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önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Június
Jézus Szíve hónapja
A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor
egyik legelterjedtebb és legkedveltebb
áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő személyének és életének részletezéséből fakad, hanem abból a törekvésből, hogy Jézus benső világába, lelkiségébe, szándékainak és érzelmeinek
ismeretébe behatoljunk és Krisztushoz
való viszonyunkat, ennek megfelelően
szeretetteljesen elmélyítsük.
Jézus Szíve, azt az emberi ‚szívet’ jelenti, amely az ember testi-lelki mivoltának bensejét, mint erkölcsi életének forrását, nevezetesen pedig
mint a szeretet székhelyét jelöli. Ilyen értelemben használja a Szentírás is
a ‚szív’ szót.
Amikor azt kérjük Jézustól, hogy alakítsa szívünket az ő szent Szíve szerint, akkor azt kérjük, hogy az Ő szeretete legyen bennünk és ezzel a szeretettel szeressük Istent és embertársainkat.
Tegyük meg!
Sándor atya plébános

Előzetes

Július 25-én, szombaton 20 órától az Imre Zoltán Művelődési Központban egyházközségi batyus bált
(belépés egy tányér szendviccsel vagy
süteménnyel, egy üveg üdítővel, és
családonként egy olyan tombola tárggyal, amit te is szívesen megnyernél) rendezünk. A templom búcsúra
hazatérők számára találkozási lehetőség is lehetne. Rég látott emberekkel
újra találkozni. Erre hívok kicsiket és
nagyokat már most.
Sándor atya plébános
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Elkészült a város Gazdasági programja
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116 § szakasza
rendelkezik a gazdasági programról, annak elkészítéséről. Városunk 2007-2014. évi Gazdasági
Programjához hasonlóan a jelenlegit is dr. Benda
Dénes címzetes főjegyző készítette. A Gazdasági program megvitatására a májusi bizottsági és
testületi üléseken került sor.
A 2015-2019. közötti időszakra szóló Gazdasági program előkészítésekor figyelembe vételre került:

–– az előző időszakra készített gazdasági programot megalapozó helyzetértékelése, átértékelve az időközben kialakult globális gazdasági változások hatásait környezetünkre,
–– a kormányzat gazdaságpolitikája,
–– a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program tervezete,
–– nemzeti és EU-s pályázati források lehetőségei,
–– az önkormányzat vagyoni helyzetét, illetve
jelenlegi és várható pénzügyi kondíciói,

–– valamint egyéb olyan folyamatok, amelyek
befolyásolhatják önkormányzatunk működését az elkövetkező időszakban.
A városunk járási székhely státusának erősítése érdekében, az Önkormányzat szorosabb kapcsolatot kíván kialakítani a helyi és környékbeli gazdasági szférával, a történelmi egyházakkal,
a város polgáraival, civil szervezetivel és mindazokkal a személyekkel és társaságokkal, akik a
város fejlődését elő kívánják mozdítani.
►►►folytatás a 3. oldalon

Nemzeti Összetartozás
Napja június 4.

Az első világháborút lezáró
békerendszer alapján az őshonos magyar népesség öt, a mai
állapot szerint nyolc államban
találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett: 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1
millió Jugoszláviához (beleértve Horvát-Szlavónország 2,6 millió lakosát).
Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt.
Románia 102 724 négyzetkilométernyi területet kapott, ami nagyobb terület, mint a mai magyar állam területe, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 20
913 km2-t kapott, Horvátországgal együtt 62 ezret. Csehszlovákia 61 661
km2-t. Ausztria 3967 km2-rel gyarapodott. Lengyelország 519 km2-t Olaszország pedig Fiumével 18 km2-t kapott.
Országunk szétdarabolásának évfordulójára emlékszünk ezen a napon,
azzal, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek,.

Bejutottunk az Európa Bajnokságra

Az idei tanévben nem csak az aerobic diákolimpián indultunk szokásunkhoz híven, hanem az MLTSZ (Magyar Látványtánc Szövetség) versenyein is. Novemberben részt vettünk Pestszentlőrincen az Őszi kupán, ahol 2
aranyérmet nyertünk. Márciusban rendezték Pestszentimrén az országos
bajnokságra válogató versenyt, melyen 3 arany és 1 ezüstérmet nyertünk.
Május 24. a szintén Pestszentimrén megrendezett országos bajnokságon
1 arany, 1 ezüst, 1 bronzérmet és egy 4. helyezést értünk el. A verseny
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után két nappal izgatottan vártuk a szövetség által ígért ponthatárt, mely az Európa Bajnokságra való bejutáshoz szükséges. Ez 58 pont. Egyik produkciónkra 61 a
másikra 62 pontot kaptunk. Nagyon boldogok vagyunk, mert bejutottunk az idén június 25-26-27-28. Magyarországon, Balatonfüreden megrendezésre kerülő Látványtánc
Európa Bajnokságra.
A versenyeken résztvevő aerobicosok:
Bátyai Dóra, Bátyai Fruzsina, Bogdán
Bianka, Bogdán Hanna, Botka Lora, Friebert Dorina, Horváth Dóra, Kiss Dominika,
Kovács Eszter, Kubatov Virág, Lencse Petra, Németh Gina, Sendula Flóra, Szénási
Odett, Takács Kitti, Vaski Virág.
Az Európa Bajnokságra bejutott jánoshalmi fiatalok:
Bátyai Dóra, Bátyai Fruzsina, Bogdán Bianka, Horváth Dóra, Kiss Dominika, Kubatov Virág, Lencse Petra, Németh
Gina, Sendula Flóra, Takács Kitti.
Fő szponzorunk Farkas András, az
Agroprodukt Kft. Ügyvezető Igazgatója. Az
Ő segítségével tudunk elutazni a versenyekre és befizetni a nevezési díjakat.
Hálásan köszönjük önzetlen támogatását.
Köszönet Mizser Attilának az Imre Zoltán Művelődési Központ igazgatójának, iskolánk igazgatójának és vezetőségének, valamint Baka Orsolyának, a szülőknek és mindazoknak, akik segítenek minket.
Ezúton várunk minden kedves érdeklődőt a 2015. június 20-án 19 órakor az Imre Zoltán Művelődési Központban megrendezésre kerülő Aerobicés Hastánc Gálánkra.
Bátyai Gáborné

Asztalfoglalás

A Jánoshalmi Napokra az Imre Zoltán
Művelődési Központban nyitvatartási
időben hétfő -péntek 8-18, valamint szombat 8-12 óra között. Telefon: 77/501-220

1 sörasztal két paddal 2000 Ft

A 2015. évi Jánoshalmi
Napok Programja
a 2. oldalon található
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A Mithras Kórus
pünkösdi hangversenye

Magyar hősök emlékünnepe
Május 29-én a „Somogyi bakák” emlékművénél és a
II. világháború hősi halottai tiszteletére emelt kopjafánál
tartandó „Magyar Hősök Emlékünnepe” megemlékezésre gyülekezetek a város lakói. Az érkezőket a szolnoki
Légierő Zenekar I. és II. világháborús katona indulókkal,
dalokkal fogadta. A temető Hősi Sírkertjében a nagyszámú felnőtt lakosság mellett képviseltették magukat
a város és a különböző egyesületek, pártok és intézmények vezetői.
A megemlékezést megtisztelte jelenlétével a BEOSZ
– Dél-Alföldi Régiójának elnöke Dr. Kovács György nyá.
mk. ezredes és Deli József ezredes tiszteletbeli elnök.
Jelen voltak Kalocsa, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza tagegyesületei elnökei, tagjai, valamint Kecskemétről Gáldonyi Sándor százados az 1. számú Toborzó és
Érdekvédelmi Központ képviselője.

Az ünnepi megemlékezést
Dr. Holló József nyá. dandártábornok a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum volt főigazgatója tartotta. Ünnepi megemlékezésében nagy hangsúlyt kapott a hősökről való
méltó megemlékezés fontossága, a katona hősök helytállásának tisztelete. A
„somogyi bakák” jánoshalmi harcának rövid ismertetését követően megköszönte, hogy a somogyi hősi halottak emlékét a Bem Egyesület vezetése, tagsága ily felemelő módon ápolja.
Az elhunytak neveinek ismertetése alatt az iskola
tanulói a mécsesek mellé egy-egy szál virágot helyeztek el a sírokon.
2015. május 25-én, pünkösd másnapján ismét hallhatta Jánoshalma zenét kedvelő közönsége a Mithras
Kórust Karsai Péter vezetésével ezúttal a Szent Anna
katolikus templomban.
Az est első részében a női kar szólaltatott meg
néhányat Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos
művei közül, majd Hardy-Horváth Mária énekművész
lélekemelő barokk és romantikus áriákat énekelt. A
már jól ismert művésztanárok –Juhászné Zelei Judit
és Kovács Andrea- kísérték előadását, majd kétkezes
zongoradarabokkal szereztek szép élményt a közönségnek.
A továbbiakban a nőikar férfiszólammal kiegészülve vegyeskari műveket adott elő elsősorban 20. századi szerzőktől.
A hirtelen jött ( de aranyat érő) májusi zápor ellené-

Az ünnepi megemlékezés a Magyar Honvédség 86.
Szolnok Helikopter Bázis katonáiból díszőrség felállításával kezdődött. A „Himnusz” elhangzása után Györgypál Csaba nyugállományú alezredes – a megemlékezést rendező Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület elnöke – rövid megnyitó beszéddel köszöntötte
a megjelenteket.

A megnyitót követően a Hunyadi János Általános
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tanulói ünnepi műsora hangzott el. A műsor az I. világháború kitörésének 101-dik évfordulója és a II. világháború befejezésének 70. évfordulója jegyében került összeállításra.
A tanulókat Garami Mária az iskola pedagógus készítette fel.

re is szép számú hallgatóság gyűlt össze, amely hos�szas tapssal jutalmazta a szereplőket. Majd Menyhárt Sándor plébános úr méltatta igen kedves szavakkal a közreműködőket. Kiemelte, hogy mennyire fontos a tehetséggel, művészi érzékkel megáldott emberek közösséget építő tevékenysége, ami önkéntes szolgálatként értékelhető.
A hangversenyt jótékony céllal rendezte a Mithras
Kórus. Az est bevételét a kárpátaljai Rafajnaújfalu felújításra váró óvodájának javára ajánlja fel a közösség.
Az énekkar még két helyszínen lép fel a közeljövőben. Június 7-én Topolyán (Bácska-Topolya), testvérvárosunkban, majd Jánoshalmán június 25-én az Imre
Zoltán Művelődési Központban a Jánoshalmi Napok
előrendezvényeként.

MINISZTERI ELISMERÉS

A II. világháború hősi halottai tiszteletére állított kopjafa, valamint a „somogyi bakák” emlékművének megkoszorúzását követően a megemlékezést a temetőben
„Szózatot” követő „Takarodó” zárta.
GYPCS

Értékes „KÖNYV”
a múzeumnak
A „Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum” anyaga újabb értékes
relikviával gazdagodott. Jutasi József úr egy 1927-ben kiadott „KATONAI ZSEBKÖNYV”-et ( KALAUZ A KORSZERŰ HADAK ÚTJÁN ) adott a
múzeum részére. A zsebkönyvet vitéz Oszlányi Kornél százados és vitéz
Szécsy Imre őrnagy a Ludovika Akadémia tanárai szerkesztették.
A múzeum vezetése nevében ezúton köszönjük az értékes adományt.
GYPCS

Könyvajánló
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Jánoshalmi,
és
jánoshalmi kötődésű cégek, magánszemélyek támogatásával a Jánoshalmáért Alapítvány jelentette meg
2013-ban Szabó
Sándor nyugdíjas
tanár A Jánoshalmi
labdarúgás aranykorának krónikája
című könyvét, mely
egyéni élményekkel
kiegészítve a jánoshalmi labdarúgás
aranykorát mutatja
be krónikaszerűen.
A Jánoshalmáért
Alapítvány Kuratóriuma a könyv értékesítéséből befolyt
összeget a Jánoshalmi Futball Club
(JFC) támogatására fordítja.
A könyv 3500 Ft-ért megvásárolható az Imre Zoltán Művelődési Központban.
Vásároljon Ön is, mert ezzel támogatja a jánoshalmi labdarúgást!

A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület felterjesztésére Botka Zoltánné nyá. zászlóst az egyesületben végzett
eredményes munkája elismeréseként a Honvédelmi Miniszter
május 21-e a Magyar Honvédelem Napja alkalmából Aranykor Kitüntető Cím bronz
fokozatával
tüntette ki.
A kitüntetést
Kun Szabó
István vezérőrnagy a
HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára adta át.

