy létre kell hozni a Víziközmű társulatot, és hogy mennyi önrészt
kell kérni a lakosoktól? Miért kerül 260.000 Ft-ba a Jánoshalmi lakosoknak a csatornázás, amikor a hasonló adottságú Bácsalmáson 80.000 Ft az önrész?
Czeller Zoltán
A tájékoztatóban benne volt, hogy LTP befizetéssel 199.000Ft az önrész.
Állami támogatással együtt 260.000Ft az önrész. A tájékoztatómban minden
évben elmondom, hogy aki nem kötött LTP-t, az nem veheti igénybe az állami támogatást, annak kell csak befizetni a 260.000Ft-ot. Minden településen
más-más konstrukció van, mások voltak a bekerülési, és támogatási összegek. Más időpontban alakult a Víziközmű-társulat és más feltételekkel. Sok

tényezőtől függ a beruházás végösszege, minden esetben egyedi a tervezés,
és a kivitelezés, mások a csatornahosszúságok, a talaj adottságok. Az hogy
ténylegesen mennyiben kerül a beruházás egy hosszú tervezési, engedélyeztetési, pályázati folyamat végén derül ki. Jánoshalmán a tervezési folyamat
első szakaszában készültek az előzetes tervek, a 2011-ben kezdődött másodikban a véglegesek. tehát két pályázatot adtunk be, egyet az előzetes tervek
és kalkulációk elkészítésére, a felméréseket elvégzésére. A tervezés mellett
közben 2008-ban megalakult a Vizi-Közmű Társulat, elkezdődtek az LTP befizetések. Röviden ez volt az első pályázati szakasz, az elnyert pénzösszeggel
az önkormányzat már elszámolt. Ezután következett a pályázat második szakasza, ami a részletes tervek elkészítéséről és a kivitelezésről szólt. Miután
megnyertük, 2011-ben írtuk alá a támogatási szerződést. A költségeket illetően, ha 2006-ban, Kiss György polgármestersége idején elkezdődött volna a
csatornázás, akkor még 1000Ft sem lett volna a havi törlesztő részlet. Most
azt tudjuk, ha a kormány megemeli a támogatást, akkor ténylegesen kevesebbe fog majd kerülni a lakosoknak, mint amivel kalkuláltunk 2007-ben és 2011ben. Már elvégeztettük a számításokat, ami ezt igazolja. Most még nem született kormány döntés a támogatásról, de az LTP lejáratáig, 2016-ig a lakosok
pénzéhez nem nyúl senki. Az Önkormányzat kezességével a Vizi-közmű Társulat hitelt vesz fel, ebből kerülnek kifizetésre a szükséges összegek.
Nagy István elfogadta a választ
Nagy István
2013. március 7-én Elnök úr ígéretet tett a támogatási intenzitás növekedésére, elhangzott, hogy az így megmaradt összeg a lakosoknak visszafizetésre
kerül. Ezután a Viziközmű-társulati ülésen alapszabály módosításra kerül sor.
Ahol elhangzik, hogy a beruházásnál esetlegesen fennmaradó összeg a beruházással kapcsolatos költségekre kell, hogy elköltődjön.
Juhász Zsolt
Többször tévesen elhangzott már egyes társaságokban, hogy az Önkormányzat hozta létre a társulatot. Ez nem így történt. Az Önkormányzat indíttatására egy önszerveződéssel alakult a társulat, pontosan azért, mert a csatornázáshoz kapcsolódó, LTP-hez kötött állami támogatást személyenként lehet
kiutalni. Az állami támogatással kevesebbe kerül a lakossági önrész. Az ominózus társulati ülésen elhangzott, hogy amennyiben megemelkedik az állam
támogatása, akkor nem kell minden LTP-ben összegyűlt önerő forint. Az akkori tudás szerint azt mondtuk, hogy az a pénz a lakosoké, de a jogszabályi
környezet úgy módosult, hogy lehetőség van csapadékvíz elvezetésre, akár
egy közterület területi rehabilitációra fordítani a fennmaradó pénzt. Ez a társulat döntése lesz, a társulat küldöttgyűlése fog dönteni erről, amelyik Önöket képviseli.
Nagy István elfogadja a választ.
Nagy Zsolt
Mi történik azzal az emberrel, akinek 2-3 ingatlana van?
Mivel 1 adószáma van, tudomásom szerint csak adószámonként 1 ingatlanra jár az állami támogatási összeg.
Több lakásos társasházba egy cső megy be és mindenki
kifizeti a 260.000 Ft-ot, miért?
Juhász Zsolt
12 lakásos társasház esetében is, 1 helyrajzi szám,1 bekötést kaphat, senki
nem csőre fizet, hanem arra hogy egy lakásban mennyi volt a vízfelhasználása. Minden ingatlanra 1 egységet kértünk, egy egységet fizet.
Bányai Gábor
Minden jánoshalmi megveszi a víz és csatornarendszer részét, nem méterre vonatkozóan számítják a költségeket, hanem közös teherviseléssel csináljuk ezt a pályázatot. Csatlakozom polgármester úrhoz, jelentősen fog nőni a
támogatása a csatornázási pályázatnak. 2016-ig az LTP-hez nem lehet hozzányúlni, viszont ha a jogszabály engedi, a fennmaradó részt vissza lehet
fizetni az embereknek. A Jánoshalmi pályázat hamarabb lett beadva, mint
a Bácsalmási és a Kisszállási, valamint a Kiskunhalasi részen több a tömbház, jobban megoszlik a költség, ezért lehet alacsonyabb a bekerülési költség. Ha Kiss György idejében megvalósulásra került volna a pályázat, akkor
kevesebbe került volna a megvalósulás, lehet, hogy ennek az összegnek a
harmadából.
Terner Ágnes
Egy szerződésbe két, három ingatlan is beleköthető és
abban az esetben nagyobb összeget vállalt a lakos, tehát
járhat neki egy állami támogatás csak két-háromszorosan.
Van megoldás arra, hogy az egy tulajdonos több állami
támogatást is kapjon, csak akkor kedvezményezettet kell
megjelölni. Igen egy adószámra csak egy támogatást lehet
igényelni. Kedvezményezettet bármikor meg lehet jelölni.
Nagy Zsolt elfogadja a választ.
Alexa Jánosné
Csatorna beruházás kapcsán a nagy gépek közlekedése
miatt a konyhába leszakadt a plafon, a biztosító azt mondta, hogy ez nem beázás miatti probléma, forduljuk a beruházóhoz. Kérdésem hogy aláírja-e a kivitelező a biztosító papírját.
Gyöngyösi István A-HÍD Zrt kivitelezője
Munkaidőben: holnap Bajai.u.4-ben 9-10 óra között legyen
kedves befáradni. Egyenkénti kivizsgálást igényel a probléma, megkérem, a lakost fáradjon be az irodába.
Alexa Jánosné elfogadja a választ

Látjuk, hogy 8-16-ig lehet vételezni ivóvizet a Gimnázium udvarán, de az
emberek ebben az időpontban dolgoznak. A víznyerő helynek a kapacitása
összhangban van a város fogyasztásával? Hogyan gondoskodnak az idősek,
óvodások és iskolások ivóvíz ellátásáról?
Fekete Ferenc az Ivóvízminőség -javító program kivitelezője
A Jánoshalma-Mélykút ivóvízminőség-javító program munkálatai zajlanak, a tervek elkészültek és a vízmű kiépítése
jelenleg zajlik. November hónapban a próbaüzemet meg
tudjuk kezdeni, és a jövő évben az UNIÓ szerinti szabványos ivóvíz lesz a hálózatban. Jelen pillanatban sem káros
az ivóvíz. Tudni kell, hogy az ivóvíz minőségénél 50-60 paramétert vizsgálnak. Itt a környéken a vas és az arzén tartalom éri el a maximum mennyiséget, a többi megfelel a legszigorúbb előírásoknak is. A jelenlegi hálózati ivóvíz
ez miatt a két tényező miatt nem tudja biztosítani az UNIÓ által előírt szigorított értékeket, de a tisztító átadása után már ez sem lesz probléma.
Juhász Zsolt
Több esetben küldtünk szórólapot a lakosságnak, először akkor, amikor
elkezdődött a Ivóvíz tisztítómű építése. A városi hálózat egy-két végpontján volt egyetlen olyan vízminőség paraméter hogy a megengedett határérték felett volt. A jogszabályi kötelezettségben szerepel, hogy ilyenkor értesítsük a lakosokat. Meg is írtuk, hogy ezért a csecsemőknek nem ajánlott a vizet
fogyasztani. Az ÁNTSZ napi mérést rendelt el, de a másnap reggeli mérésnél már normalizálódott az ivóvíz minősége. 2015.február a befejezési határidő az Ivóvízjavító programnak. Közben zökkenőmentes vízellátást kell biztosítani a lakosság részére, amíg meg nem épül az új víztisztító. Ezt a szolgáltató meg fogja tenni.
Czeller Zoltán
A program keretében megépítünk egy új kutat is. Felépül az új tisztítómű, de
marad még egy probléma. Az ivóvíz hálózatunk már elég elavult. Az lenne a
következő legfontosabb feladat, hogy a régi, nem is egységes csövek kicserélésre kerüljenek. Ezért terveztük be a 2014-2020-as pályázati ciklusban az
ivóvíz hálózat fejlesztését. A Képviselő-testület által elfogadott fejlesztési tervekben benne van, ezért ha megjelenik ilyen jellegű pályázat, be kell nyújtani
a következő városvezetésnek.
Nagy Zsolt elfogadja a választ.
Vida Benő
Az 57/2013.(X.04)BM rendelet, ami a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szól, kimondja, hogy 5000 fő alatti
településeknél lehetőséget nyújt arra, hogy az Önkormányzat bárkinek adhatja a támogatást. Kérdezem, hogy ezt
miért nem lehet 10.000-15.000 fős településeknél is alkalmazni? Tudomásom szerint Jánoshalmán is sokan vannak,
akiknek szükségük lenne a szociális segítségre.
Bányai Gábor
Ma jelent meg a kiírás, meg kell nézni. Gondolom olyan adottságokat vesznek figyelembe, ahol sok kicsi település van. Meg fogom kérdezni, és utána
fogok nézni a lehetőségnek.
Vida Benő elfogadja a választ.
Újlaki Béláné
Az építési hatóságtól megtudtam, hogy Jánoshalmán nincs
Bajai utca, csak Bajai út. Mi az igazság?
Czeller Zoltán
Két utcanév esetében született módosítás az elmúlt 8
évben. A volt laktanya, jelenleg Iparterület főútját neveztük
el, a másik pedig a Kilián György utca, amelyik Szent István utca nevet kapott. Nekem a Bajai út kérdésről nincs tudomásom, kérem,
hogy jöjjön be hivatali időben, hogy ennek utánanézzünk.
Újlaki Béláné
Az Okmányiroda bejárata bejárat vagy nem bejárat? Sajnos nagyon rossz
állapotban van a hátsó bejárat.
Czeller Zoltán
Bejárat, de az Önkormányzat és a társasház közös tulajdonában van a porta. Tény, hogy az időjárási viszonyoktól függően néha elég rossz állapotban
van. Tavasszal egyeztetést kezdeményeztem a lakóközösséggel, hogy közösen megoldjuk a problémát. Elhúzódott a dolog, de a lakóközösség döntése
alapján most arra az álláspontra jutottunk, hogy az önkormányzat és a lakóház is rendbe hozza a rá eső részt.
Újlaki Béláné
Lidl területével mi lesz? A most megjelenő nyílászáró csere pályázat, hogy
érinti a műemlékvédelmi területet a belvárosban?
Czeller Zoltán
Meg fogjuk jelentetni a Hunyadi Népében hogy azokon a területeken ahol
műemlékvédelmi felügyelet alatt áll az ingatlan, a lakosoknak mik a lehetőségei. A területvásárlásról annyit, hogy az Önkormányzat költségvetésében
nincs betervezett összeg telek vásárlásra.
Ferenczi László
A város központban lévő sok üres telek miatt nem lehetne
valami, progresszív elven működő adónemet kivetni, ezzel
elősegíteni a mielőbbi beépítést?
Czeller Zoltán
Már van érvényben lévő telekadó rendeletünk. A progres�szív adózást a jogszabályok nem teszik lehetővé.
Fejes Mihály
A műemlékvédelmi területen a Kecskeméti Hivataltól engedélyt kell kérni a festés miatt, ehhez kell kérni egy tervet,
amit a Faddi Rita, készíthet 3000 Ft fejében, ezután kell a
dokumentumokat benyújtani a hatósághoz ami kb: 25.000
Ft, ablak esetében csak fa ablakot engedélyez a hatóság
semmi mást.
Bíróné Szegfű Mariann
A hivatalunk álláspontja szerint az építési engedélyre kell
állásfoglalást kérni a Műemlékvédelemtől, de az ablakcseréhez mivel tartószerkezetet nem változtat, nem kell építési engedélyt kérni. Nem műemlék a városközpont, hanem
Műemlékvédelmi terület, a Műemlékvédelmi Hatóságnak
a szerepe hogy az utcakép szempontjából vizsgálják a
benyújtott kérelmeket, és döntik el, hogy mihez járulnak hozzá.
Újlaki Béláné elfogadja a választ.
Mivel több kérdés nem merült fel Czeller Zoltán polgármester bezárta a közmeghallgatást. A polgármester hangot adott annak, hogy a közmeghallgatás
közérdekű felvetések színtere, viszont elhangzott több magán jellegű kérdés
is. Ennek ellenére senki nem ment úgy haza, hogy a kérdésére ne kapott volna kielégítő választ.
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Mi így látjuk Jánoshalmát

Tények, amelyek
önmagukért beszélnek.
Tények, amelyeket nem
kell megmagyarázni

A Jánoshalmi AGROPRODUKT KFT
ügyvezetése képviseletében a Czeller Zoltán Polgármester Úr vezette városvezetés
elmúlt két ciklusban végzett tevékenységével kapcsolatban az alábbiakat kívánom
megemlíteni.
Mint vállalkozás, gazdasági társaság
vezetője, elöljáróban el kívánom mondani,
hogy értékelésünk, mérlegelésünk objektív tényeken alapulnak. Ha jól dolgozunk,
vannak eredményeink, és arra építve folytatjuk tevékenységünket, ha nem akkor
elmaradnak a fejlesztések, alacsony lesz
a hatékonyság, amely az eredmény vis�-

szaesésében is meglátszik.
Ha megengedik én érzelem mentesen pártpolitikától függetlenül csakis a
tények alapján - ahogy szoktam - fejtem ki a véleményemet.
A rendszerváltással párhuzamosan megvalósuló haderőreform következtében – az ország többi településén is – a laktanyák üresek álltak. A helyi vezetéstől függött, hogy vagy az enyészeté lesznek vagy fejlesztésekkel közösségi vagy más vállalkozási célt szolgáltak. Évtizedes hányattatás után Jánoshalmán Ipari Terület került kialakításra mely kulturált körülmények között várja a vállalkozókat.
Súlyát tekintve talán első helyen kellett volna említeni az Egészségügyi
Központot, mely nélkül ma már el sem tudnánk képzelni az egészségügyi
kezelésünket. A legkorszerűbb gépekkel felszerelt szakrendelés, a kulturált
körülmények között folyó betegellátás nem csak azt teszi lehetővé, hogy helyi
szinten tudjuk egészségügyi problémánkat kezelni, hanem idősödő városunkban megkönnyíti a betegek mindennapjait.
Az utóbbi nyolc év fontos beruházása a Jánoshalma Főtér kialakítása. A
város központjában a templom mellett egyszerű, nem kihívó, de mégis szemre nagyon tetszetős a főterünk, ahol az idelátogatók a szép park fáiban gyönyörködve sétálhatnak, pihenhetnek. A város főtere ad otthont a kulturális és
a szórakoztató rendezvényeknek. Nyugodtan mondhatjuk a rendszerváltást
követően a faluk, városok csinosításában első helyen szerepelt a főtér kialakítása. Mi egy pár évet elkéstünk, azonban az eredménnyel büszkék lehetünk.
A Polgármester Úr irányította városvezetés szükségesnek látta a XXI. századi követelményeknek megfelelő piactér kialakítását. Először sokan megkérdezték mi szükség van ilyen jelentős beruházásra, mára kiderült fejlesztések
nélkül a helyi piac már nem tudta volna betölteni azt a szerepét, amelyre a
Jánoshalmiak az elmúlt évtizedekben olyan büszkék voltak.
Külön ki kell emelni az Imre Zoltán művelődési Központ átadását, amely a
régi „Tiszti Club” helyén várja és szolgálja a jánoshalmi lakosokat. A minden
igényt kielégítő könyvtár mellett a művelődési központ alkalmas színházi előadások megtartására. Külön öröm, hogy 2014-ben színházi esték kerültek és
kerülnek telt házzal megtartásra, ami igazolja, hogy jánoshalmi lakosok vevők
a színvonalas kulturális előadásokra.
A mögöttünk lévő négy év alatt került sor az Általános Iskola, valamint a
spotcsarnok energetikai beruházására. Beruházások lehetővé teszik a költségtakarékosabb gazdálkodást, véleményem szerint olyan időszakban, amikor az Önkormányzatok is pénzszűkében vannak, mivel a bevételt – adók
alapján – növelni nem lehet, így költségeket kell lefaragni. Ennek ékes példái
az energetikai beruházások.
Külön kell szólnom a Központi Buszpályaudvarról, mely kezdetben legfőképpen helye miatt élénk vita tárgya volt. Ma már igazolta a döntés helyességét, központi elhelyezkedése, minden igényt kielégítő volta városi közlekedésünk legfontosabb pontja.

Meg kell említeni Jánoshalma Város legnagyobb beruházását. Ilyen nagy
horderejű beruházás rövid időn belül történő végrehajtása szükségképpen
a „normál” életviszonyok megváltozásával jár. Magyarország vállalta, hogy
minden 2000 főt meghaladó településen kiépíti a szenyvizrendszert. Városunkban gőzerővel folyik a beruházás. Az EU minden jövőbeli projektnél
alapkövetelményként a tudatos környezetkímélő gazdálkodást írja elő, e
beruházás megvalósítása nélkül sok jövőbeni projekthez kapcsolódó támogatástól esne el a város.
Azt szokták mondani a politika a lehetőségek művészete. Én nem vagyok
politikus és már nem is leszek. Azonban határozott véleményem illetve véleményünk, hogy a Polgármester úr a lehetőségeken belül Jánoshalma érdekében az erőket egyesítette, a jelenlegi városvezetés irányítása alatt nagyon
komoly fejlesztések történtek, amelyeket elvitatni nem lehet.
Konszenzust kereső vezetői stílusa nyugodt vezetést, irányítást jelent a
város számára.
Farkas András
AGROPRODUKT KFT

„Együtt egymásért”

Gyermekszegénység elleni program
A Jánoshalmi Kistérségi Társulás 2012 őszén kezdett a Gyermekszegénység elleni program megvalósításához a térségben. A program 3 év alatt valósul meg Mélykúton, Borotán, Kéleshalmán, és Jánoshalmán. A szakemberek, a programban részt
vevők mindegyike elismeréssel nyilatkozik róla. Az elmúlt egy évben – rengeteg
ingyenes program, tanulási-, szórakozási lehetőség szerveződött és működött a célcsoport számára, kezdve a csecsemőktől a felnőtt korosztályig. Olyan lehetőségek
ezek, ami nem voltak a program megvalósítása előtt, amihez nem jutottak hozzá
az itt élők. A teljesség igénye nélkül például mind a 4 településen a legkisebbeknek
baba-mama klubok, az ovisoknak FARM-OVI foglalkozások kerültek megrendezésre.
Az iskolásoknak gyakorlati életre nevelés, kortárs segítő programok, kézműves foglalkozások, „Ciklus show” – szexuális felvilágosítás, pályaválasztással kapcsolatos programok érhetők el. Ezek mellett Kéleshalmán „Harapj rá!” szakkör és „Barátok közt”
klub működik, Borotán „Skype” délutánokat rendeznek. Alkalmanként a felnőtteknek képzéseket, tanfolyamokat – pl. kályhaépítő tanfolyam, elsősegély tanfolyam,
családpedagógia mentor tréning, stb. – szerveznek a program koordinátorai. Kivétel
nélkül ingyenes lehetőségek ezek.
Mélykúton megépült és ízlésesen berendezésre került a „Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház”, ahol a hét 5 napján színes és változatos programokkal várják az oda
látogató gyermekeket és szüleiket. Jánoshalmán egy éve működik már a „Közösségi
Ház”, ahol szintén nagyon sok program szerveződik, például hitéleti oktatás, korrepetálás, varró szakkör, hagyományőrző foglalkozások, filmklub, x-box klub, főzőklub,
kirándulások (Mecsextrem) stb. A programokon kívül igénybe lehet venni „Életvezetési és nevelési” tanácsadót valamint ingyenes jogi szolgáltatást.
Az elmúlt két nyáron nagy siker volt, mondhatni telt házzal működött a településeken a nyári napközi, ahol a vakáció alatt az iskolásoknak kézműves foglalkozásokat,
kirándulásokat szerveztek és természetesen az étkezés is biztosított volt.
Az idén nyáron a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatok javaslata és a Gyerekesély Bizottság döntése alapján 24 rászoruló család 100 fővel élvezhette a nyári tábort
Kunfehértón szakemberek koordinálásával sok-sok színes programmal, teljes ellátással. A részt vevő családoknak ingyenes volt a nyaralás.
Szeptemberben elindult a korai fejlesztés, ahol szakemberek javaslatára, a szűrések eredményei alapján a gyerekeket gyógypedagógushoz, logopédushoz, nevelési tanácsadóhoz és szükség esetén egyéb fejlesztő lehetőség felé irányítják a programot megvalósítók.
A program munkalehetőséget, új munkahelyek létrejöttét is jelentette és jelenti folyamatosan a kistérség 4 településén. Jelenleg 18 fő dolgozik 8 órában, 3 fő 6
órában, 16 fő folyamatos megbízási szerződéssel, valamint a nyári napközihez és a
családi nyaraláshoz megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk a pedagógusokat a nyári szünetekben.
A teljesség igénye nélkül megemlíteném azokat, akik nagyon sokat tesznek a
pályázat szakmai megvalósulásáért. Szarvasné Tompa Zsuzsanna szakmai veze-

tő, Kovácsné Sváby Kornélia, Szakál Mónika, Rózsa Tamás, Skropkó Adrián szakmai koordinátorok, Nagy Nikolett Közösségi Ház vezető, Kiss Rita, Horváth Réka szakmai asszisztensek, Virág Attila FARM-ovi oktató, valamint a kistérség településein
munkálkodó közösségi munkatársak – Árpád Mária (Mélykút), Mészáros Klaudia
(Kéleshalom), Madarász Viktória (Borota).
Köszönjük munkájukat és sok sikert, kitartást kívánunk a hátralévő egy évhez!
Én úgy látom, hogy az elmúlt években sokat változott ez a város. A rendszerváltozást követően tapasztalt bezárkózás után mintha nyitottabbak lennének
az emberek a közösség problémái iránt.
A városi fejlesztések átgondoltak, amelyek az itt élők életét és a fiatalok helyben tartását segítik. Intézményvezetőként különösen fontosnak tartom, hogy
nagyon jó az együttműködés a városvezetéssel. Annak ellenére, hogy nem városi intézmény vagyunk, úgy érzem, részei
lehetünk a város életének. Segíteni tudjuk egymás céljainak megvalósulását.
Az elkövetkező években olyan beruházásokra lenne szükség, ahol a
nálunk végzett szakemberek is találnak majd munkát és megélhetést. Ez tudja biztosítani, hogy egy fejlődő városban működő, a régióban is meghatározó
mezőgazdasági iskola lehetünk.
Taskovics Péter főigazgató
Miért költözött pont ide? Itt soha nem
változik semmi.
Ezek a szavak fogadtak minket mikor
ide költöztünk Jánoshalmára. A kérdésre ma is csak azt tudom válaszolni, nem
tudom. De hálát adok az Úr Jézus Krisztusnak érte.
Sok felé vitt engem az Úr, végig jártam Angliát, Skóciát, nagy részét gyalog. Prédikáltam sok helyen, találkoztam
sok emberrel és csodálkoztam a teremtő
csodálatos művein. Voltam Moszkvában,
Kijevben és jártam a kettő között. Colorádó sziklás hegységét nem egyszer
bámulhattam. Dallasban ehettem a legfinomabb és legnagyobb adag stéket.
Észak Karolinában ehettem földi mogyorót minden formában még sült csirkében is. Megmásztam a Tiroli hegyet, hogy lenézzek a felhőkre. Mindez áldás
számomra még ma is, csodálatos emlékek.
Mikor először mentem a helyi Baptista templomba, még bicikliztem. Odafelé találkoztam egy autóval, hazafelé megint eggyel. Amikor a piacra mentem, csodáltam a jánoshalmi anyákat, akik biciklire ültetve vitték gyermekeiket iskolába. Jánoshalma csendje körülvett.
Ma már nem biciklizek, a három kerekű csodámmal megyek az Istentiszteletre sok autó között. Jánoshalma nagyközségből igazi város lett. Csodálatos
egészségügyi központ, kultúrház, főtér, karbantartott park, sok minden változott és változik. Igaz a „kutya nem tud aludni a kövesút közepén”, de a csatornázás után megújult utakon járhatunk. Várjuk már nagyon. Meg fog történni ez is, ahogy a többi változás létrejött.
Én nagyon szeretem Jánoshalmát, a Keresztyén várost és a keresztyén
polgárait. Az Úr áldja meg a város mai vezetőit, akik megbízhatóak, dolgosak,
akiknek keze munkája meglátszik Jánoshalmán. Adjunk esélyt, hogy tovább
dolgozhassanak a város javára!
Jánoshalma szép, telve jó emberekkel. Sehol máshol nem kívánnék lakni.
Imádkozok, hogy maradjon így.
Csaplár József nyugdíjas baptista lelkész

SZERETET DOBÓKOCKA A BÉKE
ÉPÍTÉSÉNEK ESZKÖZE

Az összefogás
erejével

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

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!
Czeller Zoltán
az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület elnöke

Chiara Lubich, 2008 óta városunk tiszteletbeli polgára, a Fokoláre Mozgalom
alapítója, és a Mozgalomhoz tartozó 4-8
éves gyerekek közötti párbeszédből született az ötlet, hogy egy dobókocka segítségével, aminek az oldalaira szeretetre
ösztönző tanácsok vannak írva, minden
nap 1-szer-2-szer dobva, segítse azt,
hogy a nap folyamán a gyerekek minél
több jó cselekedetet tegyenek.
Ezek a tanácsok, a bölcsesség igazgyöngyei a mai társadalomban, megmutatják, hogy mindig is a szeretet, a szeretet művészete lesz az átalakulás kulcsa,
a titok, amely értelmet és jelentőséget ad
hétköznapjainknak, tartalmat cselekedeteinknek és gondolkodásunknak.

A
gyerekek a legtöbb
helyen közvetlenségük
és egyszerűségük révén
életszabályként fogadják el a szeretet művészetét,
és ezzel igen
értékes üzenetet közvetítenek nekünk
egy harmonikusabb, derűsebb, boldogabb családi
és társadalmi
együttélés megvalósításához.
2014. október 7-én,
délután 4 órakor
városunkban, a játszótér mellett felavatásra, felszentelésre kerül egy forgatható szeretet dobókocka.
Kívánjuk, hogy „gurítva-forgatva” a
szeretet dobókockát, a nagyok is felfedezzék a kocka titkát, és hogy a „kicsinyek” iskolájában megtaláljuk a kaland,
a mindennapi újrakezdés, a másik
ember felé való nyitottság, és a szeretet
szavaira való rácsodálkozás ízét.
AZ ÜNNEPSÉGRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Összefogás Jánoshalmáért
Egyesület

megbocsátok a másiknak

meghallgatom a másikat

mindenkit szeretek

elsőként szeretek

szeretem a mellettem lévőt

szeretem a a másikat
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Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Jánoshalmiak!
Fejes Mihály független képviselőjelölt vagyok.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDTEK A MUNKÁLATOK A SZENT ANNA
KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON ÉPÜLETÉN.
A Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon 16 046 886 forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv KEOP-4.10.0/A, Helyi
hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. pályázati
konstrukció keretében egy 17,28 kW-os napelemes rendszer telepítésére. A Beruházás jelentős mértékben elősegíti az egész egyházmegye gazdasági fejlődését.

Jánoshalma Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Diákotthona igen jelentős áramfogyasztással bírt, a fenntartási költségek nagy hányadát tette ki a meglehetősen
magas áramfogyasztás. Ennek csökkentésére volt a cél, ezért pályázatot nyújtottak be és
16 046 886 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek. Az intézmény épületére napelemes rendszert telepíthettek annak érdekében, hogy villamos energia fogyasztásának jelentős része 2014. nyár végétől kezdve már megújuló energián alapuljon.
Az elnyert támogatás a beruházás pénzügyi fedezetének 85 százalékát biztosítja. A projekt keretében a Kedvezményezett 72 db összesen 17,28 kW teljesítményű áramtermelő napelem modult helyezett el az épület tetőszerkezetén. A napelemek által termelt áram
fedezi az épület éves energiafogyasztásának több, mint 80%-át, így az folyamatos, tartósan
átcsoportosítható megtakarítást eredményez.
A beruházásnak köszönhetően az intézmény energiafogyasztásának költségei nagymértékben csökkennek. A projekt környezetvédelmi szempontból is jelentős mivel a megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésével jár.
A kivitelezési munkálatok 2014.06.23-án kezdődtek és köszönhetően a szakszerű és precíz munkálatoknak a kivitelezők már 2014.08.19-én átadták a területet.
A projekt nem titkolt célja, hogy példát mutasson a lakosság és az épületet látogató
emberek számára is.

A mindentudás
szeptemberi „egyeteme”

A Járási Szüreti Expo kísérőműsoraként,
2014. szeptember 27-én (szombaton) 16
órakor, a kutya fajtabemutató után került sor

a helyi Mindentudás „Egyeteme”
ez évi második előadására. Helyszíne a Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Jánoshalma, Béke
tér 13.) tetőtéri előadóterme volt.
Az előadás Teremtmény vagy
alkotás címmel a kutya tenyésztéstörténetét mutatta be. Előadója Kiss-Pető Tibor egyetemi oktató, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának tanára volt.
A másfél órás előadás felejthetetlen élményt nyújtott a kutyát
szerető nézők-hallgatók számára.
Köszönjük, Tibor!
Nikli Károly

Önöktől megkaptam az önkormányzati képviselőválasztáshoz szükséges ajánlásokat, amiért
ezúton is köszönetet mondok. Ezzel lehetővé tették számomra, hogy független képviselőjelöltként részt vegyek a 2014. évi önkormányzati képviselőválasztáson.
1950-ben születtem Jánoshalmán. Nős vagyok, két gyermekünk van, már nagykorúak.
1971-ben Mezőgazdasági Gépész üzemmérnöki, 1997-ben Igazgatás-szervezői diplomát szereztem. 1971-től nyugdíjba vonulásomig, Jánoshalmán dolgoztam, középvezetői beosztásban.
1992-től kezdődően köztisztviselői munkakörömnél fogva, a város lakosságának szélesebb
rétegével ismerkedtem meg, megismerve az ügyes-bajos problémáikat is.
Munkám során tapasztalatot és gyakorlatot szereztem a gazdaságvezetési- és az államigazgatási munkák terén. Igazgatási Osztályvezetőként nemcsak a jogszabályok ismeretében szereztem gyakorlatot, hanem a városrendezési, valamint az önkormányzati gazdálkodás terén is.
Ismerem a város bel- és külterületét, az ott jelentkező gazdasági és közigazgatási feladatokat.
Megválasztásom esetén, képviselőként kívánom folytatni Jánoshalma Város lakosságának szolgálatát, a város fejlődésének elősegítését, a település belső és külső arculatának javítását.