GYPCS

Jánoshalmi Napok 2015 programja
2015. június 21. vasárnap
IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

18.00 A Zene Ünnepe alkalmából a Honvéd Művészegyüttes vendégszereplése

2015. június 25. csütörtök
IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

18.00 Mithras Pedagógus Kórus fellépése

2015. június 26. péntek
ALKOTÓHÁZ

17.00 Nemes István festőművész kiállításának megnyitója
SZABADTÉRI SZÍNPAD
18.00 Jánoshalmi iskolák, óvodák színpadi műsora
––Gyermeklánc Óvoda
––Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda
––Hunyadi János Általános Iskola
––FM Agrárszakképző Központ
20.00 A Jánoshalmi Napok ünnepélyes megnyitója
Megnyitja:
––Bányai Gábor országgyűlési képviselő
––Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere
21.00 Aradszky László fellépése
IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
22.00 Crazy Disco Generation – disco
BÉKE TÉR
22.00 Térzene

2015. június 27. szombat
SZÁLLÁSHELY ÉS IRODAHÁZ

10.00 Tapasztalatcsere az európai uniós tagságról, fejlesztésekről,
lehetőségekről
BÉKE TÉR
13.00 Motorosok ünnepélyes color átadása és motoráldás
13.45 Motoros felvonulás
Indulás: Rákóczi u. – Dózsa Gy. u. – Árpád u. – Bernáth Z. u. –
Béke tér (Polgármesteri Hivatal) – Rákóczi u. – Agip benzinkút
– Halasi u. – Dózsa Gy. u. – Kéleshalom – Dózsa Gy. u. – Bajai
u. – Pethő benzinkút – Kossuth u. – Érkezés: Univer Áruház
14.45 Ünnepélyes tűzgyújtás
15.00 Európai uniós sátor, kézműves foglalkozás, kirakodóvásár,
gyerekjátékok
SZABADTÉRI SZÍNPAD
15.00 Mozogjunk együtt Katus Attila személyi edzővel
16.00-19.30 Testvérvárosi és jánoshalmi amatőr hagyományőrző
csoportok fellépése
––Szélszirom Tánccsoport Topolya
––Nawojowai tánccsoport
––Pöndölösök
––Mezei Csokor
––Új Pávakör
21.00 Edda koncert
23.00 MANDISCO TEAM Retro Party
SZENT ANNA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA UDVARA
17.30-20.30 Dirty Road koncert
22.30-23.30 Tankcsapda Tribune
IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
23.00 Welcome buli

2015. június 28. vasárnap
SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

10.00 Ünnepi szentmise
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Újabb korszerűsítésekre
készül a város vezetés
A májusi bizottsági, majd Képviselő-testületi üléseken a Képviselő-testület két fontos célkitűzést
fogalmazott meg a közeljövőben
megjelenő pályázati kiírásokra. A
Testület döntött arról, hogy a város
pályázik „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű, éves rendszerességgel megjelenő Belügyminisztérium által kiírt pályázatra, melynek
benyújtási határideje 2015. június 9.
A pályázati kiírás belterületi utak, járdák felújítását teszi
lehetővé, mely célra az elnyerhető összeg 15.000.000 Ft. A pályázati támogatottság 85 %-os. Járda esetében 1 méter megépítéséhez (1m*1,2m) 4.800 Ft/m2+áfa költséggel kalkulált a Testület,
útépítés négyzetmétere nagyságrendileg 8-11.000 Ft/m2+áfa (alépítmény, aszfalt 4 vagy 5 cm, padka,
gépi munka).
A pályázati kiírás lehetőséget
nyújt a mindennapos testnevelés
céljára használt sportlétesítmények
felújítására, ezért a Testület megvi-

tatta a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok parketta felújításának
lehetőségét is.
A pályázat megvalósításához
szükséges 4.500.000 Ft keretös�szegű önerőt a Képviselő-testület május 28-i ülésén biztosította.
Czeller Zoltán polgármester:
Mindenekelőtt megjegyzem; a takarékos pénzgazdálkodás végett középületek felújítását, újak építését,
majdnem kizárólag pályázati forrásból célszerű megoldani. Eddig is
minden kínálkozó lehetőséget megragadtunk, hogy városunk - mondhatjuk úgy - egy kistérségi székhelyhez méltó infrastrukturális háttérrel rendelkezzen. Nagy hangsúlyt fektettünk épületeink állagának megóvására, nem utolsósorban környezetünk szebbé tételére. A most megjelenő pályázati tartalom is ezt a célt szolgálja. Sok járdafelület felújításra került, valamint
sok ingatlan előtt új járdafelület
is készült az ezt megelőző években.
Sokan megköszönik, és magam is
örülök annak, hogy lakossági hoz-

MEGHÍVÓ

zájárulás nélkül pályázati pénzekből néhány utat is sikerült
leaszfaltozni. Úgy látjuk, hogy útés járda hálózat felújítása területén minden évben akad teendő, ezt
a munkát nem lehet befejezettnek
tekinteni. Ezért most is ez a legfőbb célkitűzésünk. Minden évben
addig tudunk nyújtózkodni, amíg
a takarónk ér. A Sportcsarnok parkettájára pedig ráfér a felújítás,
hiszen az épület nem csak rangos
teremlabdarúgó tornáknak, izgalmas kézilabda mérkőzéseknek,
városi ünnepségeknek, zenés-táncos rendezvényeknek ad otthont,
hanem a terem berendezési tárgyai a testnevelés órákon mindennapos igénybevételnek vannak kitéve a tanuló ifjúság által, óvodás kortól a középiskolás korig. Ezért javasoltam a Képviselőknek a pályázat
beadását. Már azt is eldöntöttük: ha
most nem nyerünk, akkor a következő adódó alkalommal ismét megpróbáljuk!

Lakossági vélemények a
csatornabekötésekről

3. oldal

JÁNOSHALMA VÁROSSZENNYVÍZCSA TORNÁZÁSA ÉS
SZENNYVÍZ TISZTÍTÁSA PROJEKT
ZÁRÓRENDEZVÉNY
Tisztelt Jánoshalmi Lakosok!
A Jánoshalma Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása beruházás kivitelezési munkái befejeződtek. A projekt zárórendezvényére 2015. június 26-án,
pénteken 9:30 órai kezdettel kerül sor, amelyre tisztelettel meghívjuk és várjuk a
Város Lakosságát!
Czeller Zoltán
Polgármester
Időpont: 2015. június 26. péntek 9:30
Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ, Jánoshalma, Kossuth u. 3.

2015. június 2.

Jánoshalma Város Önkormányzat

A SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS HÍREI:
KÖZELEG AZ ÜNNEPÉLYES SZENNYVÍZCSATORNA ÁTADÁS

JÁNOSHALMA VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA PROJEKT

Bódi István

Jánoshalma, Kélesi út 49.
Gyorsan elkészült a bekötés. Jó volt,
hogy előre bejelentkeztek és időpontot tudtunk egyeztetni. Nem gondoltam, hogy egy
kicsi géppel ilyen ügyesen tudnak dolgozni. Károkozás nem történt, csak elismeréssel tudok nyilatkozni. Köszönöm a kivitelezőnek.
Csík Imre

Jánoshalma, Jókai u. 75.
Pár hete készült el a belső hálózatunk.
Örülünk, mert már nem kell szippantani. A
kivitelező precízen végezte a munkát és
figyelembe vette kéréseinket. Az átvétel és
árokvisszatöltés is gyors volt. Jó volt látni, hogy ennyi embernek tud munkát adni
a város.

Diósi Róbert „HALBOLT”

Jánoshalma, Kélesi út. 26.
A munkák jelenleg zajlanak. Minden kérésem figyelembe vették. Végre ütőképes
csapatot látok dolgozni Jánoshalmán. Az
átvétel picit vontatott, de megértjük, hogy
minden helyen nyílt árkosan kell átvenni és
ez időigényes.
Köszönjük a véleményeket!

Az elmúlt hónapban megtörtént a csatornahálózat átadás-átvételi eljárása, mely során a kivitelező több helyen javításra lett felszólítva. A folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően egyre jobb
állapotba kerülnek a közterületek is. Az üzemeltető is minden egyes szakaszt külön ellenőrzött
és csak a kifogástalan szakaszokra engedte a rákötéseket. A Mérnök szervezet is a hónap végéig folyamatosan ellenőrizte vissza a munkákat és minden észrevételük javítására kötelezte a
kivitelezőt. Amennyiben az elkövetkezendő időszakban ismét problémák adódnak a hálózaton,
úgy azt a kivitelezőnek garanciában kötelezettsége lesz javítani. Az erre vonatkozó határidők
rögzítésre kerültek.
A szennyvíztisztító telep próbaüzeme továbbra is folytatódik. A folyamatos rákötések fokozatosan segítik a telep működését és a minél jobb kapacitásbeli kihasználását. E hónap végére teljes
egészében elkészülnek a telep körüli munkák is, mely lehetővé teszi a végső átadást.
A beruházás befejezéséhez közeledve nagy feladat az ingatlanok rákötése, mely a Szolgáltatóval egyeztetett ütemben és körzetekben folyamatosan halad.
Köszönjük eddigi együttműködésüket és
reméljük, hogy a házi bekötések alkalmával is segítik munkánkat.
Kérdés esetén keressék a Társulat irodáját (06-77/401-001) illetve
hívják a zöld számot: 06-80-630-072

Elkészült a város Gazdasági programja
◄◄◄ folytatás az 1. oldalról
A jelenlegi városvezetés célul tűzte ki, hogy Jánoshalma leküzdje hátrányos helyzetét és a kistérség igazi gazdasági, kulturális, oktatási és igazgatási központjává váljon, ahol minden generáció jól érzi magát, és amely vonzó az
itt élő polgárok számára, és a betelepülni vágyó vállalkozásoknak egyaránt. Ehhez adnak jó alapot a már megvalósult városi és térségi fejlesztések: a kistérségi egészségügyi központ, a városközpont rehabilitációs fejlesztések
(kulturális központ bővítése, piactér rekonstrukciója, főtér rekonstrukciója, polgármesteri hivatal fejlesztése, helytörténeti gyűjtemény kialakítása), valamint a folyamatban lévő beruházások: ipari terület infrastrukturális fejlesztése,
utak- és kerékpárutak építése, buszpályaudvar, oktatási intézményeink felújítása. A népesség megtartása, növelése érdekében szükséges új munkahelyek teremtése a fejlesztési programok és a helyi vállalkozások támogatása
révén, valamint a közszolgáltatások színvonalának megőrzése, egyes területeken fejlesztése.
Ennek érdekében a Gazdasági programban, összhangban a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) fejlesztési intézkedéseivel, az alábbi prioritásokat fogalmazta meg a város vezetése:
––helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése,
––gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés,
––fenntartható települési közlekedésfejlesztés,
––energiahatékonyság és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése,
––a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése,
––turizmus, helyi közösségi programok megvalósítása.
Az elmúlt évek felelős gazdálkodása következtében elmondhatjuk, hogy Jánoshalmának nincs adósságállománya. Ehhez természetesen hozzájárult az elmúlt években lezajlott adósságkonszolidáció, mely a pályázati önerőhöz kapcsolódó források biztosítása érdekében jegyzett kötvény terheitől szabadította meg az önkormányzatot.
A város pénzügyi politikájának alappillérei:
Takarékosabb gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása. Az energiagazdálkodás teljes körű áttekintése és optimalizálása önkormányzati szinten úgy, hogy sokkal áttekinthetőbb legyen (menet közben is), hogy hol
szükséges változtatni.
A pályázati lehetőségek jobb kihasználása olyan területen is, ahol önkormányzati támogatást lehet ezzel kiváltani.
További középületek fűtésének és világításának korszerűsítése a kiadások csökkentése érdekében.

A korábbi évek fejlesztései nyomán ma már működtetett szolgáltatásainkat nyereségessé, illetve az uszodát
kevésbé veszteségessé kell tenni.
Új adópolitikával elő kell segíteni az igazságosabb teherelosztást, a kedvezmények áttekintését és igazságosabbá tételét kezdeményezni.
Elsősorban olyan pályázatokon indulni, ahol a későbbi fenntartás nem jelent újabb működési költségnövekedést.
Át kell tekintenünk meglévő vagyontárgyainkat. Meg kell találni a jelenleg kihasználatlan ingatlanok funkcióját.
Értéknövelő beruházásokkal, telekalakításokkal, egyes vagyontárgyak értékesítésével további források nyerhetők.
Egyes szolgáltatások önkormányzati szintű közbeszerzésével megtakarítás érhető el.
A működési források bővítése érdekében további együttműködési lehetőségeket kell feltárni a kistérségi társulásokkal, az egyházakkal, civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal.
Jánoshalma Városi Önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. A jelen programozási időszakban külön
fontossággal bír a volt Bem laktanya területén kialakított ipari terület további hasznosítása, fejlesztése. Ugyanis
egyrészről a terület infrastrukturális fejlesztése kapcsán az Önkormányzat vállalta a kialakított területek betelepítését, másrészt ez egyben megalapozhatja az önkormányzat munkahely-teremtési törekvéseit is. A területek hasznosítása érdekében nagymértékben kell fokozni a marketing tevékenységet, átlépve a megye, de még az ország
határát is.
Jánoshalma Városi Önkormányzat, az önkormányzati rendszer kialakítása óta törekedett arra, hogy a városban
megszervezzen minden olyan közszolgáltatást, amely nem csak a kötelező önkormányzati feladatokat öleli fel. E
mellett lakosaink egyházi és egyéb szervezetek által működtetett intézmények szolgáltatásait is igénybe vehetik
városunkban. A Gazdasági Program egyik irányelve, hogy a megyei térségi és helyi gazdasági és civil szervezetekkel, egyházakkal szorosabb kapcsolatot kell kialakítani, melynek következtében olcsóbbá, és hatékonyabbá válhat
az egyes közszolgáltatások biztosítása. Ezen kívül fel kell mérni a helyi civil szervezetek és vállalkozások esetleges szándékát arra vonatkozóan, hogy részt kívánnak-e vállalni a közszolgáltatások nyújtásában.
A város gazdasági programjának alapvetően az a célja, hogy a meglévő és lehetséges gazdasági-pénzügyi forrásokat, lehetőségeket prognosztizálja és a város fejlődése szolgálatába állítsa.
Jánoshalma Város Önkormányzatának Gazdasági programja teljes terjedelmében megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban dr. Benda Dénes címzetes főjegyzőnél, valamint hamarosan Jánoshalma Város honlapján is elérhető lesz.

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
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Jól termel a Sportcsarnok
napelem-rendszere

Folyamatosan termelik a villamos energiát a Sportcsarnok energetikai
beruházása keretében az épület tetejére elhelyezett napelemek. A létesítménybe járók a nagy méretű kijelzőn figyelemmel kísérhetik az aktuális
termelési adatokat. Reméljük, hogy a képernyőn látható adatok jó példával szolgálnak a gyerekek és felnőttek számára, hogy érdemes a megújuló
energiák hasznosítására vállalkozni.

2015. június

A polgármester helyre
igazította a Jobbik
Jánoshalmi Szervezetének
képviselőjét
A 2015. május 28-i Képviselő-testületi ülésen Czeller Zoltán polgármester ismét kénytelen volt felszólítani Nagy István jobbikos képviselőt,
hogy ne terjesszen a Képviselő-testület munkájával kapcsolatos álhíreket
a városban. A polgármester legutóbb a 2014. évi választási kampányban
megjelent jobbikos kiadványok valótlanságokat tartalmazó, ráadásul heccelődő hangvételű cikkeivel kapcsolatban tett a valóságnak megfelelő helyreigazítást a Jánoshalmi Hunyadi Népében.
Most a „Válasszon Jövőt!” című helyi jobbikos kiadványban megjelent
írásra reagálva volt kénytelen kiállni az igazság mellett. A Nagy István
kiadó és felelős szerkesztő által 3500 példányban megjelentetett lap május
végén került a lakosok postaládájába. Czeller Zoltán polgármester rámutatott arra, hogy a kiadvány címlapján Nagy István képviselői köszöntője az
a bizonyos cikk, ami több ponton nem a valóságnak megfelelő tartalmú.
Mivel az álhírek közlése, és azok városi szintű terjesztése már nem első
esetben fordul elő, Czeller Zoltán felszólította Nagy Istvánt, hogy a hazugság, a lakosság tudatos félrevezetése már önmagában véve nem méltó
magatartás egy önkormányzati képviselőhöz, különösen nem méltó egy
olyan párt képviselőjéhez, amelyik országosan is az igazság és tisztesség
képviseletét tűzte a zászlójára.

Orbán napi ünnepség 2015. Jánoshalma

Nem fogadta kegyeiben az időjárás, az idei Orbán napi ünnepség részvevőit. 2015. május 22-én délután elkezdett esni az eső, ezért most a fennállásunk óta először fedett helyen kellett megtartani az ünnepséget. A szakadó eső ellenére zsúfolásig megtelt a gazdakör székházának nagyterme.
Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel: Czeller Zoltán polgármester
úr, Mons. Menyhárt Sándor plébános úr, Ádám Gyula a Hegyközség elnöke és Dági József a gazdakör tiszteletbeli elnöke is. A rendezvény megkezdése előtt, az esővel nem törődve, a gazdakör vezetősége felkereste Szent
Orbán szobrát, megkoszorúzták és borral meglocsolták, az idei jó termés
reményében. Visszatérve a székházba, a megjelenteket Farkas László a
gazdakör elnöke köszöntötte. Az ünnepség levezetője ismét Kovács Bianka volt, aki most is nagyszerűen helytállt.
Elsőnek Mons. Menyhát Sándor plébános áldotta meg a jelenlevőket,
majd Czeller Zoltán polgármester úr tartotta meg az ünnepi beszédét kitérve Szent Orbán jelentőségére a szőlőtermesztők életében. Az érdekes
előadás mindenki figyelmét lekötötte, így a végén méltán kapott nagy tapsot a jelenlevőktől. A kulturális műsort a „Zámbó-lányok” nagyszerű előadása nyitotta meg. Ezután a Pöndölösök hangulatos énekei következtek
citeraszó kíséretével. A jó hangulatot csak fokozta a Mezeicsokor énekkar fellépése, harmonikaszóval kísérve. A műsor zárásaként Gaicsné Julika mondta el saját költésű verseit, amit direkt erre az alkalomra írt. Végezetül a gazdakör szendviccsel és egy kis „itókával” vendégelte meg a jelenlevőket. A jó hangulatú rendezvény késő este ért véget, ének és citeraszó-

val kísérve jókedvünket az eső sem tudta elrontani.
Az alkalomhoz kapcsolódva itt szeretném tájékoztatni az olvasókat, arról
a szinte hihetetlen, de mégis valós tényről, hogy I. Szent Orbán pápa ereklyéi hazánkban találhatók, még pedig a monoki római katolikus templomban. Az ereklyék sorsának rövid története a következő: I. Szent Orbán 222.
és 230. között római pápa volt. Pápaságának ideje viszonylag békés korszakra esett, mert ekkor éppen nem üldözték a keresztényeket. A pápai
hamvai több mint 600 éven keresztül Rómában nyugodtak, majd 849. évtől
– 1771. évig átkerültek a franciaországi Elszászba. Tokaj-Hegyalja egyik
főura, Andrássy gróf 1771-ben Rómában járt és elpanaszolta az akkori pápának, hogy sűrűn elfagynak a tokaji szőlők. A monda szerint a pápa,
ezért ajándékozta I. Szent Orbán pápa ereklyéit a grófnak, aki nyomban
Monokra, Kossuth Lajos szülőfalujába szállította. Az ereklyék, most is ott
vannak a monoki római katolikus templom főoltára mellett az oroszlánlábas ezüst ereklyetartóban. Kár, hogy a magyar szőlész és borász társadalom nem fedezte fel még eléggé ezt a szenthelyet, hiszen Kossuth Lajos
szülőháza mellett Szent Orbán pápa ereklyéi is nemzeti értékeink közé tartoznak.
A gazdakör vezetősége ezúttal is szeretné kifejezni köszönetét
ünnepségünk minden fellépőjének, segítőjének és minden résztvevőjének, akik munkájukkal, jelenlétükkel hozzájárultak rendezvényünk
sikeres lebonyolításához.
Fajszi Ferenc

Jánoshalmáért Alapítvány

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány
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3 III. Egyéb bevételek
4 IV. Anyagjellegű ráfordítások
5
V. Személyi jellegű ráfordítások
6 VI. Értékcsökkenési leírás
7 VII. Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉ8
A.
NYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VI11 B.
II-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
12 C.
(±A±B)
13 X. Rendkívüli bevételek
14 XI. Rendkívüli ráfordítások
15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
17 XII. Adófizetési kötelezettség
18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Előző
év(ek)
Tárgyév
módosításai
d
e
0
0
0

Előző év

Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft.
Statisztikai számjel:

1 8 3 4 8 5 1 2 8 7 3 0 5 7 1 0 3
0 3 - 0 9 - 1 1 8 2 0 7

Cégjegyzék száma:

3086

0

3086

3339

3339

3086

0

3339

3086
100

0

3262
100

2642

2986

344
0

3086

176
0

0

556
200
14

0

77
3339

430
202
17
35

342

0

2

0

176

2

0

0

344

0

176

0
344

0
0

0
176

344

0

176

Radnai István Kuratórium elnöke

1 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Az üzleti év mérleg fordulónapja:

2014. december 31.

(év/hó/nap)

Eszközök (aktívák)
Sorsz.
a
01.
02.
03.
04.
05.
06.

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Tárgyév
Előző év
módosításai
c
d
e
44.542
42.581

A tétel megnevezése
A.
I.
II.

B
Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)
IMMATERIÁLIS JAVAK
02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
TÁRGYI ESZKÖZÖK
04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
06. sorból:
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
FORGÓESZKÖZÖK (09.+10.+11.+12. sor)
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
Aktív időbeli elhatárolások

44.542

42.581

25.431
488
22.769

13.826
403
12.833

2.174
4.071

589
463

14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)

74.044

56 869

15. D.
16. I.

6.249
3 000

8.521
3 000

7 000
-105

7 000
-3.751

-3.646

2.272

48.352

27.464

1.731
46.621
19.443

978
26.486
20.884

74.044

56.869

III.

08.
09.
10.
11.
12.
13.

B.
I.
II.
III.
IV.
C.

Források (passzívbák)

2015. május 12.
Czeller Zoltán Kuratórium elnöke

A Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító program keretében Jánoshalmán a tisztítás technológia próbaüzeme továbbra is folyamatos. Az illetékes hatóságok folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, az eredmények
kifogástalanok. A próbaüzem lezárásával, mely a következő hónapra várható, elindulhat a végső vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése az
új víztisztítási technológiára. A korszerű tisztítás technológia fel van szerelve a kor informatikai és kommunikációs eszközeivel is. Az irányítás technika is a 21. századi legfejlettebb elektronikus egységeket tartalmazza.
Elmondható, hogy a jánoshalmi vízmű, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ki tudja elégíteni az Uniós és a hazai követelményeket és
nem utolsó sorban a helyi lakossági igényeket is. A Szolgáltató szakemberei felkészültek a vízmű üzemeltetésére.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a volt gimnázium udvarán elhelyezett konténer továbbra is üzemel, mert az új engedély megszerzéséig működtetni kell. Ha ebben változás történik, akkor a Szolgáltató
tájékoztatja a lakosságot.
Végezetül köszönjük a Lakosság eddigi türelmét a vízminőségi problémák kapcsán

07.
adatok
E Ft-ban

c

Kiválóan működik az új
vízmű Jánoshalmán

Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)
JEGYZETT TŐKE
16. sorból:
17.
visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
18. II.
(-)
19. III. TŐKETARTALÉK
20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK
21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
24. E. Céltartalékok
25. F.
Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)
26. I.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
29. G. Passzív időbeli elhatárolások
30.

FORRÁSOK ÖSSZESEN
(15.+24.+25.+29. sor)

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
„A” változat
Az üzleti év mérleg forduló napja: 2014. december 31.
I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek
III. sorból: visszaírt értékvesztés
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
VII. sorból: értékvesztés
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
A.
(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
B.
(VIII.-IX.)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
C.
(±A.±B.)
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Keltezés: Jánoshalma, 2015.május13.

adatok E Ft-ban
85.314

90.573

01
02
03
04
05
06
07
08
09

153.840

133.590

94.656
143.419
3.286
379

88.202
131.168
2.602
6.467

-2.586

-4.276

10

13
906

2
596

11
12

-893

-594

13

-3.479

-4.870

14

859
1.026
-166
-3.646

7.301
159
7.142
2.272

-3.646
-3.646

2.272
2.272

15
16
17
18
19
20
21

Ádám Tamásné s.k.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2015. június

Életműdíjas Éttermi Mester

FÖLDHIVATALI,
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÉS
FOGYASZTÓVÉDELMI
ÜGYFÉLFOGADÁSOK A
JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATALBAN

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatalának
kihelyezett ügyfélfogadásai:
Földhivatali
ügyfélfogadás
Nyugdíjbiztosítási
ügyfélfogadás
Fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadás

5. oldal

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség évente szakmánként egy életműdíjat ad ki ünnepélyes keretek között a
Mestervacsora rendezvényén. Ebben az évben ennek a rendezvénynek Debrecen adott otthon, ahol Szakál Lajos A Vári
Szabó Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium általános főigazgató igazgatóhelyettese, önkormányzatunk képviselője, váris szakoktató érdemelt
ki a szakmai szerv tagjainak ajánlását követően.

június 3-án, 10-én szerdán
június 15-én, 22-én hétfőn
8-12 óra között
minden hónap második péntekén
8-12 óra között
(legközelebb 2015.06.12-én)
(július, augusztus hónapokban
nem kerül megtartásra)

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

2014. évi
önkormányzati segélyek

Egyéb pénzbeni támogatás
Gyógyszertámogatás
Köztemetés tartozás kiegyenlítésére
Temetésre (koszorú, egyéb)
Összesen

244
1
9
41
10
10
2
317

Éves kifizetett
összeg
(Ft )

Átlagban
(Ft/Fő/)

Cél

Megítélt
támogatások
száma (db)

Jánoshalma Város Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról
szóló 18/2013. (XII.01.) Ör. számú rendeletének 6.§ értelmében elkészítésre került a 2014. évi beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörökről
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a rendelkezésre
álló költségvetési keret felhasználásról.
A polgármesterre átruházott hatáskört Kiss György Szociális tanácsnok látja el.
2014. évben az alábbi segélyezési formákban segítette az önkormányzat a rászorulókat.
Önkormányzati segély - átmeneti segélyek

3.000,732.000,
4.000,4.000,10.000,90.000,2.000,82.000,
3.000,30.000,60.000
600.000,12.000,24.000,4.917, 1.562.000,-

Elutasítás abban az esetben történt, ha a kérelmező jövedelme meghaladta az önkormányzati rendeletben előírt jövedelemhatárt.