Kérem, hogy 2014. október 12-én szavazatukkal tegyék lehetővé e szolgálat folytatását!
Tisztelettel:

Fejes Mihály

független önkormányzati képviselőjelölt

Választási
tudnivalók

Tisztelt Választópolgár!
Az alábbiakban összefoglaltuk az önkormányzati választások legfontosabb tudnivalóit.
A szavazás ideje: október12.(vasárnap)
6 és 19 óra között.
Hogyan szavazhat?
Önszemélyesen szavazhat, az értesítőben
megjelölt helyen és időben.
Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a
mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás napján
15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
1.(a) Vigye magával személyi igazolványát.
Helyette útlevelét vagy jogosítványát is elfogadják.
(b) Mindenképp vigye magával lakcímkártyáját is.
A szavazás menete
2. Írja alá a névjegyzéket.
A bizottság lepecsételi a szavazólapokat. Ön
vegye át a szavazólapokat és a borítékot.
3.A szavazólapokkal és a borítékkal lépjen
be egy üres szavazófülkébe, hogy titkosan
szavazhasson. A szavazófülkében töltse ki a
szavazólapokat.
A szavazólapokat tegye a borítékba.
4.Szavazatát tollal adja le.
Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot
adhat le (Jánoshalmán 8 képviselőre és egy
polgármesterre szavazhatnunk), ennél több
szavazatot ne helyezzen el a szavazólapon.
Akkor érvényes a szavazat, ha két egymást
metsző vonallal (x vagy +) szavaz.
Figyelem! Ha nem így szavaz, hiába ment
el szavazni. Szavazatát nem fogják megszámolni. Olyan, mintha nem is szavazna. Szavazata érvénytelen, ha
1. nem × vagy + jelet tesz a körbe
2. a szavazólapot üresen hagyta
3. a szavazólapon a megengedettnél több
szavazatot adott le

Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.
valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

A választási
eredmény
megállapítása
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül
melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is megválasztották, törölni kell az egyéni listáról, és helyébe
a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép

Fizetett politikai hirdetések

TISZTELT
JÁNOSHALMI
VÁLASZTÓPOLGÁROK!

ÖNÖKKEL, ÖNÖKÉRT,
JÁNOSHALMÁÉRT!
Az MSZP képviselőjelöltjeinek célja:

NYITOTT, SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY
ÖNKORMÁNYZAT LÉTREHOZÁSA.
Jelöltek:
Juhász Ferenc
Gúth Sándor
Harkai Nicolas

52 éves
34 éves
20 éves

rokkantnyugdíjas
településfejlesztő geográfus
egyetemi hallgató

FIATALOS LENDÜLET,
ÚJ LEHETŐSÉG!

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
ÉLHETŐ VÁROST TEREMTÜNK!
Kérjük bizalmukat és támogató szavazataikat!
KÖSZÖNJÜK!

MSZP

EGY A CSAPAT,
EGY A CÉL, BÁCS-KISKUNÉRT!
A Magyar Szocialista Párt képviselő jelöltjei a megyei közgyűlésbe:
DR. Balogh László
Jekő Attila
Mamuzsits Sándor
Horváth Tamás
Lakatos János
Bailo Amadou

ügyvéd
közgazdász
mg. gépész
agrármérnök
nyugdíjas
agrármérnök

KECSKEMÉT
KISKUNHALAS
MADARAS
KISKUNFÉLEGYHÁZA
KALOCSA
BÁCSALMÁS

RAJTUNK MÚLIK!
ÖNÖKKEL, ÖNÖKÉRT,
BÁCS-KISKUNÉRT!
Kérjük , hogy október 12-én szavazataikkal
támogassák az MSZP megyei listáját!
KÖSZÖNJÜK!

MSZP

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2014. október

Akikre szavazhatunk
Az alábbi listát a választás megkönnyítése érdekében tettük közzé. A jelöltek nem betűrendben vannak, hanem abban a sorrendben, amilyen sorrendben a szavazó lapon szerepelnek.
Az adatok az Nemzeti Választási Iroda honlapjáról kerültek letöltésre.

Polgármester-jelöltek
Jelölt neve

Jelőlő csoport

1

Rapcsák András

Független jelölt

2

Czeller Zoltán

FIDESZ-KDNP-KPE

3

Nagy István József

JOBBIK

7. oldal

Egyéni listás képviselőjelöltek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kiss-Pető Tibor
Kasziba Ferenc
Mészáros András
Kovács József Benedek
Gavlikné Komáromi Mária
Szili Imréné
Nagy Zsolt
Nagy István József
Farkas Gábor Benedek
Fejes Mihály
Geiger Attila András
Almási Csaba
Hugyi István
Faragó Tibor
Kolompár Csaba
Gusztonyi Melinda Mária

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-KDNP-KPE
Független jelölt
JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK
Független jelölt
Független jelölt
JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK
Független jelölt
Független jelölt

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Juhász Ferenc
Madarász Attila Árpád
Matus János
Szlobonyi János Joákim
Gúth Sándor
Malustyik Béla
Kiss György
Nagy Zsolt Zoltán
Komáromi Lajos Sándor
Samu Gáborné
Csizovszki László György
Patocskai István
Herczegné Faddi Jolán
Szakál Lajos
Kolompár László
Harkai Nicolas

MSZP
FIDESZ-KDNP-KPE
Független jelölt
JOBBIK
MSZP
FIDESZ-KDNP-KPE
FIDESZ-KDNP-KPE
FIDESZ-KDNP-KPE
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-KDNP-KPE
Független jelölt
FIDESZ-KDNP-KPE
FIDESZ-KDNP-KPE
Független jelölt
MSZP

Fizetett politikai hirdetések

Tisztelt
Jánoshalmi Választópolgárok!

Az októberi Önkormányzati választáson független jelöltként kívá-

nok 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
független képviselőjelölt

Tisztelt
Jánoshalmi Választópolgárok!

1951-ben Jánoshalmán születtem,egy éve mentem nyugdíjba,
mint szociális gondozó ápoló.
Megválasztásom esetén fontosnak tartom:
A KISEMBEREK NAGY GONDJAIT,
GYERMEKEK EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSÉT,
IDŐSEK BIZTONSÁGÁT ÉLETVITELÉT,
HAGYOMÁNYOK MEGŐRZÉSÉT ÁPOLÁSÁT TOVÁBBADÁSÁT.
Kérem vegyenek részt 2014.október 12-én a választáson.
Támogassanak szavazatukkal, hogy
HITTEL A VÁROS ÉRDEKEIT SZOLGÁLVA
DOLGOZHASSAK EGYÜTTMŰKÖDVE ÖNÖKKEL ÖNÖKÉRT.

Kérjük támogassa
szavazatával
a Fidesz-KDNP
jánoshalmi
képviselő-jelöltjét,
Gáspár Zsoltot, aki
már 2010-től tagja a
Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlésnek!

Gavlikné Komáromi Mária
Független képviselőjelölt

Tisztelt Jánoshalmiak!
Önök már két alkalommal, 2006-ban, és 2010-ben is a FIDESZ-KDNP-KPE jelöltjeire bízták
Jánoshalma vezetését. Az elmúlt 8 év bizonyítja, Önök bölcsen döntöttek, városunk folyamatosan fejlődik.
A következő időszakra vonatkozó,
realitásokon nyugvó programunkat eljuttattuk Önökhöz.
A többi jelölt is bemutatkozott már.
A baloldal a kampány hevében rátámadt a helyi egyházra. A szélsőjobb ismét elővette a
„jobbik” énjét, becsmérelt mindent, és mindenkit,
mint akinek se Istene, se Hazája.
Egy tagadhatatlan előnye van a színvallásnak; sokak számára megkönnyítik vele a választási
döntést.
A mi közéleti tevékenységünk alapja nem a politizálás, hanem elsősorban a munka.
Városunkért dolgozni számunkra megtiszteltetés.
Valljuk a régi bölcsességet:
„A jól végzett munka egyedüli jutalma abban áll, hogy elvégezhettük.”
Továbbra is tettre készek vagyunk,
sokéves közéleti tapasztalattal, megfontoltsággal rendelkezünk.
Az önkormányzati feladatok mindegyikére szakmájában
elismert jelöltet állítunk, egy-egy szakterületen új képviselő-jelölt bevonását tervezzük.

2014. október 12-én ne a szélsőséges, üres frázisokkal teli, csak népszerűséget hajhászó, működésképtelen képzelgések döntsenek, hanem a
biztos alapokon nyugvó megbízható teljesítmény!
„Te magad légy az a változás, amit a világban is látni akarsz.”
(Mahatma Gandhi)

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 vállalkozó, a jelenlegi Képviselő-testület tagja, társadalmi megbízatású alpolgármester
Nagy Zsolt Zoltán kályhaépítő vállalkozó
Szakál Lajos, a jelenlegi Képviselő-testület tagja, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

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

A J á n o s h a l mHUNYADI
i J á rNÉPE
ási Hivatal hírei
J Á N O S H A L M I

8. oldal

2014. október

A ”Járási szüreti expo” rendezvény tapasztalatai
tek. Az első három legtöbb szavazatot gyűjtött kiállító jutalomban részesült.
Az ajándékot elnyert, legtöbb szavazatot kapott kiállítók a következők
voltak:

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Sajtóközlemény
Szakmai és társadalmi konzultáció kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok megvalósításáért
Záró szakaszába lépett az intelligens szakosodáson alapuló kutatási és
innovációs stratégia (S3) tervezési folyamata, mely elengedhetetlen feltétele a Strukturális Alapokból érkező, több mint 700 milliárd forintnyi EU-s K+F+I
forráshoz történő hozzáférésnek.
Az S3 az Európai Unió egy új típusú, a kutatás-fejlesztési és innovációs
folyamatok célzottabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését a helyi lehetőségeket és igényeket jobban figyelembe vevő megközelítése. A stratégia elkészítésével azonosíthatóvá válnak a
legjelentősebb fejlesztési lehetőséggel bíró helyi sajátosságok, melyek bázisán meghatározhatók majd a nemzeti, régiós és megyei prioritások. A stratégia elkészítése a Strukturális Alapok 2014-2020 közötti forrásfelhasználásának előzetes feltétele, ezért nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőséggel bír.
A Megyei Kormányhivatal bevonásával, alulról építkező S3 tervezési
folyamat legfőbb célkitűzése, hogy a hazai KFI 2014-2020 közötti időszakra
vonatkozó térségi és nemzeti prioritásai a társadalom minden érintett körének bevonásával kerüljenek kialakításra, majd azt követően egyeztetésre az
Európai Unióval is.
A Kecskeméten szeptember 17-én megrendezésre kerülő, a Nemzeti Innovációs Hivatal által koordinált szakmai konzultáción Bács-Kiskun megye innovatív vállalkozásai, kutatóhelyei, felsőoktatási intézményei, kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) döntéshozói vesznek részt. A szeptemberben induló, közel két hónapon át tartó országos programsorozat kétfordulós szakmai
és társadalmi konzultáció keretében valósul meg, a helyi döntéshozói és vállalkozói kör teljes bevonásával. A NIH és a megyei kormányhivatalok online
felületen is lehetőséget biztosítanak arra, hogy a társadalmi egyeztetés minél
szélesebb kör bevonásával valósuljon meg. Ennek érdekében a témához
kapcsolódó információs anyag valamint kérdőív minden érdeklődő számára
elérhető az S3 honlapon, az alábbi linken:
http://www.s3magyarorszag.hu/  

A Hivatalunk munkájának megkezdése óta még nem telt el két év, amely
alatt sok szakmai előadást, kisebb rendezvényt szerveztünk. A legnagyobb
rendezvény eddig a Járási Szüreti Expo, amely egy hagyományos jánoshalmi szüreti rendezvényből indult ki, és közreműködésünkkel vált járási szervezettségűvé Az expo rendezésben partnerünk volt a jánoshalmi Gazdakör,
Jánoshalma Város Önkormányzata és az FM ASZK ( közismert nevén: Szakképző iskola), ezúton is köszönöm nekik, hogy segítették a munkánkat, eredményesen együtt tudtunk dolgozni.
Mergl Györgyné és Tokodi Gyuláné kézimunkázók Mélykútról
Tubánszki István kosárfonó Mélykútról

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

FÖLDHIVATALI,
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÉS
FOGYASZTÓVÉDELMI
ÜGYFÉLFOGADÁSOK
A JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATALBAN

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

minden szerdán
8-12 óra között

nyugdíjbiztosítási
ügyfélfogadás

minden hónap második
péntekén 8-12 óra között
(legközelebb 2014.10.10-én)

Fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadás

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
A négy napos rendezvény szombati napi programja
kapcsolódott az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek“
Programsorozat rendezvényhez.
A Járási Hivatal céljai voltak a kiállítás megrendezésével:
A Jánoshalmi Járásban élő emberek ismerjék meg a
járás termelőit ezen Járási szüreti expo útján is. A járási termelők ismerjék meg egymást. Az itt élők vásároljanak helyi termékeket.
Mutassuk be termékeinket az ide látogatóknak. A rendezvényekbe kapcsolódjanak be a járás településeiről
képzőművészek és kulturális programokkal fellépő csoportok.
A kiállítás szervezése során a járási hivatal munkatársai a települési ügysegédek segítségét is igénybe véve
feltérképezték a járási székhelyen és a járás településein a lehetséges kiállítókat, akik számára az expon megjelenési lehetőséget szóban, írásban ismertettük. Minden lehetséges kiállító meghívót és jelentkezési lapot
kapott a rendezvényre. Sajnos voltak akik nem tudtak
élni a lehetőséggel, különböző okokra hivatkozva: időhiány, sosem volt még kiállító, nem tud mit kiállítani, nem
rendelkezik reklám anyagokkal. Nagyon köszönöm azoknak, akik eljöttek. A rendezvényt most először szerveztük
meg, szeretnénk hagyományt teremteni, reméljük a rendezvény sikere a most távol maradó kiállítókat arra ösztönzi, hogy jövőre éljenek a lehetőséggel.
A Járási Hivatal három ajándékot ajánlott fel a három
Legszínvonalasabb kiállító számára.
Titkos szavazással lehetőség volt szavazni arra, melyik
kiállító ( kiállítás ) tetszett a legjobban. A szavazatokat az
udvaron elhelyezett urnába lehetett bedobni pénteken
a nyitvatartási idő alatt egész nap és szombat délután
15 óráig, ezt követően a szavazatok összesítésre kerül-