Köztemetés

10

Köztemetéshez kifizetett egyházi költség
Mindösszesen:

4
14

84.201 Ft- tól
159.240, Ft-ig
17.100,89.445

Összesen (Ft)

Ft/alkalom

Cél

Megítélt
támogatások
száma (Fő)

Köztemetéshez megítélt segélyek

A vendéglátásban igen nívós Mestervacsora 2015 eseményt április 25-én
a debreceni Hotel Lyciumban tartották, melyre 220 vendég utazott az
ország minden pontjáról. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
éves gáláján a megjelenés rangos társadalmi esemény. Az idei Mestervacsorát a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg.
Az eseményen 6 Mesterszakács és egy Életműdíjas Mesterszakács és is
vizsgázott, szebbnél szebb díszasztalokat terítettek meg.
Szakál Lajos Életműdíjra javasolt Éttermi Mester harmonikusan elegáns
terítékén a halasi és jánoshalmi kék és fehér színek domináltak. A menükártyán az ételsorba került a Füzespusztai gyöngytyúkleves, a Sóstói
fogasderék és a Kopolyai szürke marha legjava csipkevarró asszony kedvére is, melyhez kunsági borokat és pálinkákat, illetve csipke koktélt ajánlott a szakember. A díszasztalos munkát 47 pincér irányítása követte az est
folyamán, akikkel 30 asztaltársaságot szolgáltak ki megelégedésre.
Az élményszámba menő gasztronómiai est főétele a Borjúszegy libamájjal
töltve, bébi zöldségekkel, csicsókakrémmel Medvehagymás borjúláb-ropogós tárkonyos espumával volt. (Az ételekről a szövetség honlapján olvashatnak az érdeklődők)

A desszert felszolgálása után vonultak színpadra az idei kitüntetettek és
kapták meg elismerő okleveleiket a vendégsereg tapsával együtt.
A mestervacsorával is óvják
az egyetemes és a magyar
vendéglátás értékeit, nemes
hagyományait, támogatják a
vendéglátás és a gasztronómia alkalmazott, tudományos, technikai és technológiai módszereinek továbbfejlesztését, elősegítik azok
alkalmazását a szakmai
gyakorlatban.
A Szövetség, mint a Szakácsegyesületek Világszövetségének, valamint az Európai Vendéglátók Szövetségének tagja, rendszeresen
részt vesz ezen szervezetek
nemzetközi kongresszusain,
tanácskozásain, és képviseli
nemzeti gasztronómiánkat.
Szakál Lajos Életműdíjjal történő elismeréséhez gratulálunk.

Lakossági tájékoztató a locsolási vízmérőről
Locsolási vízmérő beépítésnek
műszaki feltételei.
A locsolási vízmérő a meglévő vízmérő aknában a már ott lévő fogyasztási vízmérő elé kerül
bekötésre, tehát az ingatlan locsolását biztosító
vezetéket ide kell bevezetni. Így a locsoló mérő
is önálló főmérőként funkcionál, melynek az esedékes hitelesítési költségei nem a felhasználót,
hanem a szolgáltatót terhelik.
A meglévő vízmérő akna mérete (legalább
100x90 cm-es) és állapota (stabil bevakolt falazat, födém és fedlap megléte és biztonságos

műszaki állapota) megfelelő a beépítéshez.
A locsolási vízmérő beszerelését, csak a szolgáltató szakemberei végezhetik.
Locsolási vízmérő igénylése.
A helyi ügyfélszolgálati ponton pénteki napon
(Bajai u. 66/b) a Megrendelő nyomtatvány átvehető és itt kitöltés után le is adható.
A beszerelés időpontját a helyi képviselőnkkel szükséges egyeztetni.(Tóth Szabolcs tel:
06/20/381-69-94).

Beszerelési és anyag költségek.
Az aknában meglévő vezeték anyagától és
méretétől függően a bruttó bekerülési összeg
35 000 és 45 000.- Ft között kalkulálható. A
kiépítés a locsolómérőt követő elzáró szerelvény
elhelyezésével zárul.
A helyszínen felmérési napló készül a beépített anyagokról, amely a számlázás alapjául
szolgál.
Fenti összegek a munkadíjat az anyagköltséget és a regisztrációs díjat is tartalmazzák.

Ügyféltájékoztató a százalékos
locsolási kedvezmény igényléséhez

1.183.837,68.400,1.252.237,-

Jánoshalma Város Képviselő-testülete május 28-i ülésén elfogadta a
2014. évi szociális területen hozott döntésekről szóló beszámolót.

Megújultak a dr. Fenyvesi
Máté Sportcsarnok
öltözői, mosdói

A Városgazda Kft. 2015. május 19-én házi ünnepség keretén belül adta
át a megújult vizes blokkot. A munkálatok a téli időszakban kezdődtek és a
hat helyiség május elejétől áll a sportolók rendelkezésére.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. Törvény végrehajtását szabályozó
58/2013. (II.27.) Kormányrendelet a következők
szerint szabályozza a locsolási kedvezmény biztosítását a felhasználók részére:
„62. § (4) A víziközmű-szolgáltató a házikert
öntözéséhez vagy haszonállat tartáshoz szükséges locsolási vízhasználatot elkülönített mérés
nélkül, a 63. § (6) bekezdés d) pontja szerint,
mennyiségi
korrekció útján is biztosítja, ha azt a felhasználó - az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával - kéri.”
„63. § (6) Nem vehető figyelembe a szennyvíz
mennyiségének meghatározásánál:
d) elkülönített mérés hiányában a házikert
öntözéséhez használt, kizárólag a május 1-jétől
szeptember 30-ig terjedő időszakban az
elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás
10 százalékát elérő vízmennyiség”
Fentiek figyelembe vételével a Kiskunsági
Vízközmű-Szolgáltató Kft a locsolási kedvezményt mennyiségi korrekcióval a következők
szerint biztosítja:
A kedvezményezettek körébe tartoznak
azon lakossági felhasználók, akik a tulajdo-

nukban lévő kertes
ingatlanon
- víz- és szennyvízelvezetés szolgáltatást
vesznek igénybe,
- az ingatlanon nincs fúrt kútjuk,
- nincs telepítve locsolási célra elkülönített vízmérő,
- a vételezett vezetékes vizet a házikert
(konyhakert, pázsit, fák, dísznövények)
öntözésére, illetve haszonállat tartása céljából kívánják használni.
A %-os locsolási kedvezmény kizárólag május
1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra igényelhető. Ezen időszakban az ivóvíz bekötővezetékre telepített bekötési vízmérő által mért vízmen�nyiség 10%-a után a felhasználónak nem kell
szennyvízelvezetési díjat fizetnie. Szolgáltató
az elszámolás érdekében minden évben kísérletet tesz a bekötési vízmérő leolvasására, elfogadja a felhasználó által történő – május 1-re és
szeptember
30-ra vonatkozó – mérőállás bejelentését.
Mérőállás hiányában a szolgáltató a kedvezményt időarányosan számolja el.
A locsolási kedvezmény igénylésének feltételei:

- Érvényes közszolgáltatási szerződés a felhasználási helyre
- A kérelmezőnek nem lehet 60 napon túli lejárt
határidejű díjtartozása.
- A kedvezmény igénybevételéhez a Felhasználónak írásos igénylést kell benyújtania a
szolgáltató által erre rendszeresített nyomtatványon. Az igénylés benyújtható ügyfélszolgálati irodáinkban vagy a fenti elérhetőségek
valamelyikén (levélben, e-mail-ben).
A locsolási kedvezmény igénybevételi kérelme elutasításra, meglévő kedvezmény megszüntetésre kerül, ha a felhasználó:
- nem teszi lehetővé a szolgáltató számára az
ellenőrzést,
- nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási
szerződéssel,
- az igénybejelentésben foglaltak nem felelnek
meg a valóságnak,
- 60 napon túli díjtartozást halmoz fel,
- nem teszi lehetővé a lejárt hitelesítési idejű
bekötési vízmérő szolgáltató általi cseréjét,
- az üzletszabályzat rendelkezéseit, a közszolgáltatási szerződést megszegi. Kiskunhalas,
2015. április 13.
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft

Kalocsai Üzemigazgatóság
- Cím: H-6300 Kalocsa, Hősök útja 38.
Tel.: +36 78/ 462-244
Fax: +36 78/561-172
E-mail: kalocsa@kiskunviz.hu
Kiskőrösi Üzemigazgatóság
- Cím: H-6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43. Tel.: +36 78/ 312-077
Fax: +36 78/ 312-766 E-mail: kiskoros@kiskunviz.hu Kiskunhalasi Üzemigazgatóság - Cím: H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Tel.: +36 77/ 421-622
Fax: +36 77/ 421-030 E-mail: kiskunhalas@kiskunviz.hu

HUNYADI
A Járás
i H i vNÉPE
atal hírei
J Á N O S H A L M I

6. oldal

Szinten tartó gyakorlaton a járási mentőcsoport
Szinten tartó gyakorlatot tartott a Jánoshalmi Járásban működő Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport (FBÖMCS) 2015. május 14-én, amely
fő célja a terepen való tájékozódás begyakorlása volt.

2015. június

Egyeztetés a 2015/2016. évi
menetrendekről
a jánoshalmi járás területén

A közösségi közlekedésért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idei évben is a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Közlekedésszervező Irodáit bízta meg önkormányzati menetrendi érte-

kezlet járásonkénti megtartásával.

Feltételezés szerint Kunfehértó és Jánoshalma között nagykiterjedésű
erdőtűz keletkezett. Az elsődleges beavatkozó Kiskunhalasi HTP parancsnoka a műveletirányításon keresztül kérte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatót az FBÖMCS alkalmazásának elrendelésé-re.

A beállított helyzet szerint Borsos Balázs, a mentőcsoport parancsnoka 2015. május 13.-án 2001-kor kapta a riasztást a Kiskunhalasi Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság ügyeletén keresztül.
A riasztás alapján 2015. május 14.-én 0800-kor az egység 16 fővel a
készültséget elérte. Négy tag betegség és munkahelyi elfoglaltság miatt
nem tudott a gyakorlaton részt venni.
Feladata volt a mentőcsoportnak a kapott koordináták és térkép szerint a központi bázispont megtalálása a több száz hektáros erdőterületen.
A következő feladatként a saját vezetési pontjára érkezett az egység, szintén koordináták és térkép alapján.

Itt meg kellett teremteni a csoport számára a több napos tartózkodás feltételeit, ennek során sátrat állítottak, pihenő és étkezési helyet alakítottak
ki. A következőekben a gyakorlat-vezetőtől megkapta az egység a műveleti
területe koordinátáit és most már egy kézi GPS segítségével kellett a helyszínt megtalálniuk. A bójákkal kijelölt terület jelképezte a tűzfészket, amit
tűzpászta készítésével lokalizált a csoport.
A feltételezés szerint a művelet során egyik csapattag egy kidőlt fa alá
szorult, akit láncfűrész segítségével sikerült kiszabadítani és hordágyon a
bázisra szállítani, természetesen az szimulált ijedtségen kívül semmi baja
nem történt.

TÁJÉKOZTATÓ OKMÁNYIRODAI
ÜGYFÉLFOGADÁS
SZÜNETELÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala Jánoshalma Béke tér 1. sz. épületében hamarosan megkezdődik a kormányablak kialakítása az okmányiroda
helyén. A kormányablak elkészültéig az Okmányiroda az épületben lévő
18. sz. tanácskozó terembe költözik.
A költözés időpontjában, 2015. Június 19-én pénteken
ügyfélfogadást nem tudunk tartani.
Kérjük ügyfeleink szíves megértését.

Az építkezés időtartama alatt az ügyfélfogadás az ideiglenes helyen változatlan ügyfélfogadási rend mellett történik majd. Bejárat a Béke tér 1. sz. alatti épület főbejáratán keresztül lesz lehetséges.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDHIVATALI
ÜGYFÉLFOGADÁS
IDŐPONTJÁNAK
VÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablak építkezés megkezdése miatt a
FÖLDHIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS
2015. június 15-től kezdődően SZERDA helyett
HÉTFŐNKÉNT kerül megtartásra a Járási Hivatal
24. sz irodájában
Tisztelettel:

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

További feladat volt két eltűnt személy felkutatása a területen. A kapott
koordináták alapján a parancsnok vezetésével a felderítő csoport bravúros
gyorsasággal találta meg őket és szállította a bázispontra.
A gyakorlat végén a logisztikai csoport elkészítette a rendelkezésre álló
alapanyagokból a megérdemelt zsíros kenyeret lila hagymával, amelyet
jóízűen fogyasztott el a csoport.

Orbán Balázs tű. százados a gyakorlatot megfelelőre, tehát eredményesre értékelte.

A Jánoshalmi Járás öt települése számára 2015. április 21-én a Járási Hivatal tanácskozó termében került sor a menetrendi egyeztetésre, ahol
részt vettek a szervező Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda mellett az
érintett szolgáltatók (MÁV-Start Zrt., DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.) munkatársai, a járás településeinek polgármesterei, megbízottjai,
valamint a tankerület képviselője és a járási hivatal vezetője.
Az értekezleten Berente István a KTI Nonprofit KFT Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda vezetője ismertette a járás közösségi közlekedésével kapcsolatos jövő évi elképzeléseket. A vasúttársaság (MÁV-Start Zrt.)
és az autóbusz társaság (DAKK Zrt.) munkatársai tájékoztatást adtak a fejlesztési elképzeléseikről és a térségből hozzájuk beérkezett menetrend
módosítási javaslatokról. A megbeszélésen az önkormányzatok képviselői a lakosság érdekében további közlekedéssel kapcsolatos kéréseket is
megfogalmaztak.
A tanácskozást a résztvevők eredményesnek ítélték meg.
Jánoshalma, 2015-04-25.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Tájékoztató munkáltatók részére

Az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 5.2.1-14 munkaerő-piaci programról
Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja
Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik
sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak
meghatározott időn belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az
elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.
A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek
munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez
igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a
munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.
A PROGRAM CÉLCSOPORTJA:
- a 15-25 év közötti sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok, kiemelten a legalább hat hónapja nyilvántartott álláskeresők
- azon fiatalok, akiknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a
munka vagy a tanulás világába be- és visszailleszkedjenek
NEM LEHET BEVONNI azt a személyt,
− aki támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban, vagy bármely forrásból megvalósuló oktatásban/képzésben
vesz részt,
− aki az Ifjúsági Garancia Rendszerében megvalósuló munkaerő-piaci
program egy másik munkaügyi központ által bonyolított részprojektjében vesz részt,
− aki az Ifjúsági Garancia Rendszerében megvalósuló munkaerő-piaci program adott programlépcsőjében (bármely munkaügyi központ
részprojektjében) már egyszer részt vett,
− aki a munkaerő-piaci programmal párhuzamosan egy időben más,
hasonló célú projekt keretében ESZA-forrásból nyújtott támogatásban
részesül,
− akinek a foglalkoztatási szerv által folyósított és jogerős határozattal
visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll
fenn,
− akivel összefüggésben a munkaügyi központ által korábban indított
bármely projektet, illetve projektszakaszt/programlépcsőt érintően a
nyomon követés időszaka nem zárult le,
− aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett
ÉS bértámogatásban/bérköltség támogatásban/vállalkozóvá válási
támogatásban részesült ÉS a TÁMOP programból történő kilépést
követően kevesebb, mint két év telt el.
TÁMOGATÁSOK KÖRE:
KÉPZÉS
- Képzési költség támogatása
 100 %-ban támogatható (képzési ktg. és vizsgadíj)
 Túlnyomórészt munkaadói igények kielégítésére irányuljon, aktuális munkaerőigényeket figyelembe kell venni.
 Túltelített szakma esetén kizárólag akkor, ha munkáltatóval kötött
megállapodáson alapszik.
- Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás
 Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségtámogatása
a lakhely és képzés helyszíne között, tömegközlekedési eszközre.
FOGLALKOZÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS (Nem de minimis támogatás.)
Legfeljebb 8+4 hónap támogatás
Támogatás mértéke 70% (8 hó) + továbbfoglalkoztatás (4 hó)

BÉRKÖLTSÉGTÁMOGATÁS (De minimis támogatások.)
-

-

-

„legfeljebb 90 nap”
 munkatapasztalt-szerzés céljából nyújtandó bérköltség támogatás
 bruttó bér + szocho. 100%-a
„legfeljebb 6+3 havi”
 nem alacsony iskolai végzettségű fiataloknak
 6 hónapig a bruttó bér + szocho. 100%-a
 legfeljebb a minimálbér 1,5X (157.500) és annak
szociális hozzájárulási adója erejéig
 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség
„legfeljebb 10+5 havi”
 alacsony iskolai végzettségű fiataloknak
 10 hónapig a bruttó bér + szocho. 100%-a
 legfeljebb a minimálbér 1,5X (157.500) és annak
szociális hozzájárulási adója erejéig
 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség

MUNKÁBA JÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYI, HELYKÖZI UTAZÁS
KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE
A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt egészben vagy részben megtéríthető a
munkába járással kapcsolatos utazási költsége. Az utazási költségek
támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%a. A munkaadónak nyújtott támogatás de minimis támogatás.
Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása
Támogatás adható a munkaerő-piaci programban a foglalkoztatási támogatás folyósításának teljes időtartama alatt annak a munkaadónak – az
őt terhelő rész mértékéig – aki a programban részt vevő munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő
oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg.
Erre a támogatásra megfelelően alkalmazni kell a 39/1998. (III. 4.) kormányrendelet 5/A. § (1) bekezdését, amely szerint e támogatás „de minimis” támogatásnak minősül.
LAKHATÁSI TÁMOGATÁS
Támogatás adható a munkaerő-piaci programban a lakóhelyüktől távol
munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek.
Amennyiben további kérdései lennének a programmal kapcsolatosan, ügyintézőnk készséggel áll rendelkezésére.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő

de. 8,00 - 12-ig du. 13-17,00 óráig

Kedd

de. 8,00-12-ig

Szerda

de. 8,00– 12-ig du. 13-16 óráig

Csütörtök

Nincs ügyfélfogadás

Péntek

de. 8,00- 12 óráig

Jánoshalma, 2015. május 21.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Gye r m e HUNYADI
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2015. június

Gyermeknapi vásár a Gyermeklánc óvodákban
Május 29-én végre elérkezett a gyermeknapi vásár
óvodáinkba, ami sok éves
hagyomány már nálunk.
Kicsik és nagyok türelmetlenül várták ezt a napot, számolták hányat kell még aludni.
Közben ügyes felnőtt
kezek készítették a szebbnél
szebb vásári portékákat.
A gyerekeknek csak egy
nagy táskát kellett hozniuk,
amibe a megvásárolt tárgyaikat gyűjthették.
A kisbíró valamint a Pöndölösök citerazenekar nyitotta
meg az eseményt. Zenéjükre vígan roptuk a táncot mindannyian.
Ezután a gyerekek szétszaladtak a különböző állomásokra, ahol énekléssel,
verseléssel, ügyességi-, környezetismereti faladatokkal
„krajcárokat” gyűjthettek, amivel aztán vásárolhattak. Volt
ott minden mi szem s szájnak ingere: mézeskalács,
cukorka, pattogatott kukorica, fakanálbáb, zokni lovacska, fakard, terményképek,
hajcsatok, karkötők, gipszképek és még ki tudja mi minden. Jól meg is pakolta mindenki a táskáját, s boldogan
mutatták egymásnak és az
érkező szülőknek, hogy mi
mindenre költötték pénzecskéjüket.
Nagy élmény volt
mindenkinek. Örömmel és
elégedetten tértek haza,
s volt, aki már most arról
beszélt, hogy mit fog venni
majd jövőre.
Mesterné Radvánszki Erika
óvodapedagógus

7. oldal

Madarak, fák napja és erdei óvoda
zárónapja a Gyermeklánc Óvodában
A Petőfi, Batthyányi és Radnóti utcai óvoda nagycsoportosai 2015. 05. 20-án felkerekedtek, hogy a természetben emlékezzenek meg a madarak, fák napjáról. Autókkal és a menetrend szerint közlekedő busszal
érkeztünk Kéleshalomra. A művelődési ház mögötti
zöld területen gyűltünk össze, ahol a résztvevő csoportok képviselői felkötötték a jelüket ábrázoló szalagokat
az erdei óvoda zászlajára. Ezt követően a Kiskunsági
Nemzeti Park munkatársa, Kovács Sándor köszöntötte
a gyerekeket. A kora hajnalban kifeszített hálóval fogott
feketerigót gyűrűztük meg együtt. Különböző méretű és
színű tojásokat, érdekes madártollakat, fészkeket és
csontokat mutatott nekünk a szakember. Beszélgettünk
a madarak vándorlásáról, táplálkozásukról és fészekrakási szokásaikról. Mesélt Sanyi bácsi a gyűrűzésről és
a madarak nyilvántartásáról.
Ezután kisebb csoportokra osztva a gyerekeket
különböző helyszíneken ügyességi játékokat játszhattak, amíg az erdőben a kifeszített hálóhoz és a
madarászhoz érkeztek. Sanyi bácsi bemutatta a madarak szakszerű befogásának és kiszedésének módját.
Együtt próbálták megkeresni a madárhatározóból az
erdőben éneklő madarak többségét. Örömmel mesélt
Sanyi bácsi egy-egy sikeres befogásról, életmentésről.
E közben az egyik csoport a helyi falumúzeumot csodálhatta meg, ahol dédszüleink használati és berendezési tárgyaival ismerkedhettek meg. Az óvoda udvarán az alkotni vágyókat várták szeretettel az óvónők.
Az év madaráról a búbos bankáról készíthettek nyakba akasztható érmet, illetve az év fáját, a kocsányos
tölgyet keresték meg a közelben. A harmadik csoport
különböző fa korongokon az évgyűrűk számolásával
próbálták megállapítani az adott fa életkorát, illetve puzzle kirakóból fedezhették fel a jól ismert madarakat. A
negyedik csoportra „kukacgyűjtő”játék versenyen vett
részt. A szellemi megmérettetések után a közeli dombon fogócskázhattak az óvodások.
Végül igen fáradtan és éhesen gyűlt össze a kis
„sereg” a pajtában, ahol a frissen kisült kenyérlángos
finom illata már messziről csalogatott bennünket. Erzsike óvó néni és segítőtársai sütötték a kemencében az
ízletes eledelt, melyet tejföllel illetve lekvárral kínáltak.
Teli pocakkal és nagyon jó kedvvel zártuk ezt a csodaszép napot. Zöldágjárással búcsúztunk és indultunk haza.
Köszönet Kovács Sándor Úrnak, hogy tudásából és
természet szeretetéből kaphattunk egy csipetnyit, illetve minden kollégámnak a munkájáért.
Ördögh Edit

A Borotai Takarékszövetkezet
az alábbi termékeket kínálja
meglévő és leendő ügyfelei részére:

Kamatozó kincstárjegy

Fix kamatozás, állami garancia, 1 éves futamidő.

Államkötvény
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3 és 5 éves futamidő.

Bónusz Magyar Államkötvény (BMÁK)
4, 6 és 10 éves futamidő.
A kamatprémium mértéke 1,25%-3% között változó.

Nyugdíj előtakarékossági számla
Tartós befektetési számla
Befektetési jegyek
Termékeinket lakossági és non-profit ügyfelek jegyezhetik,
a jegyzés és visszaváltás díjmentes!

A tájékoztatás nem teljes körű, további részletekről
érdeklődjön kirendeltségeinken vagy a
www.borotaitksz.hu honlapunkon

Pályázati lehetőség

Mosógépcserével folytatódik az Otthon Melege Program
A pályázati kiírásra minden felnőtt, magyarországi lakhelyű és ügyfélkapus regisztrációval rendelkező állampolgár jelentkezhet, aki vállalja, hogy mosógépét energiatakarékosra cseréli. A támogatás 50 százalékos, A+ jelzésű mosógépek esetében maximum 25 ezer, A++-nál
40 ezer, A+++ esetében pedig 45 ezer forintot lehet kapni.
A pályázatot 2015. júliustól lehet benyújtani.
További információ: Halász-Csiba Renáta (Városgazda Kft)
Telefon: +36-30-947-3548
Iroda: Jánoshalma, Molnár J. utca 3. (volt Diákotthon)
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8. oldal

Játék-udvar

Elkészültek az udvari ping-pong asztalok, tanulóink nagy-nagy örömére!
Évek óta folyik az iskola udvarának játszóudvarrá fejlesztése. A mindössze egy mászókát, egy sportpályát, távolugró gödröt és színpadot birtokló iskolaudvar mára olyan gazdagsággal bír, hogy felsorolni is nehéz: a
távolugró gödör futópályát kapott, a sportpálya erős kapukat hálóval, labdafogó hálóval, két új pálya is született: egy kosárlabda- és egy strandröplabda-pálya. Homokozó készült, melyre a múlt héten tető is került. A színpad egyúttal sakktábla, melyen a hatalmas bábukat előszeretettel hurcolják a játékosok, s közben
elsajátítják ennek a nagyszerű játéknak a szabályait, elméjüket pallérozva. A
lengőteke is igen népszerű, akárcsak a gólyalábak.
Esztétikus ülőhelyek várják a beszélgetni, sakkozni vagy malmozni vágyó
gyermekeket, s a meccseket is szemlélhetjük akár
ülve is a pálya mellé felállított padokról. Az udvari padok megújultak, megszínesedtek. A gólyalábak és számtalan más udvari játék tárolására egy kis zöld faház áll rendelkezésre. S ugyan nem látszik, de fontos: megtörtént az esővíz elveze-

pont vezetőjének, hogy biztosította számunkra a termet, és Molnár
Ádámnak a technikai segítségéért.