Városgazda Kft. Jánoshalmáról
A Jánoshalmi Gazdakör kiállítói a Gazdakör kérésére belső szabályaik
alapján kerülnek értékelésre, ezért rájuk nem lehetett szavazni.
A járási termelők bemutatkozásán túl képzőművészeti kiállítások és kulturális programok is voltak a járás településeiről. A jánoshalmi lakosság által
már jól ismert festők és művészeti csoportok mellett színvonalas előadást láthattunk a mélykúti tánccsoporttól és kiállított a Mélykútról származó tűzzománc készítő Lipka Mariann is.
A Járási Hivatal is kiállító volt a rendezvényen a Hivatal munkájáról készített bemutatóval, ügyfél tájékoztatókkal, illetve a járás településeinek közfoglalkoztatásáról készített kiállítással. A legkisebbeket édességgel és a Járási
Gyámhivatal munkatársai által készített képes kifestő lapokkal vártuk.
A Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége által színvonalasan összeállított, színes képekkel gazdagított közfoglalkoztatási kiállítást 5 paravánon
lehetett megtekinteni. A járáshoz tartozó 5 település közfoglalkoztatási programjaiban termelt térkövet, mezőgazdasági terményeket, cserepes virágokat stb. a járáshoz tartozó önkormányzatok hozták be a kiállításhoz, amelyet ezúton is köszönünk.
A fényképek, a megtermelt termények bizonyították, hogy a közfoglalkoztatás értékteremtő a települések és az ott foglalkoztatottak számára. A látogatókat megkínáltuk a Mélykúton dolgozó közfoglalkoztatottaktól kapott cékla-birs lekvár felhasználásával készített falatkákkal. A Jánoshalmán dolgozó közfoglalkoztatottaktól friss répa-ropit kaptunk, amelyet a látogatóknak
kínáltunk kóstolásra.
Sokaknak annyira tetszett az általunk kínált kóstoló, hogy többször is
meglátogatták standunkat.
A Járási Hivatal és különösen a hozzánk tartozó Munkaügyi Kirendeltség
kollégái sokat dolgoznak azért, hogy a járás településein a közfoglalkoztatás eredményes és értékteremtő legyen, ezért fontosnak tartottam, hogy ezt
be tudjuk mutatni az expo nagyközönsége számára is. Sok látogató a kiállítást és a megtermelt terményeket megtekintve elismerését fejezte ki a közfoglalkoztatottak munkáját illetően.
Örültünk annak, hogy a kiváló szakácsokból álló csapatunk Ádám Zoltán, Szép Péter és Hrovatinné Szakál Éva elnyerte a 22 csapat nevezésével
lebonyolított töltött káposzta főző verseny első helyezését.
A Járási Hivatal munkatársai nagyon sokat dolgoztak a Járási szüreti expo

sikeres lebonyolítása érdekében, ezúton is köszönöm nekik. Az időjárás is
kedvező volt számunkra, úgy tapasztaltam, hogy a rendezvényen a kiállítók
eredményesen mutatkoztak be, sokan mondták, hogy üzleteket kötöttek, kulturális programokat láthattunk, járási képzőművészek tevékenységét csodálhattuk meg, ezért sikeresnek ítélem meg a rendezvényt.
Jánoshalma, 2014-09-29.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
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Szüreti mulatság a
Batthyány utcai óvodában

Nevelő munkánk egyik kiemelt feladata, a hagyományok ápolása. Így, ősz
idő tájt elsőként a szüreti mulatság megrendezésével került erre sor.
Idén mi hívtuk vendégül a másik két tagóvoda nagy csoportosait. A házi
gazda szerepünkben részt vettek a szülők is, az általuk behozott sok őszi terméssel, terménnyel tudtuk az igazi hangulatot biztosítani. A hangulat fokozására segítségül hívtuk Nagyné Bényi Marikát, Juhász Jánost és a Pöndölösök citera zenekart.

Táncra perdültünk mindannyian, háziak és vendégek egyaránt.

Még színesítettük a délelőttöt azzal, hogy az összes nagy csoportos óvodásnak ügyességi, és verseny játékok teljesítésével „érlelhették” be az éretlen szőlőfürtjüket.

A gazdagon megterített asztalra a gyerekekkel préselt must került, amit
mindenki kóstolgatott, ízlelgetett.
Kellemesen elfáradva, jó érzéssel, élményekkel gazdagon ért véget a
mulatság, méltóképpen sikerült megmutatni óvodásainknak ezt a hagyományt.
Molnárné Túri Mária és Vincze Anikó

MEGHÍVÓ

Nyitnikék Gyerekház
a vadasparkban

A
SZÜLŐK-LEENDŐ SZÜLŐK KLUBJÁBA

Másoknak mi voltunk „látványosság”, ugyanis többen megjegyezték, hogy
régen láttak ennyi gyönyörű, mosolygós babát együtt.

Első találkozó: 2014. november 5. 1700 óra

Helyszín: Központi Óvoda

Szeretettel várom az érdeklődőket!
Dudás Mária
(Mandi óvónéni)

Gyerekházunk apraja-nagyja izgatottan készült az állatok világnapja alkalmából tervezett kirándulásra a Szegedi Vadasparkba.
Kegyes volt hozzánk az ég és szép, verőfényes, őszi napon járhattuk be
a parkot. Nagy-nagy öröm volt látni a sok csillogó szemet, ámuló babaarcot, ahogy rácsodálkoztak az állatokra, amelyeket idáig csak mesekönyvben láttak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Renner Bt-nek, hogy szívességből rendelkezésünkre bocsátotta nagy buszát, így kényelmesen utazhattunk és a
babakocsikat is magunkkal vihettük.
Emlékezetes, jó hangulatú, szép napunk volt.
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„Csupa fény az Isten kertje…”

saságát különböző versenyek számokkal. A programokat színesítette Judit
néni ízfelismerő, Mónika néni gyermekdal-felismerő és Lívia néni szövegértési játéka. Lehetőségünk volt megtekinteni a szakiskolában megrendezett terménykiállítást és vadászkiállítást. Ebéd után sor került a csapatok értékelésére, amelynek során minden résztvevő gyermek kapott cukorkát, illetve teljesítményüknek megfelelő érmeket. A jeles napot farokfogóval és kerékpáros
ügyességi játékkal zártuk.
Hagyományunkhoz híven, Szent Gellért napja alkalmából iskolánk fel-

A Szent Anna Katolikus Óvodában a városi szüreti napokhoz kapcsolódva terményhetet szerveztünk, melynek életrehívója az volt, hogy gyermekeink komplex módon ismerkedhessenek meg a Jóisten ajándékaival, a teremtett világ csodáival.
Óvodásaink az óvodai tevékenységeken keresztül először különféle érdekesebbnél érdekesebb zöldségekkel, gyümölcsökkel, magokkal ismerkedtek
meg. Ezekből terménybábokat, képeket készítettünk, amelyeket a Járási Szüreti Expo alkalmából a gazdakör által szervezett kiállításon meg is tekinthettek az érdeklődők. Ehhez kapcsolódva 2. alkalommal szerveztük meg az óvoda udvarszépítő, úgynevezett „kapás ünnepet”, amelyből hagyományt szeretnénk teremteni a jövőben. A szülők és az óvodai dolgozók összefogásának
eredményeként megszépült a Molnár János utcai óvoda udvara. A jól megérdemelt munka zárásaként együtt elfogyasztottuk a versenyen indult finom
töltött káposztát is.
Köszönjük az önzetlen segítségét:
A „2. kapásünnep”- en való részvételt:
Csapóné Sarok Enikőnek
Dudás Sándornénak
Fitos Rolandnak
Gazdag Lászlónak
Gusztonyi Melindának
Gusztonyiné Hajdu Gabriellának
Haug Andrásnak
Haugné Szatmári Líviának
Hegyi Tamásnak
Hegyiné Bognár Viktóriának
Kisföldi Lillának
Kisföldi Zsoltnak

Komáromi Róbertnek
Koszorús Gabriellának
Kovács Imrének
Lengyelné Pörös Mariannak
Sódar Balázsnak
Szász Juditnak
+az Óvoda dolgozóinak
A töltött káposztához valókat:

Taskovics Tiborné Klárika néninek
Taskovics Katának
… és aki megfőzte: Kati óvóné-

2014. október

Közben a FVM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
udvarában rotyogott ebédre a töltött káposzta, a bevállalós szakácsok: Kiss
Lászlóné Viszmeg Ildikó, Kiss László és Kovács Éva voltak.

ninek

A eseménysorozat fénypontja a terményáldás volt, ahol Sándor atya megáldotta a szeretetből hozott terményeket, hálát adott a Jóistennek a sok-sok
csodáért, majd óvodások és iskolások közösen megtekintették „A répa” című
mesét.

ső tagozatos tanulói Budapestre kirándultak. Izgatottan gyülekeztünk reggel a vasútállomás előtt, majd a 3 órás vonatozás után megérkeztünk a Keleti Pályaudvarra. Itt külön busz várt minket, amivel az Orvostörténeti Múzeumba utaztunk először. A Semmelweis Ignác egykori szülőházában működő
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet
hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt. Az állandó kiállítás az ókortól a
20. század elejéig tartó fejlődés tárgyi, művészeti és írásos emlékeit mutatja be, míg az időszaki kiállítások egy-egy különös téma köré csoportosítják
olykor meghökkentő, más múzeumokban ritkán látható anyagukat. A láto-

Lelkigyakorlat

Intézményünk dolgozói minden félévben lelkigyakorlaton vesznek részt.
Az idei tanévben az első ilyen alkalom szeptember 19-én pénteken volt. Ezen
a napon nem tanítottunk az iskolában, és nem volt óvodai foglalkozás sem.
A programot a Csizovszki-tanyán rendeztük meg. Hálásak vagyunk egyrészt vendéglátóinknak, másrészt spirituális vezetőnknek Menyhárt Sándor atyának, aki elgondolkodtató témáival kiemelt bennünket a hétköznapokból, saját magunk és Jézus felé fordított minket.
A nap folyamán Sándor atya lelki vezetésével mélyedtünk el a hitéletünket
érintő témákban.
A program Szentmisével kezdődött. Ezután a plébános úr a Magvető példabeszédének kapcsán arról beszélt, milyen „talajok” vagyunk mi, milyenek
lehetnénk, illetve milyennek kellene lennünk. Ezt követően kis csoportokban mélyedtünk el a témában, néhány fontos kérdésre keresve a választ…
A délelőttöt egy tányér finom halászlé zárta, amit a tanár urak főztek.
Ezt követően az ima fontosságáról, annak megfelelő körülményeiről és nehézségeiről értekeztünk. Ismét kiscsoportos beszélgetés következett, amit a
végén összegeztünk.
Ezen a napon a program csapatépítő jellegéből adódóan bepillantást nyerhettünk egymás iskolán kívüli életébe is, néhány óra erejéig csak magunkra,
Jézussal való kapcsolatunkra tudtunk koncentrálni, és kizártuk a külvilágot.
Szerencsések vagyunk, hogy időnként ez nekünk ez megadatik!
Szűcs –Ádám Éva

Terményáldás a
Katolikus Óvodában

Ismét itt van az ősz. A Katolikus Óvoda gyermekei ebben az évben is Terményáldás keretében adtak hálát a Jóistennek az ősz gazdagságáért, mindazokért, amivel bennünket megajándékoz.
Ezt a hálaadó ünnepséget az eddigi évektől eltérően most a Molnár János
utcai új óvodába szerveztük mindenki nagy örömére. Szépen feldíszített, roskadásig rakott terményasztalunkat Menyhárt Sándor plébános atya szentelte
meg. Majd felcsendültek csoportonként a tanult őszi versek, mondókák, dalok,
és az angolosok is elmondták a kis versüket. Majd kezdődött a mulatság, mindenki nagy kedvvel ropta a táncot a vidám népzenére.
Dr. Miskolczi Józsefné

Versenyeztünk és szépítettünk

A Járási Szüreti Expo keretében rendezett töltött káposztafőző versenyre Taskovics Tiborné meghívására neveztünk be, akinek ezúton is hálásan
köszönjük a felajánlott savanyú- káposztát, húst és a nevezési díjat.
A versennyel egybekötve a Szülői Közösség Molnár István vezetésével
társadalmi munkát szervezett az összetartás jegyében. A munkára 15-20 lelkes szülő érkezett, legtöbben a 4.a osztályból, akik egy elöregedett fát vágtak ki, megmetszették az alacsonyan növő ágakat, lecsiszolták és lefestették a kerékpártároló favázát, valamint a Kiskunhalasról érkezett alpinisták az
idős platánfák száraz ágait termelték le. A délelőtt folyamán Kovács Éva frissen sült pogácsával lelkesítette a csapatot.

A szorgos munkások jó étvággyal fogyasztották az ízletes ebédet, amely
méltán kapott a versenyen II. helyezést, az ügyes szakácsoknak ezúton is
köszönjük, és gratulálunk az elért eredményhez. Az önfeláldozó kedves szülőknek is köszönjük, hogy szombati napjukat az iskolára áldozták, és munkájuk által az iskola udvara még gondozottabbá vált.
Kasziba Magdolna

Szent Gellért- nap

Iskolánkban szeptember 26-án ünnepeltük Szent Gellért napját. Ezen a
napon nincs tanítás, ilyenkor különböző programokkal kedveskedünk tanulóinknak. Az elsős és a másodikos gyermekek a kélesi erdőbe tettek kirándulást, ahol a napot játékos sor- és akadályversenyekkel töltötték. Változatos feladatok várták őket, például rókakereső, képkirakó és észtorna. Pedagógusaink jóvoltából ízletes, bográcsban főtt krumplipaprikással csillapíthattuk éhségünket. Köszönet a szülőknek az alapanyagokért, és a Renner Bt.-nek a gyermekek utaztatásáért.

gató nem csak ismeretekben, hanem élményekben is gazdagodhat ebben a
sajátos légkörű múzeumban: beléphet Semmelweis egykori dolgozószobájába, vagy a kétszáz éves, pesti Szent Lélek patika faragott bútorai közé, gyönyörködhet a művészi kivitelű, 18. századi anatómiai viaszpreparátumokban,
a miniatűr fogászati rendelőmodellben és a furcsa, ódon orvosi műszerekben egyaránt. A múzeum szomszédságában megtekintettük a felújított Várkert Bazárt, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Budapestre. A harmadik helyszín
a Csodák Palotája volt. Itt több mint száz interaktív játék segítségével ismerkedhettünk meg a fizika, a kémia és a csillagászat tudományaival. Az izgalmas Öveges-termi kísérleti bemutatón láthattuk az elektromosság és a folyékony nitrogén néhány érdekes „felhasználását”. Sok élménnyel gazdagodva,
kellemesen elfáradva érkeztünk este haza.
Csofcsics Erika, Kuklis Andrea, Enesei Péter

Járási Sportverseny

A 3-4. osztályosok számára az iskolában szerveztünk foglalkozásokat. A
napot reggeli áhítattal kezdtük, amit Madó néni tartott. Ezt követően csapatok alakultak, a csapatkapitányok kezükbe vehették menetlevelüket, amelyekbe értékes pontokat lehetett gyűjteni a nap folyamán. A kicsit még álmos társaságot Andi néni „rázta fel” zenés tornával. A nap hátralévő részében két
csoportba osztottuk a gyermekeket, akikkel az osztályokban Bea néni, Lívia
néni, illetve Judit néni és Andi néni foglalkozott, kézműveskedtek (magokból
kép , kukoricából és csuhéból figurák, virágok készültek) , az udvaron pedig
Betti néni, Tündi néni és Marika néni tette próbára a lurkók ügyességét, gyor-

2014. szeptember 25-én csütörtökön iskolánk tíz nyolcadik osztályos tanulója részt vett a FVM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
által szervezett Járási Sportversenyen. Négy diák atlétikaversenyen indult,
amely a következő számokból állt: távolugrás, kislabdahajítás, 60 méteres
sprintfutás, 1000 méteres kitartó futás. A többiek pedig floorball versenyen
mérték össze tudásukat a többi induló csapattal. Versenyzőink nagyon jó formában voltak, az eredményhirdetésen szinte folyamatosan a Szent Anna
Iskola neve hangzott el. Helyezéseink:
60 méteres sprintfutás:
1. hely - Hajdú Hunor
		
2. hely - Kovács Patrik
kislabdahajítás:
1. hely – Hajdu Hunor
2. hely – Kovács Patrik
távolugrás:
1. hely – Kovács Patrik
2. hely – Nagy Zoltán
3. hely – Hajdu Hunor
1000 méteres kitartó futás:
1. hely - Hajdu Hunor
2. hely – Kovács Patrik
5. hely – Gáspár Ferenc
floorball (csapatverseny):
1. hely
Gratulálunk versenyzőinknek a nagyon szép teljesítményekért!
Köszönjük a meghívást és a vendéglátást.
Komáromi Róbert
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Az orosz kultúra aranykora

Sportágválasztás

Szórakozás és egészségnevelés

Ezzel a címmel szerveztek országos vetélkedőt középiskolásoknak.
A selejtezőn közel száz iskola indult. A bemutatkozó feladatok között pl.
útifilmet kellett forgatni Szentpétervárról, harmonikát is készítettünk, redőin
egy-egy orosz motívummal. A felkészülés irodalomhoz és történelemhez is
kapcsolódott. Legfontosabb témakörei között szerepelt I. Péter és II. Katalin
kora, Gogol és Dosztojevszkij művei.
A döntőbe húsz iskola csapata jutott, köztük a Hunyadi Iskola négy diák-

Csodálatos napot töltöttünk Budapesten a XV. alkalommal megrendezett
Sportágválasztón!

Iskolánkban második éve működik két kortárs segítő csoport. A lelki
segítségnyújtáson kívül a környezetvédelemre fektetünk nagy hangsúlyt. A
dohányzás káros hatásaira hívja fel a figyelmet ez a játék szoftver, mellyel
gyermekeink most ismerkednek.
A Jánoshalmi Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi programok a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” elnevezésű „Együtt egymásért” című projekt keretében a „Kortárs segítők képzése” program részeként 2014. szeptember 29. és
2014. október 3. közötti időszakban a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola részére biztosítja a HÉSZ Hordozható Érintőképernyős Számítógép használatát. A kortárs segítők képzése program keretében a Csima Istvánné és Somogyiné Sági Piroska által vezetett kortárs csoportok a gépet megismerték és a fenti héten az iskolái koordinációt ők végzik.
További információk tekintetében a Gyerekesély Program munkatársa, Rózsa
Tamás közoktatási koordinátor készséggel áll rendelkezésre!

ja is. Szeptember 23-24-én zajlott le a vetélkedő a Lakitelki Népfőiskolán. A
kétnapos viadalon a mi diákjaink a 13. helyet szerezték meg: Hegedűs Réka,
Roszinszki Cintia, Nagy Ádám és Vakula Márk. Mindegyikük a 11. osztály
tanulója.

A közel 107 sportág bőven adott lehetőséget a válogatásra. Mindenki megtalálhatta a kedvére valót, ahol megmérethette magát és szakavatott edzőkkel a gyakorlatban is kipróbálhatta a sportok kavalkádját. Az időjárás is kedvező volt, hiszen verőfényes napsütésben lehetőségünk volt nyílt
edzés keretein belül a küzdősport területén a judo sportágnál Hadfi Dániellel,
az ökölvívás területen pedig Erdei Zsolttal együtt edzeni, nanbudot kipróbálni. Megnézhettük a Rippel fivérek bemutatóját. A labdajátékok is széles skálát kínáltak a számunkra, a labdarúgás, akrobatikus kosárlabda, kosárlabda,
vagy a szellemi sportágak, egy kis agytorna, mint a sakk, go, bridzs, sportpoharak, a testi feltöltődés területén a jóga, vagy éppen az egyik közkedvelt
helyszínünk a versenyhorgászat, vagy a foci pályán a legújabb sportág a teqball, az asztalitenisz + labdarúgás keverékeként, amely magyar találmányként először mutatkozott be. És még sorolhatnánk az érdekesebbnél érdekesebb, kedveltebbnél kedveltebb sportágakat: sportlövészet, íjászat, biliárd,
rögbi, Esések Iskolája, stb.

Felkészítésük Varga Margaréta és Kovács Ildikó munkája.
Roszinszki Cintia, Czimber Fruzsina

Járási diákolimpia a
Mezőgazdasági Szakképzőben
Köszönjük a szép napot Ibolya néninek és Anikó néninek!
A 8.G és a 7.G diákjai

Alkotásokkal és személyesen
is megjelentünk

Szeptember 25-én a „szakiskolában” járási sportversenyen vett részt a
hunyadis 7. osztályos fiúk és lányok egy-egy csapata. A verseny gerincét atlétikai versenyszámok adták (futás 60 m, 1000 m, távolugrás, kislabda hajítás),
levezetésképpen pedig floorball mérkőzéseken mérték össze erejüket a csapatok. A megjelent 5 csapatból (szakiskola, Szvetnik Joachim Ált. Isk. Mélykút, Szent Anna Ált. Isk., Hunyadi János Ált. Isk. leány és Hunyadi fiú) a legtöbb érmet a katolikus iskola diákjai nyerték. A „Hunyadisoknak” a bőséges
üdítő, nápolyi, csoki jutalom mellé a fiú floorball bronzérem jutott. A leány csapatunk külön dicséretet kapott, amiért bátran, egyenrangúként felvették a versenyt a fiúcsapatokkal.

Legfiatalabb Hunyadisok

Az alsó tagozaton is beindult a 2014-2015-ös tanév. Idén két elsős osztályt indítottunk. Sajnos roma nemzetiségi osztályunk nem indult, de reméljük a következő tanévben ismét elég jelentkezőnk lesz erre a tagozatra. Annál
is inkább, mert kiemelkedő tudást szerezhetnek lovári nyelvből az itt tanuló gyerekek, emelt óraszámban tanulják a matematikát és a magyar nyelvet, mivel alacsony létszámú osztály, így több lehetőség van a minőségi felzárkóztatásra.
Programjaink is lassan beindulnak. Hamarosan megrendezzük a mezei
futóverseny őszi fordulóját. Aszfaltrajzokat készítünk majd az állatok világnapja alkalmából. Hagyományos szüreti mulatságunk is októberben kerül
megrendezésre, ahol több népszokást is minden évben felelevenítünk diákjaink nagy örömére, már elkezdtük az előkészületi munkákat.
Az alsó tagozatos pedagógusok sikeres évet kívánnak minden tanulónak,
különösen a most érkezett elsős Hunyadisainknak!

ra.

Iskolánk gyermekei nagy örömmel készültek hetek óta a „Járási Szüreti Expo”-

Játékszoftver és Hordozható Érintőképernyős Számítógép (HÉSZ)
Egészségnevelés és szórakozás egyszerre!
A „Ciki a cigi” iskolai dohányzás prevenciós program a mai gyermekek
érdeklődési körét figyelembe véve többek között játék szoftverrel (5-10 éveseknek) és hordozható érintőképernyős számítógéppel (HÉSZ) próbálja a
gyermekek figyelmét az egészséges életmód felé terelni, véleményüket formálni.
A HÉSZ a tanulók számára a tanórák szüneteiben is hozzáférhető az iskolai folyosókra kihelyezve. A számítógép kb. 22 kg súlyú, két
részből álló szerkezet, melynek lábrésze összecsukható, ezáltal kön�nyen szállítható. A gyermekek testmagasságához igazodó nagyságú, színes tetszetős kivitelű, ütésálló képernyővel felszerelt hordozható számítógép.
A játékszoftver és a HÉSZ segítségével a gyermek szöveges információkon túl a dohányzásmentesség fennmaradását támogató, illetve a leszokásra ösztönöző játékokkal (pl.: kirakós, kifestő, párkereső, fogócska, interaktív rajzfilm) és a dohányzás egészségkárosító hatásait bemutató képekkel,
rövidfilmekkel és animációkkal ismerkedhet meg.
Az otthoni konyhakertben, a nagyinál vagy a piaci standokon összegyűjtött terményekből ötletes
bábok, vidám őszi hangulatú képek és montázsok
születtek a szorgos, kreatív
gyermeki kezekből. 2014.
szeptember 25-28. között
megtekinthető volt az FM
Mezőgazdasági Szakképző
Iskola tornatermében, ahol
még sok érdekes kiállítást
nézhetünk meg pénteken
az iskolásokkal.

M e z ő g a z d a s áHUNYADI
g i S NÉPE
z a k ké p z ő h í r e i
J Á N O S H A L M I

12. oldal

„Járási szüreti expo” a
szakképző iskola területén

A gyerekeket is próbáltuk bevonni programjainkba, állatsimogató és kézműves foglalkozások várták őket, valamint a gimnázium udvarán az íjászkodást is kipróbálhatták. Óvodás és iskolás csoportok látogattak el hozzánk,

Intézményünk, az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ
2014. szeptember 26. és 28. között immár második alkalommal rendezte
meg kiállítását a jánoshalmi Gazdakörrel együttműködésben, melynek szervezésébe az idén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala, illetve Jánoshalma Város Önkormányzata is bekapcsolódott.
Az expo kínálata a Járási Hivatalnak köszönhetően a tavalyi évhez képest
jelentősen bővült, a Hivatal vezetője Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna időt és
energiát nem sajnálva személyesen kereste meg a környékbeli termelőket,
művészeket, hogy meggyőzze őket, jelentkezzenek kiállítónak és hívásának
eleget téve sokan el is jöttek a rendezvényre.
Maráczi Mónika, iskolánk szaktanára a megújuló energiaforrások bemutatását tűzte ki célul, és keresett meg ezzel a témával kapcsolatban előadókat, illetve kiállítókat, hogy minél többen megismerhessék az alternatív energiákat, illetve azok felhasználásának különböző lehetőségeit.
A jánoshalmi Gazdakör a helyi termelők bemutatkozására helyezte a
hangsúlyt, szemet gyönyörködtető kiállításuk a tornateremben nagyon sok
látogatót vonzott.

és vettek lelkesen részt a különböző programokban. Köszönet az őket kísérő pedagógusoknak.
Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több látogató kereste fel intézményünket, és nem csak Jánoshalmáról, hanem a környékbeli településekről is.

Az expo teljes ideje alatt látogathatóak voltak egyéb kiállításaink is, sokan
keresték fel Dr. Rendek Magdolna, Raffainé Hajik Katalin, és Martinek Erzsébet festőművészek tárlatát, csodálták meg Lipka Mariann tűzzománc alkotásait és Deákfalvi Mónika virágkompozícióit.
Mészáros Endre iskolatörténeti, illetve a szikvízgyártás történetét bemuta-

tó kiállítása szintén nagy sikert aratott.

2014. október

Ezúton is köszönjük minden szervezőnek, kiállítónak és támogatónak a munkáját, segítségét és reméljük, hogy következő kiállításunkat jövőre még
nagyobb körben, még több érdeklődővel rendezhetjük meg.

A szombati nap a káposztafőzés jegyében telt, és a programok kapcsolódtak az „Itthon vagy- Magyarország szeretlek” országos kampányrendezvényhez. Szüreti Kupa, a mélykúti hagyományörző tánccsoport és a
hajósi ifjúsági fúvószenekar fellépése, illetve kutyakorzó színesítette a kínálatot, délután pedig a kutya tenyésztéstörténetével ismerkedhettek meg az
érdeklődők.
Bányai Gábor országgyűlési képviselő is bekapcsolódott rendezvényünkbe és előadás keretében bemutatta azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek 2014-2020 között a vállalkozó szellemű gazdák előtt állnak,
illetve mint a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, ismertette a megye
jövőbeni terveit. Előadása nagyon tartalmas volt, az érdeklődők sok hasznos információra tettek szert, és elnök úr a felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolt.

Vadászati kiállítás a
Járási Szüreti Expón
Idén már második alkalommal rendezte meg az FM Agrár-szakképző
Központ a megújuló energiaforrások szakmai napok rendezvényét, melynek
egyik szakmai és egyben közönségprogramja volt a helyi erdők termésének,
a helyi vadászati kultúra bemutatkozásának, vadászaink seregszemléjének
is számító Jánoshalmi Vadászati Kiállítás. Tavaly született az ötlet a Szakiskola részéről, amelyet aztán a Jánoshalmi Vadásztársaság vezetősége,
majd tagsága támogatott, és segített is megvalósítani. Ez évben úgyszintén.

A tavalyi kéttermes elrendezés helyett idén egy teremben osztottuk el a
kiállítási anyagot, így alig kevesebb kiállított tárggyal, ugyanakkor összefogottabban, áttekinthetőbben és stílusában kissé összerendezettebben szemléltethettük azt a mondanivalót, amit a vad és az ember kapcsolatáról, a természet és a kultúra találkozásáról elmondani, bemutatni, szívekbe írni szerettünk volna. És talán már gyakorlottabban is láttunk munkához. Tavaly
még az eddigi eredményeket szándékoztak a kiállítók felmutatni, elismertetni. Idén az alapgondolat úgy szólt, hogy a sarkvidéktől a trópusokig, Illancs
erdeitől a Kárpátokig vadászaink által összegyűjtött trófeák mellett a 2014.
év gímszarvas terítékét, úgymond az idei évjárat termését egyszerre mutassuk meg. Az alig másfél szeptemberi hét alatt kilenc szarvasbika esett idén
a vadásztársaság területén, melyek trófeáit egymás mellett láthattuk. Valamennyi bika nagyon sötét színű, erre az évjáratra jellemző agancsot rakott
fel. Volt közte szabályos kapitális, de volt úgynevezett „gyilkos” agancsú, ám
termetes, gyönyörű terpesztésű és akadt egy természeti ritkaságnak számító három agancsú, de egyéb szempontok szerint a kapitális elvárásoknak azaz súlyban, ágai számában, vastagságában, koronában, terpesztésben, színben, gyöngyözésben egyaránt kiváló, úgymond „életszarvas”, azaz

a vadász életében talán csak egyetlen egyszer látható szarvasbika is. A trófeák mellett a vadászati kultúra tárgyait, a magyar vadászirodalom remekműveit, a magyar késműves mesterek és a világhírű gyártók vadászkéseit, de még bájos vadászati jellegű gyermekjátékokat is láthattak látogatóink. A három nap alatt 12 óvodás, iskolás gyermekcsoport, több száz felnőtt érdeklődő látogatott meg bennünket. Volt akit a szakmai
érdeklődés hozott el, voltak akik családi programnak szánták. Volt akinek az erdélyi hiúz gerezna tetszett a legjobban,
volt akinek a hófajd és a fogoly dioráma, mások a gobelinek
és festmények előtt időztek hosszasabban, de legtöbbeket a
grönlandi pézsmatulok trófea-preparátum bűvölt el. Mint azt
az óvodás lánykát is, aki a borzas, hatalmas ám jámborképű
állat előtt állva lelkes megilletődöttségét a következőképpen
fejezte ki: „Óvó néni, ez miért nem él?”. Hát, a vadászat már
csak ilyen. Másik, három éves kislány pedig szabatosan tudta,
mondta, hogy a szarvasnak agancsa van. Ha csak ennyi eredményünk lett volna, már akkor is elértük a célunkat.
Köszönjük mindenkinek, aki kiállítóként, vagy bármilyen
formában segítőként, támogatóként, avagy szíves munkájával elősegítette rendezvényünket. Mindezek szerint meg kell
említsük Bátyai József egykori vadásztársasági elnököt és
a vadásztársaság jelenlegi elnökét Dr. Horváth György urakat, Békefi Sándor, Csernák Roland, Ifj. Dudás Ferenc, Hugyi
Mihály, Kiss Imre, Ságodi László vadászmester, Szántó Mihály,
Id. Szűcs Máté, Dr. Vavró Iván jánoshalmi és Zámbó Gábor
rémi vadásztársasági tagokat, egyébiránt Dudás Ferencné,
Dr. Rendek Magdolna és Szűcs Máténé műalkotásait, továbbá
Kiss Pongrácné és Kiss-Pető Apor, Lukács Béla támogatását,
és végül Kiss-Pető Tibor ötletgazda mellett Hugyi Mihály kiállítás-szervezői munkáját.