Elsőáldozás

2015. május 17-én a Szent Anna Katolikus Általános Iskola negyven
tanulója volt elsőáldozó. Mindenki nagy örömmel várta ezt a csodálatos
napot, amikor a gyermekek először vehették magukhoz Jézus testét.
Sándor atya nagyszerű szervezése által a szülőket és a keresztszülőket is bevonta a szentmise menetébe. Ők kísérték gyermekeiket az oltárhoz, hogy részesüljenek a szentségben. Emlékül minden gyermek egy-egy
Szentírást kapott ajándékba szüleitől.
Az elsőáldozók verssel köszöntötték édesanyjukat, édesapjukat. A szertartás végén Sándor atya agapéra hívta a tanulókat a plébániára, ahol
kiosztotta az emléklapokat.
Haugné Szatmári Lívia

Anyák napja
Maurice Maeterlinck szerint: „Minden anya gazdag, ha szereti a gyerekeit. Nincs szegény édesanya, sem csúnya édesanya,
sem öreg. Az ő szeretetük mindig a legszebb az Örömök között. És
amikor, úgy látszik, szomorúak, akkor is elég egy csók, amit kapnak vagy adnak, és már minden könnyük csillaggá lesz a szemük
mélyén.”
Az édesanyákat iskolánk felső tagozatos diákjai közös anyák
napi műsorral, virággal és saját kezűleg készített ajándékkal
köszöntötték. Az ünnepségnek az Imre Zoltán Művelődési Központ
adott otthont. A gyermekek kamaszok módjára csaltak örömkönnyeket az édesanyák szemébe, melyet néha a meghatódottság, néha
a vidámság okozott.
Köszönetünket fejezzük ki Mizser Attilának, a művelődési köz-

hattunk meg többet a 2.b osztály előadásából. A negyedikesektől a matróz- és a párnatánc lépéseit leshettük el, az alsós színjátszó csoport
pedig költői versenyt rendezett a pódiumon. Műsorunk zárásaként a Csak
és kizárólag erre az alkalomra és soha többé nevű együttes lépett fel.
Az osztályok egy része melegszendviccsel, gofrival, házi süteménnyel, üdítővel és jégkrémmel kínálta a vendégeket. Csepregi Csaba vállalkozó jóvoltából igen ízletes pizzaszeleteket fogyaszthattunk. Köszönjük a nagylelkű
felajánlást. Amíg az óvónénik fáradhatatlanul arcot festettek, több helyszínen is érdekes játékok fogadták a szórakozni vágyókat (célbarúgás, horgászat, labirintus, golyóvezető, népi játékok). A kézműves sátorban csodálatos művek születtek, a mozgást kedvelők pedig sportversenyre, tanár – diák
foci meccsre nevezhettek be. Este a városi gyermeknap eredményhirdetése után fellobbantak a tábortűz lángjai. Énekekkel, csatakiáltásokkal, tánccal zártuk a jó hangulatú délutánt.

Komárominé Vikor Ágnes

Az alsó tagozatosok a hagyományokhoz híven osztályonként
ünnepelték az édesanyákat. A gyermekek nagy lelkesedéssel
készülődtek verssel, énekkel és persze a saját kezecskéjük által
életre hívott ajándékokkal.

tése föld alatti csatornahálózattal. És elkészült az oly régen tervezett fedett
és bekamerázott kerékpártároló. A természet is velünk örül, hisz az ültetett
fák évről évre nőnek, terebélyesednek, némelyikük már jótékony árnyat ad
játszó gyermekeinknek.
Hogyan volt lehetséges ilyen gyorsan ennyire gazdaggá tenni az iskolaudvart?
Aki azt gondolja, sok pénzzel, az téved!
Az igazság az, hogy kellett hozzá egy közös akarat: szülők és pedagógusok együttes elhatározása. Kellett hozzá sok segítő szándék. Kellett hozzá
sok munka. Kellett hozzá sok támogatás. Kellett hozzá összefogás. És kellettek hozzá a gyerekek, akik mindezt kifizetik a mosolyukkal: minden szülőnek, aki tevőlegesen vett részt a munkában, az Érsekségnek, ahonnan
anyagot kaptunk, az Alapítványon keresztül támogatóknak, s mindazoknak, akik folyamatosan szívügyüknek tekintették ezt a fejlesztést: Gyetvai
József igazgatóhelyettesnek, Molnár István SZK elnöknek, Renner Tibor
szülőnek; s nem utolsó sorban Szlávik Gyulának és feleségének, Erzsikének, akiknek többek között köszönhetjük a ping-pong asztalokat is.
Reméljük, diákjaink számára nem csupán az öröm forrása lesz ez a
szép és gazdag udvar, de példaként áll majd előttük: egyetértéssel, összefogással, jószándékkal, kitartással és sok munkával lehet nagy eredményeket elérni.
Horváthné Sörös Anita
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Évzáró és Anyák
napja az óvodában

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk
meg.
Május első vasárnapja az édesanyáké. Őket köszöntöttük tiszta szeretettel és május virágaival. Anyák napja csak egyszer van egy évben, de ne
feledjük: oly sokat köszönhetünk édesanyánknak, hogy az év minden napja is kevés hálánk kifejezésére.

Mi mégis igyekeztünk most megköszönni az édesanyáknak
azt a tengernyi jóságot, szeretetet, amit szavakkal alig lehet kifejezni, a féltő gondoskodást, az óvoda kapujáig kísérő bíztató tekintetet.
Nagy örömmel és szívvel-lélekkel készültünk erre az alkalomra. Gyermekeink dalokkal, énekekkel és saját készítésű ajándékokkal lepték meg az
édesanyákat, nagymamákat. A meghatott anyai tekintetek, ölelések, szívet
melengető érzéssel töltötték be az ünnepet.
Május a Szűzanya hónapja, ezért nem feledkezünk meg égi édesanyánkról, Szűz Máriáról sem. Imával, énekkel fejeztük ki szeretetünk, tiszteletünk Mennyei Édesanyánk iránt.
A kicsinyek ilyenkor is, mint minden nap, hálát adnak, és köszönetet
mondanak Istennek az édesanyjukért, szüleikért:
„Istenem, Te adtál nekem
Szerető szülőket,
Jóságukért oltalmazd,
S áldd meg kérlek őket!
Add, hogy őket úgy szeressem,
Mint Te Szűz Anyádat,
Add, hogy sose érje őket miattam a bánat.”
Amen
Isten éltessen erőben, egészségben, boldogságban minden édesanyát!
Szili Rolandné

Köszönjük pedagógusainknak és a szülői közösség tagjainak, hogy
segítségünkre voltak a diáknap megvalósításában.
DÖK

Rajzkiállítás

Minden gyermek tehetséges valamiben, ez régóta köztudott tény. De
azzal, hogy mennyi vizuális tehetséggel megáldott kisdiák „nevelődik”
nálunk, csak akkor szembesül a tanító, ha jó néhány osztályban kap rajz
órát. A munkák év közben a tantermek falát díszítik, azonban kár lenne, ha
ezeket a remekműveket nem láthatnák minél többen. Így született meg az
ötlet, hogy rendezzünk kiállítást, ily módon tárva az alkotásokat szélesebb
közönség elé. Persze - mint ahogy a szólás is tartja – jó bornak nem kell
cégér, hamar híre ment a folyosón elhelyezett kiállításnak. A saját rajzukat
felfedezők csillogó szempárjait látni pedig igazán jó fizetség.
Buzder Mónika

Tanár – diák focimeccsek
iskolánkban

Már több éves hagyomány iskolánkban, hogy a május utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő kerti ünnepségen az elballagó diákok összemérik focitudásukat a tanárok csapatával. A fiatalabb korosztály eddig a
pálya szélén várta, hogy mikor focizhatnak egy jót a pedagógusaikkal.
Most tavasszal úgy döntöttünk, hogy szakítunk időt rájuk is, így minden
hétre beütemeztünk egy találkozót valamelyik osztállyal. Ezek a meccsek
nem a kemény küzdelmekről szóltak, hanem inkább a tanulók technikájának csiszolásáról, hiszen játék közben mi próbáltuk őket buzdítani, illetve
jó tanácsokkal ellátni, hogy a jövőben hasznosan tudják felhasználni az itt
tapasztaltakat.
Komáromi Róbert

Színházban jártunk

Kerti ünnepség

Május 30-án szombaton rendeztük meg hagyományos diáknapi kerti ünnepségünket. A programot a leendő elsősök és a nagycsoportosok köszöntése nyitotta. Tanulóink idén is készültek színpadi bemutatóval. A néptáncosok egy tavaszi játékfűzéssel és a Sudri dom című tánccal alapozták meg a hangulatot. Iskolai élményeikről az 1.a osztályosok számoltak be. A nyolc éves lányok és fiúk hétköznapi gondjairól tudMájus 10-én korán reggel indultunk Budapestre, a Madách Színházba. A korai kelés miatt kicsit fáradtak voltunk, de nem bántuk.
Néhány óra múlva már a színház szép épülete előtt álltunk, aztán
megcsodálhattuk belülről is. Igazán gyönyörű látvány volt.
Izgatottan vártuk az előadás kezdetét. A Vuk című musicalt néztük meg, ami nagyon izgalmas, érdekes volt. A mi kedvenc szereplőink Nyau, kis és nagy Vuk volt. Sokat nevettünk a libákon.
Hazafelé
Soltvadkerten
megálltunk
fagyizni is, ami még emlékezetesebbé tette ezt a kirándulást.
Nagyon jól éreztük magunkat, máskor is szívesen elmennénk ilyen helyre. Megköszönjük Simityné Mészáros Judit néninek ezt a szép vasárnapot.
Boros Edina, Csofcsics Blanka, Szilágyi Luca
3.b osztályos tanulók
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Ének-zene verseny

2015. május 7.
Hagyományainktól eltérően az idei tanévben tavasszal rendeztük meg a
házi ének-zene versenyünket. Az alsó tagozatosok közül 22 versenyző vett
részt, akik között egyéni és csapatban indulók is voltak. A verseny értékelése összevontan történt az 1-2. és a 3-4. osztályosok között. A helyezettek oklevél és CD jutalomban részesültek, a többiek emléklapot kaptak.
1-2. évfolyam:

Énekverseny a
felső tagozaton
Március 20-án, a felső tagozatosok házi énekversenyén
az alábbi eredmények születtek:
ARANY minősítést ért el:
Abonyi Adrienn 8. a
Koszorús Dorina 5. c
Zámbó Anna 5. a
EZÜST minősítést ért el:
Lencse Bálint 5. c

Verseczki Krisztián 5. c
BRONZ minősítést ért el:
Kolompár Viktória 5. c
Matuz Nikolett 5. c
Oltean Vanda 5. a
Gratulálunk

Részvétel a DIV
atlétikai versenyén
I. Tóth Gedeon 1.o. Kéleshalom és Zámbó Luca (2. a), II. Varga László
(2. a), III. Zsók Szilvia (1. c)
FOTÓ: IMG_0041.JPG

9. oldal

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
A HUNYADIBAN

Május 29-én került sor a délvidéki általános iskolák atlétikai versenyére. A versenyen először vettünk részt, köszönjük a kunfehértói általános
iskola meghívását. A verőfényes pénteki napon a tompai, kisszállási, harkakötönyi, mélykúti, kunfehértói, kömpöci és jánoshalmi tanulók küzdöttek a minél jobb eredményekért és érmekért. A kicsiny, de lelkes csapatunk képességeinek megfelelően szerepelt. Mindenki megpróbálta a maximumot kihozni magából.
Természetesen születtek kiemelkedő eredmények is! Zentay Klaudia
(8.g oszt.) a távolugrást, Tusori Gergő (7. g oszt.) a kislabdahajítást nyerte
meg és örülhetett az aranyéremnek. Mizser Anna (7. g oszt.), Bényi Luca
(8. g oszt.) és Szvétek Csaba (8. g oszt.) is kiválóan teljesített, ami bronzérmet ért ezen a napon.