A vadászkiállítás mellett vadászkutya fajtabemutatót utána pedig a
vadászkutyák tenyésztéstörténetéről szakmai előadást is láthattak-hallhattak látogatóink.
Kiss-Pető Tibor

GÁLA ÉTTEREM
ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

Új ételválasztékkal torkos hétvége
a Gála Étteremben

október 10-11-12-én

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!
További információkat a facebook oldalunkon találnak.

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
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13. oldal

Új tanév a szakiban

Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Köz-

szeretnének elhelyezkedni. Mezőgazdasági gépész szakmánk továbbra is hiányszakma, így az e képzést választó tanulók ösztöndíjat is kapnak.
Intézményünk eddig is arra törekedett,
hogy az innen kikerülő szakemberek megfelelő elméleti, de főként gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek. Nálunk valódi termelés folyik, ahol diákjaink megismerhetik a
tanult szakmájuk minden területét, így kész
szakemberként kerülnek a munkaerőpiacra.
Lehetőségük van arra, hogy az iskolával kössenek tanulószerződést, nem kell gyakorlóhelyet keresniük, a gyakorlati képzés összes
feltételét helyben biztosítjuk. Úgy gondoljuk, a mezőgazdaság rövidesen stratégiai
ágazattá válik, és erre próbáljuk felkészíteni

pont,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
a mezőgazdasági szakemberképzés elősegítése, valamint ifjúságnevelési céljainak megvalósítása érdekében létrehozott

Georgica Alapítvány
támogatása céljából

2014. november 18-án 18 órai kezdettel

Alapítványi bált
szervez

melyre Önt és párját
ezúton szeretettel meghívjuk.
Belépőjegy vacsorával együtt: 3000.- Ft/fő
Amennyiben nem áll módjában részt venni rendezvényünkön,
úgy támogatójegyek vásárlásával, vagy tombolatárgy felajánlásával hozzájárulhat alapítványunk célkitűzéseinek megvalósításához.

Támogatójegyek 1.000-; 5.000.- Ft-os címletekben
vásárolhatóak az Iskola titkárságán.
Részvételi szándékát 2014. november 15-ig kérjük
jelezni a következő elérhetőségek egyikén:
6440 JÁNOSHALMA, Béke tér 13.
Telefon: 77/401-028 Fax: 77/401-746
06-70/458-2366
suli@vmaszk.hu

Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban 2014. szeptember
elsején már a 81. tanév indult el hagyományosan a „mezőgazdasági szakoktatás szolgálatában”, és ezzel együtt 8 osztályban 160
új tanuló kezdte meg tanulmányait az intézmény falai között.
Nagy öröm számunkra, hogy az előző tanévhez képest ismét előre léptünk, mert az
állategészségügyi technikus képzés elindításával immár két szakközépiskolai osztályt
tudtunk beiskolázni (9.K, 9.E) szakiskolában
pedig két mezőgazdasági gépész (9.A, 9.C)
, egy gazda (9BG), egy mezőgazdasági gazdaasszony(9.BF), egy mezőgazdasági gépjavító (12.D) és egy mezőgazdasági gépésztechnikus(13.T) osztályt indíthattunk, ezáltal
pedig az iskola tanulói létszáma 420 fő fölé
emelkedett.
Az új osztályok osztályfőnökei:
9.A
Éder János
9.BG Sári Éva
9.BF Csimáné Balázs Zsuzsanna
9.C
Kozma Krisztina
9.E
Berta László
9.K
Maráczi Mónika
12.D Taskovics Tibor
13.T
Juhász Zoltán
Mivel több osztályunk és több tanulónk is
van, ezért új oktatókat, szaktanárokat vet-

A Magyar Népdal Napja
Jánoshalmán

Szeptember 13-án az Új Pávakör rendezésében különösen szép ünnepségnek adott helyet az Imre Zoltán
Művelődési Központ. A hagyományos népdaltalálkozón
12 kórus ünnepelhetett együtt. Közülük szinte mindegyiket ismerősként köszönthették a jánoshalmi házigazdák.
Egy csoport először látogatott ide, a palicsi Szederinda népdalkör 28 taggal. A találkozón a következő kórusok vettek részt: Palicsi Szederinda Népdalkör, Kalocsai
Mezei Virág, Drágszéli Asszonykórus, Jánoshalmi Mezei
Csokor, Madarasi Búzavirág, Rémi Gyöngyvirág, Mélykúti
Szederinda citerásai, Jánoshalmi Pöndölösök, Mélykúti
Vadvirág tánccsoport, Kunbajai Nyugdíjas Klub, Mélykúti
Anna tánccsoport és végül a vendéglátó és rendező , a
jánoshalmi Új Pávakör.
Czeller Zoltán polgármester úr üdvözlő szavai fogadták a zsúfolásig megtelt terem hallgatóit. A bemutatásnál
nagy taps fogadta a résztvevő kórusokat. A három és fél
órás műsorban elhangzó száz magyar népdal, ének és
citerajáték, valamint a hangulatos táncbemutatók nagy

örömet szereztek a vidéki és helyi vendégeknek. A műsor
végén a polgármester úr elismerően nyilatkozott a produkciókról, majd átnyújtotta a résztvevő kórusoknak az
emléklapokat és az ajándékokat. Az ajándék fényképtartó városunk templomát és művelődési házát ábrázolta. A
finom vacsora és az izgalmas tombolasorsolás után mindenki nagy megelégedéssel térhetett haza. Ezek a találkozók fontos megmozdulásai a népdalköröknek. Megismerhetik egymás dalait, barátságok szövődhetnek, elvihetik a városok, közösségek jó hírnevét.
A szervezők köszönetüket fejezik ki a rendezvény valamennyi támogatójának, köztük a helyi önkormányzatnak
és a művelődési ház valamennyi dolgozójának. A jánoshalmi kórus vezetője, Borsódi Antalné, a kórus tagjai
nevében is, ezúttal is külön köszönetét fejezi ki Dr. Tompa Lászlónénak, a nyugdíjas klub vezetőjének, aki magáénak érzi a kórus munkáját, részt vesz rendezvényeiken,
és elkíséri a kórust vidéki fellépéseire is.
Fajszi Ferenc

tünk fel. A pályázatok eredményeként 4 fő
szakoktató (Boros Dénes, Wittner László,
Radák Tamás, Róka Benedek) 1 fő kollégiumi nevelő és szakoktató (Boros Gáborné),
1 fő gépészmérnök-tanár ( Kozma Krisztina
), részmunkaidőben Haász László, félállásban Sári Éva, óraadóként pedig Szűcs Márta, Rittgasszer Jánosné illetve Nagy Andrásné alkalmazására került sor.
Képzéseink egyre népszerűbbek, amit jól
szemléltet az a tény is, hogy már nem csak a
környékbeli településekről, hanem az egész
ország területéről érkeznek hozzánk azok
a diákok, akik majd a mezőgazdaságban

tanulóinkat is. Véleményünk szerint mindenképpen jól dönt az, aki ebben az ágazatban
képzeli el a jövőjét.
Intézményünk ezért továbbra is várja
a mezőgazdaság iránt érdeklődő fiatalok
jelentkezését, hogy nyílt napjainkon megismerhessék képzéseinket, betekintést nyerhessenek az elméleti és a gyakorlati oktatásba, illetve ízelítőt kaphassanak az iskolai hétköznapokból.
A nyílt napok időpontját a fenntartóval történő egyeztetés után honlapunkon hamarosan közzétesszük.

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

14. oldal

Eredményesen működik a Jánoshalmi
Egészségügyi Központ Sebkezelő Ambulanciája
A Hunyadi Népe 2014. júniusi számában részletesen bemutattuk
a krónikus, nehezen gyógyuló sebek kialakulásának okait és kezelési
lehetőségeiket. Az érintettek figyelmébe ajánlottuk a Sebkezelő Ambulanciánk szolgáltatásait.
Jelen összeállításunkban megkértük a Sebkezelő Ambulancia vezetőjét dr. Kui Róbert bőrgyógyász szakorvost, hogy mutatkozzon be a
páciensek számára és mondjon néhány gondolatot a sebkezelésről. A
cikk második részében Papp Józsefné kiskunhalasi páciensünket kérdeztük a Jánoshalmi Egészségügyi Központban szerzett tapasztalatairól.
dr. Kui Róbert: Jászberényben születtem 1979-ben. A középiskolát is itt végeztem, majd tanulmányaimat a Szegedi
Tudományegyetem általános Orvosi karán
folytattam. Orvosi diplomámat 2004-ben
szereztem, majd ezt követően a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán kezdtem dolgozni, mint központi gyakornok, majd később, mint klinikai orvos.
2009-ben szakvizsgáztam bőrgyógyászatból. Jelenleg is a szegedi Bőrgyógyászati
és Allergológiai Klinika Sebkezelési Szakrendelésén és Pikkelysömör
Szakambulanciáján dolgozom. A sebkezelés alapjait dr. Szabad Gábortól tanultam, akit a mai napig példaképemnek tekintek mind szakmailag és mind emberileg is. Amit ő bőrgyógyászként tett a fekélyes betegek ellátásáért az egyedülálló és példaértékű. A krónikus sebek kezelése nagy kihívás, türelmet, együttműködést kíván a betegektől és a kezelő orvostól egyaránt. A krónikus sebek mellett a legnagyobb tapasztalatot a pikkelysömörös betegek kezelésében szereztem. A szegedi klinika kiemelt pikkelysömör centrum, ahol a jelenleg elérhető legkorszerűbb kezeléseket, gyógyszereket tudjuk adni a betegeinknek.
Milyen problémával kereste fel a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központot?
Papp Józsefné: Több éve szenvedek
a lábszár fekéllyel. Szegedre jártam a
Bőrklinikára Dr. Szabad Gábor tanársegédhez, azonban ő a kutatások során
elhunyt.
A menyem barátnője Győrvári Krisztina az Intézmény főnővére ajánlotta Dr.
Kui Róbert bőrgyógyász szakorvost és
2013. szeptember közepe óta ő kezel.
Nagyon örülök neki, hogy a doktor
úrhoz kerültem, rengeteget segített nekem és hálás vagyok neki, hogy
februárban begyógyult a lábam.
——Milyen rendszerességgel jár kontrollra?
——Havonta egyszer kell jönnöm.

——Meg van-e elégedve az ellátással?
——Nagyon meg vagyok elégedve. Nagyon szép és tiszta a rendelő,
valamint színvonalas az ellátás.
Olvasóinknak talán feltűnt, hogy mint Kui doktor úr, mint kedves páciensünk említette dr. Szabad Gábort. Engedjék meg, hogy ennek kapcsán egy-két mondatban megemlékezzek a 2012. januárjában tragikus körülmények között elhunyt fiatal bőrgyógyász szakorvosról, akihez személyes barátság fűzött.
dr. Szabad Gábor a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati- és
Allergológiai Klinika Sebkezelő részlegét vezetette és a Magyar Sebkezelő Társaság alelnöke volt. Szakmai felkészültségének és emberi
hozzáállásának köszönhetően még az ország legtávolabbi városaiból
is sokan felkeresték szakrendelését. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a legújabb kezelési módszereket alkalmazta betegek gyógyulása érdekében. Ennél is többet jelentett talán az az egyedülálló betegirányítási módszer, amit betegeinél alkalmazott. A módszer lényege, hogy a krónikus sebekkel küszködő betegeknek a lehető legrövidebb időn belül felállításra kerüljön a pontos diagnózis (betegség pontos oka) és ennek ismeretében kezdődjön meg a fekély kialakulásához vezető betegség és fekély kezelése is. Mint ahogyan már
említettem a krónikus sebek kialakulásának sokféle oka lehet, a pontos diagnózis felállításához sokszor három-négy vagy még több különböző szakorvosi vizsgálatra van szükség. Ezeknek a vizsgálatoknak az
összehangolása, elvégzése, minél rövidebb idő alatt kulcsfontosságú a
betegség kezelésének és gyógyításának szempontjából.
Nagyon fontosnak tartanám még kiemelni dr. Szabad Gábor gyógyítási módszeréből a betegekhez való személyes hozzáállását, kapcsolatát, az „emberi” oldalt amit Kui doktor is írt a bemutatkozásában. Egyedülálló volt a módszere abban ahogy a betegeinél igyekezett megtalálni és legtöbb esetben meg is találta azt a lelki tényezőt azt a fontos dolgot, amiért a betegeknek érdemes erőt és energiát fektetni a gyógyulásban. Ez nagyban hozzájárult a sikeres gyógyításaihoz.
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Sebkezelő Ambulanciáján a fentebb bemutatott elvek mentén, mondhatnánk dr. Szabad
Gábor által használt módszerek alapján kezeljük betegeinket és ugyanúgy ahogy Ő, olyan modern eszközöket-kötszereket használunk amelyek világújdonságnak számítanak.
Arra bíztatok mindenkit, hogy akinek krónikus nehezen gyógyuló sebei vannak, ne feledje, van esély a gyógyulásra, nem kell együtt
élnie a fekélyekkel! Minél hamarabb kérjen időpontot a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ 77/502-950 vagy a 77/502-960-as telefonszámán a bőrgyógyászati szakrendelés keretében működő Sebkezelési Ambulanciára! A szakrendelés beutaló nélkül vehető igénybe. Az
időpontkérés során jelezze, hogy krónikus sebekkel kapcsolatos probléma miatt kér időpontot.
dr. Horváth Endre
a Jánoshalmi Egészségügyi Központ ügyvezetője

Jubileumi találkozó

2014. október

A dietetikus tanácsai

A körte
A körte Közép-Ázsiából és Perzsiából
származik. A magyar körtetermesztésről a
középkorból vannak írásos emlékek. A körtéből fejenként ás évenként - a statisztika
szerint - csupán 6kg-ot fogyasztunk el, jóllehet a legkorábbi körtefajták már júniusban érnek, és a téli fajták akár a következő év húsvétjáig eltarthatók, vagyis a körte fogyasztási idénye nem rövidebb, mint az
almáé, amiből viszont a fejadag 25 kg-ot is
meghaladja.
Nem csak ízletes, de szervezetünkre is
jótékony hatással van. 100 g körtében csak
52 Kcal van, így fogyókúrázók is ehetik.
Magas az ásványi anyag- és vitamin tartalma. Jól hasznosítható betegség utáni
lábadozás időszakában, amikor szervezetünknek több ásványi anyagra és vitaminra
van szüksége.

100 g--jában 6,2 g élelmi rost van, így
használhatjuk rostdús táplálkozásban is. A
felnőttek számára ajánlott napi minimum 25
g rostfelvétel nagy hányada (44%) fedezhető egyetlen közepes méretű (178 g) körte
elfogyasztásával.
Aki viszont allergiás a nyírfa vagy éger
pollenjére, annak körte evésekor keresztreakció léphet fel.
Gyümölcscukor tartalma miatt cukorbeteg
is ehetik, de be kell számolni a napi szénhidrátfogyasztásukba, mivel 10 dkg körte 12 g
szénhidrátot tartalmaz.
Körte felhasználásának csak a képzelet
szab határt. Fogyaszthatjuk nyersen, főzve, sütve, töltve, levesnek, mártásnak vagy
süteménynek.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

JÁNOSHALMI EGÉSZSÉGHÉT
2014. OKTÓBER 6-10.
Látogasson el a Jánoshalmán megrendezésre kerülő egészséghét programjaira!

Sok érdekes előadás várja az érdeklődőket!

A fiatalabb korosztály számára is játékos és tanulságos programokkal készülünk!

A részletes programot keresse a kihelyezett plakátokon, valamint érdeklődni lehet a
06 77/502-952-es telefonszámon!
Jöjjön el Ön is, hogy többet tudjon meg testi és lelki egészségének megóvásáról!
A csütörtöki programokhoz előzetes regisztráció szükséges a
06 77/502-952-es telefonszámon vagy az mbettina@jhrendelo.hu e-mail címen.

Jánoshalma Városi Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt lakosokat, hogy
Dr. Tompa László, 4. számú háziorvosi körzetét 2014. október 1-től, a tartós helyettesítés időtartama alatt Dr. Kishonti Attila látja el a Jánoshalmi
Kistérségi Egészségügyi Központban a 4. számú körzet rendelőjében, az
alábbi rendelési időben:
szerda: 11.00- 16.00
csütörtök: 14.00- 16.00
Kéleshalom: hétfő: 13.00- 14.00
Sürgős esetben Dr. Kishonti Attila saját rendelési idejében is ellátja
a 4. számú körzet betegeit is.

Állampolgársági eskü

Az 1964-ben végzett 8.a osztály egykori diákjai szeptember utolsó szombatján találkozóra gyűltek össze. A 32 fős létszámból öten már nem
élhették meg a jubileumot, de 22-en részt tudtak venni a találkozón. A legnagyobb örömöt volt osztályfőnökük, Elek Istvánné Irénke néni jelentette, aki férjével, Pista bácsival szívesen volt együtt a volt tanítványokkal. Az ünneplés végén a férjek javasolták, hogy ezután két évenként
találkozzanak.

BIZOMÁNYI BOLT
Új szekrénysorok,
ágyak, konyhabútorok,

Miniszteri elismerés

használt műszaki áruk, bútorok,
háztartási felszerelések, szerszámok, motorok, kerékpárok, antik
tárgyak és egyéb értékek bizományos adás-vétele, hagyaték
vásárlás.
Házhoz szállítás,
költöztetés.
Hozza be feleslegessé vált értékeit, és rövid időn 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

Az egyszerű honosítási eljárás keretében október 2-án három délvidéki, topolyai hölgy tett
állampolgársági esküt Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere előtt. Ezzel új állampolgárai lettek hazánknak.

Október 1 az „Idősek Világnapja” alkalmából a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület felterjesztésére az egyesületben végzett
munkájuk elismeréséül „Aranykor Kitüntető
Cím Ezüst Fokozata” kitüntetésbe részesí-

tette Hende Csaba Honvédelmi Miniszter az
egyesület két tagját Kecskés József és Oszlár Béla nyugállományú őrnagyokat.
GYPCS

BOR

A MINDENNAPOKRA!
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Az idénymunkás világa

Dr. Tompa László
1943 - 2014

2014. szeptember 9-én, kedden reggel
elhunyt Dr. Tompa László sebész és soksok jánoshalmi ember háziorvosa. A tragikus hír megdöbbentette, megrendítette a rokonokat, barátokat, ismerősöket és
pácienseit. Előző héten még hivatásának
élt. Még pénteken is fogadta rendelőjében
a hozzáforduló, egészségügyi gondjaikkal küszködő embereket. Tudtuk, hogy ő
maga is beteg, de arra azért nem gondoltuk, hogy azon a hétvégén utoljára csukja
be maga után az orvosi rendelője ajtaját.
1943. március 15-én született Szombathelyen, polgári családban, pedagógus szülők gyermekeként. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. A származására való tekintettel elsőre nem vették fel a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Ezért egy évig orvosi műszerésznek tanult. Az
általános orvosi diplomáját 1969-ben szerezte summa cum laude (kitüntetéssel, a
legfőbb dicsérettel) eredménnyel.
Az első szakvizsgája általános sebész, amelyet 1973-ban szerzett meg. Ezután a kiskunhalasi Kórházban dolgozott. 1974-ben kezdte meg körzeti orvosi munkáját Jánoshalmán. Egy ideig még visszajárt a kiskunhalasi kórházba, majd a jánoshalmi sebészeti szakrendelést vezette.
Időközben megszerezte háziorvosi, foglalkozás-egészségügyi és üzemorvosi szakvizsgát is.
A közéletben is aktív szerepet vállalt, 1994 és 1998 között tagja volt Jánoshalma
Város képviselő-testületének.
Mindig készen állt az újra, folyamatosan fejlesztette tudását. Éltette a közösség. Szerény ember volt, nem törekedett babérokra. Kerülte a konfliktust, nem veszekedett,
de az igazságért mindig kiállt.
Életét alapvetően két dolog határozta meg. Az egyik a munka, az orvosi hivatás,
amely az egyik legszebb, legfelelősségteljesebb szakmaválasztás, amelyben szinte
a nap 24 órájában készen állt embertársai gyógyítása érdekében. Ennek elismeréséül kapta meg 2013-ban Jánoshalma Díszpolgára kitüntető címet.
Életének másik nagyon fontos és meghatározó sarokpontja pedig szeretett családja volt, melyet szíve teljes odaadásával szeretett. Felesége Magdika, fia Szabolcs és
két leánya Zsuzsanna és Eleonóra, valamint hat unokája Péter, Gergő, Eszter, Bálint,
Míra Viola és Dániel emlékeiben mindig ott marad a szeretett édesapa, nagyapa.
A doktor úr alkotott, tervezett, tanított, küzdött, hogy nekik még jobb legyen.
Az általa elért eredmények sosem halványulnak, ezért mindig is büszkék lehetünk
rá. Nyugodjék békében!

Majd öt hete múltam tizenöt éves, amikor tegnap,
hétfőn édesapám tanácsára Novok Rostás Kálmán
szeszfőzdéjébe jelentkeztem segédmunkásnak a nyári
szakmai gyakorlat befejezése után. Ugyanis azért kellene pénzt szereznem, mert Tamás öcsém még csak tizenegy évesen iskolába jár, de a felső tagozatos oktatás drága; János öcsém pedig még csak egy éves lesz, és édesanyám nem dolgozik.
Ma reggel ötkor már bent voltam a Borpince melletti szeszfőzdében; a brigádvezető megkért, hogy segítsek takarítani. Majd hat órától megnyitják a kapukat és
a hozott cefrének való gyümölcsös ládákat le kell majd
szednem a kocsikról, platókról, és felönteni a magozó
gépekbe. Azokat pedig betanított munkásnők működtetik.
A munkásokkal elrendeztük az udvart, majd bementem a kazánházba.
– Jó napot kívánok!
– Szervusz – felelte a fűtő. – Talán te fogsz be- és fölmenni a kéménybe, hogy leverd és összetakarítsad a
kövesedő kormot?
– Nem. Én csak takarítani jöttem.
– És bebújnál-e a kazánba, amíg be nem eresztem a
vizet, hogy kitakarítsad a vízkövet?
– Nem. Mindjárt hat óra, és oda kell mennem a cefrés
betongödrökhöz.
A fűtő nem szólt. Ivott egy kis pálinkát, majd kiment és
rágyújtott. Én meg befejeztem a söprögetést. Nem volt
csempe és kőlap – nem kellett feltörölnöm. Sípszó szólt.
– Viszontlátásra! El kell mennem leszedni a ládákat.
Hamarabb odaértem a betongödrökhöz, mint az első
lovas kocsi. A két magozó gép mellett két-két asszony állt.
– Jó napot kívánok, kezüket csókolom!
– A kezünket hagyjad, csak kezd el hozni a ládákat!
Mire odaléptem a lovas kocsihoz, amely szorosan a
perem mellé állt, bekapcsolták a gépeket. Átfektettem
a kitett deszkát és elkezdtem szedni a ládákat. Egy-egy
láda alig volt több húsz kilónál A kollégiumban megtanultam megemelni egy harminchét kilós vasgömbös súlyzót.
A ládák tele voltak rothadó, penészes meggyel, cseresznyével, kajszi- és sárgabarackkal, meg őszibarackkal;
volt még szilva is. A lé rám csöpögött. Alig húsz perc alatt
letakarítottam a kocsit. Egy-egy asszony a kocsissal vis�szapakolták a ládákat. A kocsis felült a bakra.
– Gyi! Viszlát! Még jövök!
Alig hogy elhajtott, odapöfögött egy zetor a pótkocsival. A sofőr lehajtotta az oldalfalat, én meg fölfektettem
a deszkát. Mielőtt elkezdtem hordani a ládákat, szétnéztem. A bejárati kapuig, ahol mázsáló volt rengeteg szállítmány vesztegelt. Volt lovas kocsi, traktor, teherautó…
Már tíz órára járt, amikor veszedelmesen kezdett sütni a júliusi nap. Nem csak tele voltam a rothadó gyümölcsök levével, hanem izzadtam is.
– Drága hölgyeim! Kedves nénik! Olyan nagyon meleg
van. Levetkőzhetnék gatyára?
– Fürdőnadrágra gondolsz – kérdezte a szőke hajú nő.
– Nincsen rajtam, csak alsónadrág – feleltem.
– Akár meztelenre is vetkőzhetsz kisfiú – mondta az
ősz tincsű fekete hajú nő.
– Mi dolgozni jöttünk ide, nem a nemi kérdésekkel bajlódni – mondta a vörös hajú asszony.
– Köszönöm a megértésüket, de én csak gatyában
akarok lenni – válaszoltam.
Mire odaért a következő szállítmány, lekaptam az ingemet és a nadrágomat. Ám a szandált nem, mert mezítláb

1970.07.28.

nem kockáztattam az idegen kocsikra való járást.
A tűző napon nedves lett a testem. A rám fröcsögő gyümölcslevek meg a verítékem miatt. Ám a napsütés nem
égetett, mert a nyári gyakorlaton úgy lebarnultam, hogy
az indiánok nem tekintettek volna sápadt arcúnak. Ám
volt egy óriási gond: repültek rám a legyek, a darazsak,
meg néha méhek is. Igaz, egyik sem csípett meg, de
iszonyúan idegesített a testemen való mozgásuk. Ha volt
két rakomány között egy kis szabadidő, akkor lemostam
magam a kút vizével. Este hétre bezárták a kaput, fel kellett takarítani az udvart. Fél kilencre értem haza.
Másnap reggel egy hosszú ujjú ingben meg egy hos�szú nadrágban kezdtem leszedni a ládákat.
A négy munkásnő bámult rám, majd a barna hajú megszólalt:
– Ilyen szemérmes fiú vagy?
– Kedves néni, nem akarom, hogy zargassanak a
legyek, darazsak, méhek.
– Mi is ezért vagyunk így öltözve – mondta az ősz
tincsű fekete hajú asszony.
– Maguktól tanultam a munkahelyi viseletet – feleltem.
– Ez balesetvédelemnek is számít – tette hozzá a
vörös hajú.
Jobb volt így dolgozni.
Este édesanyám azt mondta, hogy hagyjam otthon a
koszos ruhát, majd kimossa. Ám nem volt tartalék nadrágom, meg a cefrés merevedés szinte bádoggá változtatta a szövetet. Úgy gondoltam, hogy a következő napokon nem jut el a testemig a gyümölcslé. Ezért nem hagytam otthon egyik nap sem. Ám volt annyi eszem, hogy
haza se vittem, hanem bent tartottam az öltöző bádogszekrényében.
Szombat este, amikor hazaértem, akkor az eresz alatt
letettem haza hozott szennyes inget és a nadrágot. Állítva, mint szoborrészt. Nem rogyott össze sem az ing, sem
a nadrág. A műhelyben édesapám dolgozott, az ablak
fénye elég volt hozzá, hogy kint az udvaron egy lavórban
megmossam magam.
Gyurka nagybátyámtól tanultam meg ezt kiskoromban,
amikor nyaranként anyai nagyapámnál voltunk az öcsémmel Kiskőrösön. Amikor megjött a munkahelyéről, akkor
mindig megmosakodott az udvaron, mert a fürdőbe tisztán kellett mennie.
Először a hajamat mostam meg, majd kiöntöttem a
vizet a csatornába. Aztán a felső testemet, majd letettem a hokedliről a földre a lavórt és az alsó testemet,
lábaimat. Mire befejeztem a tisztálkodást, megszáradt a
hajam. Kiöblítettem a lavórt és bementem.
– Jó éjszakát, édesapa! Abbahagyhatná a munkát.
– Karcsi fiam, van elég világosság, és be kell fejeznem minden javítást. Holnap reggel felkeltselek? Eljös�sz a reggeli misére?
– Édesapa, pihenni szeretnék! Majd az estire megyek
csak el.
Azzal bementem a gyerekszobába, felvettem a pizsamát és lefeküdtem Tamás mellé. Ám nem tudtam gyorsan
elaludni, mert éreztem a gyümölcsillatot. Édesanyám tett
az éjjeli szekrényre egy tálkára gyümölcsöket.
Becsuktam a szemem, s arra gondoltam, hogy még
a képeken sem nézem se a meggyet, se a cseresznyét,
se a barackokat, vagy a szilvát. Nem fogom enni, mert a
képe és az íze eszembe juttatja ezt a förtelmes nyarat.
Azóta így van ez.
Árpás Károly

Welcome in Jánoshalma

Augusztus végén ismét négy család nyitotta meg otthonát egy évre
négy különböző országból érkező AFS cserediáknak. (lásd a képen:
Gökce Efe Kaplan - Törökország, Alexia Girardini - Olaszország,
Ammika Rattanopas - Thaiföld, Ho Nam – Hongkong)
Szeptember 4-én Polgármester Úr fogadta, és köszöntötte a diákokat. Kellemes vendéglátásban, és beszélgetésben volt részük. Polgármester Úr érdeklődött, hogy ki milyen motiváció alapján választotta hazánkat, érdeklődött további terveikről, hobbijukról, eddigi élményeikről, tapasztalataikról Jánoshalmával kapcsolatban.
Szívélyesen invitálta őket a város rendezvényeire egész évben.
Jánoshalmára sok-sok év óta érkeznek cserediákok, a Czeller családnál is volt már kétszer ilyen diák Németországból és Ausztráliából,
úgyhogy mint fogadószülő is rendelkezik tapasztalattal ezen a téren
Polgármester Úr.
A baráti beszélgetés végén HO NAM hongkongi fiú, aki versenyszerűen ugrókötelezik, a Hivatal előtt egy rövid ugróköteles bemutatót tartott, ámulatba ejtve ügyességével a jelenlevőket.

Örülünk a város új lakóinak, és aki kedvet érez középiskolás korú
cserediák fogadáshoz, vagy kiutazni szeretne külföldre, érdeklődhet
a www.afs.org honlapon.
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Köszönetnyilvánítás

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

„Sit tibi terra levis”
Az őszintén együtt érző embereknek köszönjük,
hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk,
testvérünk, sógorunk:

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

DR. TOMPA LÁSZLÓ

búcsúztatásán megjelentek.
Köszönjük a sok szép virágot, melyet tiszteletük
jeleként a ravatalánál elhelyeztek, s fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj
kukoricában történő kiadása

2014. október 20-tól november 1-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700 –1200 és 13 00 –16 00
Szombat: 7 –12
00

00

A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye

kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÉRTESÍTÉS!

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

FIGYELEM!!!

Programokról 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

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Októberi

extra ajánlata!

UHT tej 1,5% 1 l
Mécsesek
Macska eledel 415g
Hypo 1l

A készlet erejéig!