3-4. évfolyam:
1. Rencsár Ábel - Rencsár Bálint - Rencsár Viktória 3.a, II. Török Máté (3.
a), III. Tesch Enikő 3. c
Különdíjas: Horeczki Kornél 2. a
A verseny nagyon jó hangulatban telt. Minden kedves résztvevőnek gratulálok, remélem jövőre is találkozunk. Minden érdeklődőt
nagy szeretettel várok.
Stefánovits Bernadett

Iskolánk tanulói idén is megemlékeztek a hagyományos nemzetközi ünnepről. Az alsó tagozatosok csoportokat alkotva vonultak ki a parkon
keresztül a focipályára. Az útközben felállított 7 állomáson bizonyíthatták
versenyszerűen ismereteiket a minket körülvevő természetről. (A szépen
gondozott parkunkban a fák ismeretéről, Joe festékboltjánál a madarak
ismeretéről.) A verseny a sportpályán ért véget egy kis futással, játékkal.

A Sport Legyen a Tied!

A képen a csapatok értékelését, az oklevelek átadását örökítettük meg.
Filmák Endre
2015. május 21-én iskolánk harmadikos és negyedikes tanulói közül 24
gyermeknek volt lehetősége Kecskemétre utazni, hogy a” Sport Legyen
a Tied! Program” 11. állomásán sportágakkal ismerkedhessenek meg. A
program célja, hogy az ifjúság sportolási hajlandóságát növelje; ennek
érdekében minél több sportágat igyekeztek bemutatni az iskolásoknak.

Mélykúti, rémi, borotai gyerekekkel és kísérőikkel utaztunk a megyeszékhelyünkre, ahol a Messzi István Városi Sportcsarnok adott otthont a rendezvénynek. A megnyitó délben kezdődött, amit a sportcsarnok lelátójáról
hallgattunk meg, majd minden vendéget a küzdőtérre vártak a szervezők.
A gyerekek kipróbálhatták a kézilabdázást, röplabdázást, kosárlabdázást, labdarúgást, tollaslabdázást, sportlövészetet, tornát, kenuzást, atlétikát; ismerkedhettek a judo, a birkózás és az ökölvívás szabályaival. Apró
ajándékokat kaptak azok a diákok, akik jól válaszoltak sporttal kapcsolatos
kérdésekre, illetve kipróbáltak bizonyos sportágakat.
Tanulóink nagyon élvezték az eseménydús délutánt, kellemesen elfáradva ültek fel a hazafelé induló buszra. Reméljük, kedvet kaptak a rendszeres
testmozgáshoz, s megtalálták a számukra legideálisabb sportot.
Puskás Krisztina

XXIII. Teleki Pál Országos
Földrajz- Földtan
Verseny Eger 2015

A versenyen tanulóink hasznos tapasztalatokat szereztek, amelyek
segítségével jövőre még eredményesebben képviselhetjük iskolánkat az
atlétikai versenyeken!
Bátyai Gábor

A Magyar Természettudományi Társulat által szervezett országos
versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott PENCZINGER BARBARA 8.
G osztályos tanuló, GYŐRI JÁNOSNÉ felkészítő tanárnő segítségével.
Mindketten vállalták a sok energiát és időt igénylő plusz munkát. Hos�szas felkészülésüknek meg is lett a gyümölcse. Gratulálok a sikeres, színvonalas szerepléshez.
Büszkék vagyunk a szorgalmas diákunkra és pedagógusunkra.
Rittgasszer János
igazgató
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Osztálykirándulás Zánkán, avagy egy diák naplójából
2015. május 25. hétfő:
Nem sokat aludtam az éjszaka, nagyon izgultam az osztálykirándulásunk
miatt. Már este elkészítettük anyával a csomagomat. Reggel 7-kor érkeztünk az iskola melletti parkolóba. 40-en gyülekeztünk, mi a 3. a-sok és az 5.
c-sek. Fél 8-kor indultunk el Zánka felé. Anya sokat mesélt a régi úttörővárosról, ahol egykor ő is táborozott, és már én is nagyon kíváncsi voltam rá.
Először Szekszárdon álltunk meg, és gyalogoltunk fel a városi kilátóhoz.
A dunántúli dombok nekünk, alföldi gyerekeknek igen magasnak tűntek.

2015. május 26. kedd:
Reggel a tanító nénik ébresztettek bennünket. Reggeliztünk, majd Hajnika néni környezet órát tartott nekünk a Dunántúli-dombságról, a Dunántúli-középhegységről, a Balatonról, a felszíni formákról, a térkép használatáról. Milyen jó, hogy minden, amiről beszélt, azt a saját szemükkel láthattuk is.
Később Ági néni kifestette az arcunkat, és szép virágokat rajzolt tetoválós filccel a kezünkre.
Ebéd után vidám vetélkedőt rendeztek nekünk a társalgóban.
Amikor gyönyörűen sütött a nap fürdőruhába lesétáltunk megint a Balatonhoz és fürödhettünk. Ez volt a legjobb az egész napban!
Vacsora után táncházba mentünk. Egy népi együttes zenélt és mi velük
együtt táncoltunk.
Éjszaka a bátrak útjára indultunk. Én igyekeztem bátornak mutatni
magam, de az igazság az, hogy féltem egy kicsit. Egyedül kellett végigfutni, zseblámpa nélkül a kijelölt pályán az erdő mellett. A nagyok ugyan segítettek, mutatták az utat lámpával, de voltak közöttük olyanok is, akik elbújtak a fa mögött, és amikor elfutottunk mellettük megijesztettek bennünket.
Nagyon izgalmas volt.
Este fáradtan kerültünk az ágyba. Szerintem én egy perc alatt elaludtam.
2015. május 27. szerda:
Sajnos az utolsó napra ébredtünk. Reggeli után gyorsan összepakoltunk,
és ugrottunk a buszra.
Nagyvázsony volt az úti célunk. Az idén tanultunk Kinizsi Pálról, a hatalmas erejű vitézről, aki Mátyás király katonája volt. Az ő várát látogattuk
meg. A vár hatalmas volt. 150 csigalépcsőn mehettünk fel a torony tetejére. Lefelé jövet találkoztunk a várkapitánnyal, aki egy korabeli kardot nyomott a kezünkbe. Nagyon nehéz volt, alig tudtam megemelni. El sem tudom
képzelni, hogyan tudtak azzal harcolni a törökök elleni csatában. A várban a
legérdekesebb a börtön volt. Többeket becsuktunk a kalodába. Az osztály
fele pedig beszorult a börtönbe, mert rossz irányba tolták az ajtót. Még jó,
hogy Ervin bácsi majdnem olyan erős volt, mint Kinizsi Pál, így ő megemelte az ajtót és kiszabadította a bennrekedteket. Az udvarban Kinizsi címeres
pénzérmét nyomtunk régi pénznyomóval. Többen íjászkodtak közülünk, és
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FLASHMOB Jánoshalmán

Május 28-án délelőtt megbolydult a főtér. Hunyadis és Szent Annás gyerekek lepték el a templom előtti placcot. Zenére hatalmas dobogó szívet
formáztak, és együtt kiabálták: szeretlek Jánoshalma. A szökőkút előtt a
gyerekek által készített rajzokból óriás betűk formázták a Jánoshalma feliratot. Mindezt videóra rögzítették egy drón segítségével a magasból.
Ezt a videót Jánoshalma város honlapjára, a Hunyadi iskola honlapjára,
és a Szent Anna iskola honlapjára szánják. A felvétel megnézhető lesz a
You Tube oldalán és a Facebookon is.
Szép példája ez a gyerekek összefogásának.
A mottónk: SZERETLEK JÁNOSHALMA
Marancsikné Kubatov Ágnes

A második megálló Balatonfűzfőn volt a BOB pályánál. Hát ott nagyon
jót játszottunk. Nagyon izgalmas volt a hegyről a bobokon lecsúszni. Az
egyik bob pályán még alagút is volt. A hegy tetejéről pedig gyönyörű volt
a kilátás a Balatonra.
Zánkára 3 órakor értünk. Ott nagyon finom és bőséges ebéddel vártak
bennünket. Beköltöztünk a szállásunkra. Mi a Dömdödöm házban laktunk.
Én a barátnőimmel kerültem egy szobába.

Lesétáltunk a Balatonhoz. Hatalmas volt, mint egy tenger. Körbejártuk a
kikötőt, és megnéztük a hajókat.
Este a vacsora után táncolni tanultunk, majd éjszakai zseblámpás túrára mentünk. A szállásunk környékén pedig rókákra vadásztunk. A mi osztályunk 217 rókát gyűjtött össze a sötétben.
Éjszaka még egy kicsit beszélgettünk a lányokkal, felemlegettük mi mindent csináltunk egész nap, és izgatottan vártuk a holnapot.

volt, aki viaszpecsétet öntött.
Tihanyban volt a következő megálló. Felsétáltunk az Apátsághoz. Onnan
komppal mentünk át a Balaton déli partjára, Szántódra. Nagyon jó volt a
hajókázás is.
Aztán irány haza. 7 után értünk Jánoshalmára. Jól elfáradtunk, de azért
még sokat meséltem anyának a vacsoránál. Lefeküdtem és kavarogtak az
élmények a fejembe. Ez volt a legjobb osztálykirándulás.
Szeretném megköszönni a 40 fős csapat nevében, Hajnika néninek, Ági
néninek és Ervin bácsinak, hogy ilyen jó kirándulást szerveztek nekünk,
és a szüleinknek, hogy lehetővé tették, hogy elmehessünk három napra a
Balaton partjára.
Németh Anna Sára 3. a osztályos tanuló

Csillagfényes Kaland-Park
Május 29-30-án a város és az iskolák közös szervezésében játékos
éjszakai programokra várták a 10-15 éves korosztályos gyerekeket.
A program pénteken 5 órakor kezdődött a kollégiumba költözéssel, majd
indultak a vetélkedők a sportcsarnokban és az uszodában.
Vacsora után elözönlötték a gyerekek a város központját. Zsongott a
sétáló utca.
A parkban kezdődött a kerékpáros verseny, a Katolikus iskolában a
kincskeresés, a Hunyadiban a szellemkastély és a művészeti iskolában a
táncház. Mindenki megtalálta a neki legjobban tetsző programot.
Éjféltől az alsósok együtt aludtak a kollégium ebédlőjében, majd hajnali
3-kor a felsősök is lefeküdtek a kollégium tornaszobájában. 6-kor már talpon volt a 90 fős társaság, és a rendrakás után ki-ki ment haza, vagy a
főtérre sétált, hogy részt vegyen a délelőtti programokon is.
9-kor a GRIMASZK színház fergeteges előadásán szórakoztunk, majd
az óvó nénik várták a kicsiket a kézműves asztalokhoz. A légvárban mindenki kedvére ugrálhatott.

Kezdés: 2015. június 15-től
Mellúszás, gyorsúszás, hátúszás oktatása
igény szerint

A minőség kötelez!
Este 8-kor a Szent Anna Iskola udvarán a tábortűznél volt az éjszakai
versenyek eredmény hirdetése. Jutalmul, minden gyereknek érmet akasztottak a nyakába.
Fergeteges éjszaka volt!
Minden szervezőnek köszönjük a munkáját, és reméljük jövőre lesz folytatása.
Koczó Ildikó

Jelentkezni: Bátyai Gáborné és Bátyai
Gábor okleveles testnevelő és úszás
szakedzőnél.
Érdeklődni lehet: a 06 70 338 56 97 és a 06
70 318 64 79 telefonszámon
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Iskolánk gépésztechnikus tanulói
a dobogó legmagasabb fokán!

Huszonhatodik alkalommal került megrendezésre a mezőgazdasági gépésztechnikus tanulók részére a vetélkedő, a Szent István Egyetem
gépészmérnöki karával karöltve, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
védnökségével. Ebben a tanévben, 11 iskola küldte el háromfős csapatát.
A versenyzők az iskolák képviseletében az ország minden tájegységéből
érkeztek: Makó, Békés, Hajdúböszörmény, Mátészalka, Pétervására, Piliscsaba, Csurgó, Sátoraljaújhely, Csorna, Vép.

Élő Zoltán a zsűri elnöke, értékeli a vetélkedőt.

Alkatrész készül kézi fémforgácsolással.

Fémipari megmunkálási feladat végzése.

Tolatási feladat végrehajtása, életszerű szituációban.

Erőgép szerelési feladat végrehajtása.

A versenyző csapatok, az elméleti feladatok megoldása közben.

patok, illetve egyéni versenyzők kapták. Dobogós helyezettek: I. Jánoshalma FM ASZK csapata, II. Csorna Mezőgazdasági Szakképző iskola csapata, III. helyezett a Makói Mg. Szakképző iskola csapata lett.
A győztes csapat tagjai: Csóti István József, Kappantóth Péter, Kis
József tanulók. Felkészítőik: Éder János, Juhász Zoltán tanárok, és Kozla
Krisztián, Szalma István, Dénes Gábor, Kasziba Gábor, és Mészáros Szilárd oktatók voltak.
A színvonalas verseny megrendezésére, és az értékes ajándékok átadására nem kerülhetett volna sor, a támogatóink nagylelkű segítsége, adományozása nélkül. A szervezők, és a versenyző tanulók nevében is köszönjük!