179-Ft/db-tól
66-Ft/db-tól
119-Ft/db-tól
59-Ft/db-tól

Hetente friss zöldség és gyümölcs
áruval várjuk kedves vásárlóinkat!
Jánoshalma, Kistemető u. 1. szám alatt lévő kb. 200 m2-es
műhelynek vagy raktárnak is hasznosítható épület, a hozzá tartozó 3 szoba összkomfortos családi ház rendkívül jó állapotban
eladó. Érdeklődni: a 06-30-9577-657 vagy 06-30/6350-018 telefonszámokon.

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

Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

STÍLUS
ÜZLET

id. Weisz István
Dervaderics István
Fenyvesi Péterné
sz: Kiss Katalin
Kolompár Gusztáv
Lencse Lászlóné
sz: Varga Klára
Pauna István
Zámbó Jánosné
sz: Szűcs Anna

élt: 79 évet
élt: 77 évet
élt: 61 évet
élt: 50 évet
élt: 86 évet
élt: 58 évet
élt: 78 évet

Kapás Simon
Varga Jánosné
sz: Pásztor Veronika
Dr. Tompa László
Nagytorma Béláné
sz: Kerekes Veronika
Tóth Tibor
Jacsa Terézia
Sallai Vincéné
sz: Farkas Veronika

élt: 76 évet
élt: 90 évet
élt: 71 évet
élt: 89 évet
élt: 49 évet
élt: 95 évet
élt: 89 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

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

Októberi akciója
Mécsesek,
mécsesbetétek, selyem
csokrok, sírvázák,
műkoszorúk
akciós áron
egész hónapban!
További akciónkat
keresse üzletünkben!

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

A Csényi és Társa Tem et k ez és i Kft. a gyás zol ó csa l ád ok
meg-bíz ás áb ól 2014. szeptember hónapjában a köv etk ez ő
elhunytak kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Kisállat és díszállat
felszerelés bolt

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

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. október 15-én
Kirakodó vásár

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2014. szeptember hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:
Tarlós József (1940)
Bende Mihály (1945)
Szűcs Károly Zoltán (1966)
Somogyi Józsefné sz Szegedi Jolán (1931)
Tamás Józsefné sz Muntyán Magdolna (1947)
Horváth Sándorné sz Sipiczki Éva (1956)
Kosóczki Imre Sándorné sz. Molnár Teréz (1933)
Ürögdiné Német Róza (1936)
Csányi Kálmánné sz Csernók Erzsébet (1928)
Barcsák Antalné sz Szalai Gizella (1935)
„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és fénynek
csak egy sugarát hozta erre a világra, már nem élt hiába:
életének meg volt az értelme…”

Nagy Zsolt ügyvezető
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Hírek a Jánoshalmi
Futball Club életéből

Csapataink folyamatosan javuló
teljesítményt nyújtottak.
09.06:
U-17 Jánoshalma-HÍD SC 2:0(1:0)
Góllövők:Varga Noel, Fetter Mihály

09. 07:
„Fél óra örömfoci elég volt a győzelemhez”
Felnőtt:
Jánoshalma-Hajós 4:2 (4:1)
Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők: Farkas András 17‘,19‘, Gieszinger Péter 14‘,
Grácz Roland 21‘, illetve Jaksütz 42‘, Ligetfalvi a 82‘
Jók a JFC csapatából: Kiss Benedek, Farkas András,
Irbouh Soufiane, Lukács Zoltán
Gieszinger Ferenc edző: Remekül kezdett a csapat - meg
is lett az eredménye. Később kissé visszaesett a csapatjáték, ám így is biztosan nyertünk.
U-21:
Jánoshalma-Hajós 3:1 (1:0)
Gólszerzők: Nagy Róbert, Mészáros Adrián, Bogdán Patrik Dominik
Fenyvesi Ferenc edző: eddigi győzelmeink közül ez volt
a legnehezebben begyűjthető. Gratulálok játékosaimnak
a pozitív hozzáállásért.
09.13.
Dr Tompa Lászlótól
győzelemmel búcsúzott a csapat”
Felnőtt:
Felsőszentiván-Jánoshalma 1:4 (0:1)
Felsőszentiván, 100 néző
Gólszerzők: Grácz Roland 34‘, Nagy T Ricsárd 67‘,
Jeszenszky Roland 69‘,85‘, illetve Torma 65‘
Jók a JFC csapatából:Kiss Benedek, Sánta Tamás,
Jeszenszky Roland, Farkas András
Gieszinger Ferenc edző: Teljesen megérdemelt győzelem
U-21:
Felsőszentiván-Jánoshalma 0:3 (0:1)
Gólszerzők: Enesei Dániel 2, Mészáros Adrián
Fenyvesi Ferenc edző:- Folytattuk alázatos játékunkat és
ez sima győzelmet eredményezett.

17. oldal

Aranybácska eredmények
2014 09 14   

09.20:
U-17:
Jánoshalma-Bácsbokod 7.1 (2.1)
Gólszerzők: Hegedűs Bence 2, Szem Milán, Fetter
Mihály, Tombácz Zsolt, Zentay Viktor, Hajdú Hunor
09.21.
„ Győzelem a rivális ellen”
Felnőtt:
Jánoshalma-Kelebia 1:0 (0:0)
Gólszerző: Farkas András 70‘
Jók a JFC csapatából: Nagy Dániel, Farkas András, Kiss
Tamás
Gieszinger Ferenc edző:-Védelmünk jól állt a lábán,
viszont támadóink jó helyzetekben rossz megoldást
választottak.
U-21:
Jánoshalma-Kelebia 3:1 (3:1)
Gólszerzők: Besenyei Zoltán 2, Enesei Márton
Fenyvesi Ferenc edző:- A mai napon ellenfelünk a
mezőnyben jobban futballozott, mi viszont a helyzeteinket kihasználtuk.
09.27.
„ Vidéken is biztos győzelem”
Felnőtt:
Bácsborsód-Jánoshalma 0:4 (0:2)
Bácsborsód, 100 néző
Gólszerzők: Jeszenszky Roland 11‘, Farkas András
44‘,66‘, Kiss Tamás 87‘
Jók a JFC csapatából: Nagy Dániel, Lódri Ferenc
Gieszinger Ferenc edző: Rengeteg helyzetet puskáztunk
el, de azért ne legyünk telhetetlenek,hisz négy gólt szereztünk idegenben, s ez nem kevés.
U-21:
Bácsborsód-Jánoshalma 2:1 (2:0)
Gólszerző: Enesei Márton
Fenyvesi Ferenc edző: Az első félidei gyenge teljesítménnyel veszítettük el a meccset

Aranybácska - K. Mókusok 2 - 1 (2-0)

Rendkívül esős hideg időben lejátszott mérkőzésen sikerült nyerni. A győzelemnek örülünk, de a
sérüléseknek nem.
A mérkőzés legjobbja János Fruzsina
2014 09.20
Kiskunhalas - Aranybácska 1 - 1 (1-1)
Mindkét csapat jól képzett játékosokból ált, ezért
jó iramú küzdelmes mérkőzést játszottunk. A
megszerzett egy pont még sokat érhet a végelszámolásnál.
Mérkőzés legjobbja Horváth Imola
2014 09.28
Aranybácska - Városföld 3-1 (3-0)
Mérkőzés jól indult, hiszen 15 perc alatt három
gólt rúgtunk. De ezután nem sikerült jól játszanunk, és megállt a lendület. Erre a vendégek egy
szabadrúgás góllal válaszoltak.
Mérkőzés legjobbja Végi Kata
Gál László

Kerékpáron és gyalog a természetben

Következő mérkőzések:
10. 05. 15 órakor: Dusnok-Jánoshalma
10. 12. 15 órakor Jánoshalma-Szeremle

MUNKALEHETŐSÉG
TANULÓKNAK
Otthonról végezhető munkalehetőséget kínálunk műszaki tanulmányokat folytató, számítógépet kezelni tudó jánoshalmi fiataloknak.
Angol nyelvtudás előnyt jelent. Várjuk szakközépiskolások, főiskolások
és egyetemisták jelentkezését.
Andris Árpád
+36-30/5315373
phoenixforklift@t-online.hu

Augusztus 30-án A Nordic Walking csapat 6 fővel
a Kiskunhalas-Szabadka Barátság kerékpártúrán vett
részt.
A 6 főből 2 fő Kiskunhalas-Szabadka távot teljesítette mely 100 km, 4 fő pedig Kiskunhalas – Szabadka –
Palics távot teljesítette mely 120 km volt. Gratulálunk a
résztvevőknek! Szép teljesítmény volt!

Szeptember 7-én pedig az őszi Krausz túrán vettünk
részt 4 fővel. Az útvonal Kunfehértó-Kiskunhalas volt.
Szomorkás szitáló esős időben indult a túra, de mégis
vidáman és jó kedvel teljesítettük a 10 km-es távot. Kiss
Tamás túravezetőnknek és az időjárásnak köszönhetően sok gombafajtát megismerhettünk, és ehető gombát
is gyűjthettünk.
Cs E

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

Műszaki
kereskedés

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj
kukoricában történő kiadása

2014. október 20-tól november 1-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 7 –12 és 13 –16
00

Szombat: 700 –12 00

00

00

00

A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye

––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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Rendőrségi hírek
Sz G. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014.08.30-án 22:00 óra és 2014.08.31-én
07:00 óra közötti időben feltehetően a kerítésen átmászva behatolt a Jánoshalma belterületén lévő lakóháza
udvarába és ott egy záratlan melléképületből kerékpárokat, robogót, PB gázpalackot, magasnyomású mosót,
fűnyírót, kéziszerszámokat és fagyasztott élelmiszereket
tulajdonított el összesen kb. 500.000.-Ft értékben.
Az elkövető az udvarban tárolt gépkocsi ajtaját is megpróbálta felfeszíteni, így rongálással további kb. 40.000.Ft kárt is okozott.
A Jánoshalma Rendőrőrs körzeti megbízottjai még a
bejelentés napján elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható Ö.J. jánoshalmi lakost,
tőle az eltulajdonított értékek nagy része lefoglalásra
került. A nyomozás befejezését követően az iratok vádemelési javaslattal a Kiskunhalasi Járási Ügyészségnek
kerültek megküldésre.

Sz. I. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014.09.16-án 16:00 óra és 2014.09.17-én
09:00 óra közötti időben a Jánoshalma belterületén lévő
lakatlan házába kerítés átmászás és ablak betörés módszerével behatolt és onnan egy benzinmotoros Tomos
szivattyút tulajdonított el kb. 80 000 Ft értékben, a rongálási kár kb. 10 000 Ft.
A bejelentés másnapján a Jánoshalma Rendőrőrs
bűnügyi nyomozói elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható K.S. jánoshalmi lakost,
az eltulajdonított szivattyú pedig lefoglalásra került, így a
sértett kára megtérült.
Tekintettel arra, hogy K.S. az elmúlt időszakban több
vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett, ezért őrizetbe vételére, majd a Kiskunhalasi Járásbíróság által előzetes letartóztatására került sor.
A nyomozati iratok - gyorsított eljárásra - bíróság elé
állításos javaslattal megküldésre kerültek a Kiskunhalasi
Járási Ügyészség részére.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást rendelt el garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt K. István 51 éves jánoshalmi lakos ellen. Jánoshalmán szeptember 7-én 14 óra 30 perckor az
utcán előzetes szóváltást követően K. István kiabálva, kezében egy kaszával fenyegetőzött. Egy helyi lakos férfi és a
segítségére siető másik férfi megkísérelték elvenni K. Istvántól a kaszát. Ennek során a támadó mindkét férfit megsebesítette. Az egyik férfi az elsődleges orvosi vélemény alapján nyolc napon túl gyógyuló súlyos, míg a másik nyolc
napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. K. Istvánt két óra múlva elfogták a rendőrök, majd őrizetbe vették.
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!

JUTALMAZÁS

2014. augusztus 09, én Kunadacson megtartott XIV. Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Nap alkalmával, Járási koordinátori javaslatra az "Országos Polgárőr Szövetség ezüst érdemkeresztjével" jutalmazta Balázs Györgyöt
a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület alapító tagját. A
polgárőrségnél 23 éven keresztül
a közbiztonság védelmében elért
eredményes-szolgálataiért.
Horváth Ferenc Ö. T. Elnök
(Jánoshalmi járás)
Járási koordinátora

Kútba esett

Nem mindennapi mentőakcióban volt részük a jánoshalmai tűzoltóknak 2014. szeptember 23-án, kedden kora este.
Mint megtudtuk a bejelentés szerint egy idős ember kútba esett.
A kiérkező egység létra és kötél segítségével mentette ki a súlyos
sérültet a több méteres mélységből. A bácsit a mentő kórházba
szállította.
A fotó illusztráció

TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004

Bemutatkozás

Az Odú Fejlesztő Központ alapítványi fenntartású pedagógiai szakszolgálati intézmény, mely a
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás pedagógiai szakszolgálati
feladat kijelölt ellátója Szegeden. Intézményünk alapfeladatként biztosít továbbá logopédiai
szakszolgálati ellátást és nevelési tanácsadást partner intézményei számára.
Holisztikus szemléletmódunk a speciális segítséget igénylő kisgyermekekre és családjukra
együttesen irányul, melynek célja a gyermek személyes fejlődésének támogatása és a családok
kompetenciájának erősítése a gyermek, illetve a család társadalmi integrációjának megvalósulása
érdekében.
Intézményünk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a hozzánk forduló családok számára:
o Komplex gyógypedagógiai szűrővizsgálat
o Komplex korai fejlesztés egyéni és csoportos formában
o Nevelési tanácsadás
o Nyári intenzív fejlesztő napok, tehetséggondozó programok biztosítása
o Óvodából az iskolába átvezetés segítése (konzultáció a tanítóval)
o Szülőcsoportok működésének támogatása
o Játszóházi foglalkozás 0-3 év közötti gyermekek számára
Jánoshalma, Mélykút, Kéleshalom, és Borota településeken, az Odú Fejlesztő Központ
munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, pszichológus) a helyi
szakemberek támogatásával (óvodapedagógusok, védőnők, gyermekjóléti szolgálat munkatársai
stb) gyógypedagógiai szűrővizsgálatokat végeznek elsősorban az iskolás kor előtti, 0-7 év közötti
gyermekek körében. A szűrővizsgálat szülői hozzájárulást követően, játékos formában történik
a gyermeket ellátó intézményben (bölcsőde, óvoda, gyerekház). A szűrővizsgálat eredményétől
függően további komplex gyógypedagógiai-pszichológiai állapotfelmérő vizsgálat elvégzésére
teszünk javaslatot, amelyet szülői hozzájárulás esetén, munkatársaink biztosítanak a rászoruló
gyermekek részére. A gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatot követően a gyermek állapotának
megfelelő korai fejlesztés jellegű ellátásban, vagy nevelési tanácsadás jellegű ellátásban
részesülhet a gyermek, melyet a TÁMOP 5.2.3. projekt támogatásával a 2014-15-ös tanévben az
Odú Fejlesztő Központ munkatársai a családok számára térítésmentesen biztosítanak.

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

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:

Október: 3. Dr. Kishonti Attila, 4. Dr. Csoboth Johanna, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. Csoboth
Johanna, 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Gregó Sándor, 9. Dr. Csoboth Johanna, 10. Dr. Gregó Sándor, 11. Dr.
Gregó Sándor, 12. Dr. Gregó Sándor , 13. Dr. Mikó Attila, 14. Dr. Csoboth Johanna, 15. Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Gregó Sándor, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Kishonti Attila, 19. Dr. Kishonti Attila , 20.
Dr. Mikó Attila , 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Mikó Attila, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Mikó Attila, 25.
Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Csoboth Johanna, 27. Dr. Mikó Attila, 28. Dr. Kishonti Attila, 29. Dr. Gregó Sándor, 30. Dr. Mikó Attila, 31. Dr. Gregó Sándor,
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