A következő szervezetek, cégek, vállalkozók támogatták rendezvényünket: Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kara – Gödöllő, Mezőgazdasági Eszköz, és Gépforgalmazók Országos Szövetsége – Budapest,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Budapest, Agrároktatási, és Kutatási
Dolgozók Szakszervezete, NAKVI – Budapest, AXIÁL Kft. – Baja, AGROPRODUKT Kft. Jánoshalma, FEBAGRO Zrt. – Felsőszentiván, Felsőbácskai Műmalom Malomipari Kft. – Jánoshalma, KUNVIN Kft. – Jánoshalma
- WÜRTH Szereléstechnikai Kft. – Budaörs, Renner Bt. – Jánoshalma
- Intó Kereskedelmi Kft. – Kiskunhalas, ZAP Hungary Kereskedelmi, és
Szolgáltató Kft. – Jánoshalma, AGRÁRUNIÓ Magazin – Budapest.
Z. GY

Dr. Szabó István a Szent István Egyetem
Gépészmérnöki karának dékánja, megnyitja a vetélkedőt.

A vetélkedőt Dr. Szabó István, a gödöllői Szent István Egyetem gépészmérnöki karának dékánja nyitotta meg a hagyományoknak megfelelően. A
csapatok nagy örömére bejelentette, hogy az első három helyezett csapat
tagjai, ha a Szent István Egyetemre jelentkeznek, három kreditpont beszámításával biztosíthatják a bejutás lehetőségét, a gépészmérnöki karra. A
kétnapos verseny első napján a gyakorlati feladatoké volt a főszerep. A
versenyzőknek fémipari megmunkálást, erőgéppel és pótkocsikkal életszerű feladatok megoldását, valamint erőgép szerelési feladatokat végeztek.
A második napon az elméleti vetélkedőn, a tanulók szakmai ismeretekből, és az általános gépészeti ismeretekből mérték össze tudásukat.

A győztes csapat tagjai, és felkészítő tanárai: Csóti István József, Kis József,
Kappantóth Péter tanulók, Kozla Krisztián felkészítő oktató, Taskovics Péter
főigazgató, Éder János és Juhász Zoltán felkészítő tanárok.

A verseny befejezését a díjkiosztás követte, ahol a zsűri elnöke értékelte
a csapatok munkáját, kiemelte a hiányosságokat, melyeket a jövőben pótolni kell, és megdicsérte a jól szereplő csapatokat. Az értékes díjakat a dobogós helyezettek, a külön díjakat pedig az egy-egy területen jól szereplő csa-

Nagysikerű évzáró hangverseny
a Lajtha iskolában
2015. június 3-án tartotta a hagyományos tanévzáró, egyben tanulóinak sikeres bizonyítványt nyújtó hangversenyét a Lajtha László Alapfokú
Művészeti Iskola. Igazi fesztiváli hangulat költözött a Művelődési Központ
falai közé, amikor a színvonalas egyéni produkciók után színpadra léptek
a közönségnek meglepetésként szánt zenekarok. A telt házas évzáró koncert fellépőit sokszor kísérte vastaps a közönség tetszésének jeléül. Gratulálunk Iván Sándorné Katinak, az iskola igazgatójának, és minden munkatársának a rendezvény színvonalas megrendezéséért, az iskola diákjainak pedig sikeres vizsgájukhoz! Iván Sándorné így búcsúzott el diákjaitól: Köszönöm a szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket, az iskola minden dolgozója nevében jó pihenést kívánunk a nyárra, szeptemberben újra
találkozunk!

basszus gitáron Nagy Lukács Jonatán, szóló gitáron Lengyel Bence, billentyűs hangszeren Kocsis Kadosa játszott, Keszler Martin dobolt.

Színpadon a Lajtha alkalmi kamarazenekara, Kovács Gábor tanár úr
vezényletével. Trombitán Czipták Bálint, fuvolán Nagy Lukács Doroti, Billenytűs hangszeren Czeller Ágnes, Penczinger Barbara, Zentay Klaudia, triangulumon Kiss Gabriella játszik.
Lajtha AMI Band két zeneszámot adott elő. Leader Rising: Nem akarok című számában Kocsis Kadosa énekelt. A Honey Best: A legnagyobb
hős című feldolgozásában Szőke Janka, és Buzder Renáta énekelt szólót,

A nagy meglepetés! Örömzene a színpadon, élmény a közönségnek.
Kovács Gábor billentyűs hangszeren, Lábodi Róbert basszus gitáron,
Balogh Lajos szóló gitáron, Keszler Martin ütős hangszereken instrumentális zenei műveket adott elő.
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A dietetikus tanácsai

Jól jöhet térségünknek az adócsökkentés
Közel 5-600 millió forint pluszbevételre számít a halasi térségben az önkormányzat jövőre a személyi jövedelemadó 1 százalékos csökkentéséből. – Ennyivel több pénz marad majd az emberek zsebében, vagyis ennyivel több pénzt tudnak helyben elkölteni
– hangsúlyozta Fülöp Róbert polgármester, aki első alkalommal tartott közös sajtótájékoztatót Jánoshalma polgármesterével. Czeller
Zoltán polgármester a családokat érintő kedvező adóváltozásokról
beszélt, amely jelenősen javít majd a többgyermekesek helyzetén.
Czeller Zoltán, Jánoshalma polgármestere szerint azzal, hogy
csökken az üzemanyag ára, a sertéshús áfáját a jövő évtől 27 százalékról 5 százalékra mérséklik, csökkenni fog az szja. A kétgyermekes családok megélhetését adókedvezményekkel igyekszik
segíteni a kormány, a családok megélhetése könnyebb lesz.
– Éves szinten 100-150 ezer forinttal több pénz maradhat az
embereknél, és ezzel együtt több pénz marad a településeken is –
hangoztatta a jánoshalmi városvezető. Czeller Zoltán szerint ebből

a pénzből az emberek már gondolkodhatnak azon, hogy mire költik. Felújítják a lakásukat, új terméket vásárolnak, bátrabban rendelik meg a különböző helyi szolgáltatásokat, ami pedig munkahelyeket teremt és erősödik a helyi gazdaság.
A sajtótájékoztatón szó esett még a közelgő európai uniós fejlesztési időszakról
A közelgő európai uniós költségvetési időszak egyik kiemelt fejlesztési célkitűzéseként emelte ki Fülöp Róbert a kistérségi kerékpárút-hálózat megvalósítását, amelynek tervezése hamarosan
elkezdődik. Az 53-as főút mentén Tompa felé, valamint Kunfehértó
irányába az üdülőfalut is érintve tovább Jánoshalma és Hajós irányába, a Pincefaluig. A kész terveket szeretnék letenni az asztalra,
mire megnyílnak az uniós pályázati lehetőségek és kedvező elbírálás esetén mielőbb nekilátni az építkezésnek.
P.i Ákos

Tüdőszűrés: mikor kötelező, mikor ajánlott?
A korai, tünetmentes szakban kiemelt nagyszámú, köztük több
mint félezer fertőző beteg időben elkezdett kezelése miatt még
mindig jelentős népegészségügyi tényező a tüdőszűrés!
A tüdőszűrést a XX. század elején még Európa szerte népbetegségként pusztító tuberkulózis (tbc, tüdőgümőkor) korai felfedezésére vezették be. Akkor gyakran családokat és közösségeket megtizedelő fertőző betegség egyik jellegzetessége, hogy
sokáig tünetmentesen zajlik, de ha véletlenül készült egy mellkasfelvétel, amire akkor már lehetőség adódott, akkor gyakran
egészségesnek tűnő egyénnél is felfedezték a tüdőbetegség
korai jeleit. 1970-1980 között az egyre csökkenő számú, nyilvántartásba vett tbc-s betegek 60-70 százaléknál szűrővizsgálattal fedezték fel. Ezekben az években már egyre jobban körvonalazódott egy másik, jelentős tüdőbetegség, a tüdőrák folyamatos emelkedése, amely megbetegedések eleinte a tbc szűrések során váltak nyilvánvalóvá. 2001-ben a több mint 4 000
000 ernyőképszűrő vizsgálat során 1 267 új tbc-s beteget fedeztek fel.
Mikor kötelező a szűrés?
Nagyon fontos a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel, mivel a röntgenátvilágítással a tüneteket még nem okozó
daganat is felismerhető, így a kezelés korán elkezdődhet, ami a
gyógyulás esélyét jelentősen megnöveli.

1) Kötelező a lakosságszűrés, magas tbc incidencia (megbetegedési arány) miatt 30 éves kor felett évenkénti az érintett területen. A vizsgálatot és az érintett terület kiterjedését a regionális
tisztifőorvos rendeli el. A szűrés behívásra történik, nem szükséges beutaló hozzá és térítésmentes.
2) Kontaktszűrés. Ha fertőző tbc gyanúja áll fenn, a háziorvos,
vagy a tüdőgondozó szakorvos elrendelheti a tüdőszűrést, ami
szintén térítésmentes.
3) Ajánlott korcsoportos tüdőszűrés. Azokon a területeken,
ahol az alacsony tbc incidencia miatt, a tisztifőorvos nem rendeli
el a kötelező tüdőszűrést, ott a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését, és korai felismerését szolgáló elv alapján 51/1997 ( XII.18) NM rendelet g pontja
értelmében: „ a tüdőszűrés a területileg illetékes tüdőszűrő állomások és területileg mozgó szakorvosi szolgálatok feladatkörébe tartozik”. Évente egy alkalommal jogosult a 40 éves kor feletti biztosított igénybe venni az ajánlott tüdőszűrést. Ez a szűrés
is behívásra történik, címlista alapján és a behívón szereplő időpontban. A behívó akkor is érvényes, ha az azon szereplő időpontban a lakos nem tud megjelenni. Nem szükséges külön beutaló hozzá és a vizsgálat térítésmentes. A címlisták összeállítása
szűrővizsgálatok megszervezése kapcsán az ÁNTSZ feladata.
forrás: Dr. Brugós László, pulmonológus webbeteg

Az emlőrák évente közel 2500 nő
életét követeli Magyarországon

Ennek oka jórészt abban keresendő, hogy többségüknél már csak előrehaladott klinikai stádiumban ismerik fel a betegséget. Holott a korai felismerés és kezelés az eredményes kezelés legfőbb záloga. A szűrés jelentőségére a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet szakemberei hívják fel a figyelmet. Hosszú tünetmentesség Az emlődaganatok szűréséről nem lehet
elég sokat beszélni, hiszen ez a fajta betegség akár három évet is képes a tünetmentesség fázisában tölteni. Ez az úgynevezett preklinikai szakasz, amely a betegség kezdetétől a tünetek megjelenéséig terjed.
A ma használatos szűrések három pillérre épülnek:
Az emlők önvizsgálata Az emlők önvizsgálata lényegében fizikális vizsgálat, de azt feltétlenül hangsúlyoznunk kell,
hogy ez önmagában nem szűrővizsgálat, a szakorvosi, esetleg mammográfiás vizsgálatot nem helyettesíti! Tény azonban,
hogy az önvizsgálatot rendszeresen végzők között kevesebb előrehaladott rák fordul elő, mint az ezt elhanyagolók esetében.
Az önvizsgálatot egy jól megvilágított helyiségben, a tükör előtt érdemes végezni. Az emlők alakját, nagyságát, a mellbimbók
állapotát és az emlő bőrét szükséges áttekinteni leengedett és felemelt karral is. A tapintásos vizsgálat során ajánlatos három
ujjal végigtapogatni a melleket, körkörös mozdulatokkal, a hónalj árkában is.
Szakorvosi tapintásos emlővizsgálat A fizikális emlővizsgálatot szakorvos végzi, növelve ezzel a szűrővizsgálat
eredményességét. Tudnunk kell azonban, hogy tapintásos vizsgálat ellenére a kicsi és ezért észrevétlenül maradt daganat az
emlőben tovább növekedhet, ezért gyanú esetén feltétlenül szükséges a mammográfia vagy az ultrahangos diagnózis – még
akkor is, ha semmi sem tapintható.
Mammográfia

Az emlők lágyrészének röntgenvizsgálata (mammográfia) - kiegészítve az emlők fizikális vizsgálatával - képes kimutatni
akár 5 mm átmérőjű korai rákot is. Magyarországon és az Európai Unióban az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint
a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) ajánlásait fogadják el mértékadónak, mely szerint a mammográfia 45-65 év között, kétévenként indokolt. 2001 őszén indul el Magyarországon az a rákszűrő program, melynek keretében a 45 és 60 év közötti nők
névre szóló értesítést kapnak a rákszűrés esedékességéről. Ultrahangos szűréssel a korai felismeréséért Mivel a
mammográfiai szűrés hivatalosan 45 év felett indokolt, hasznos arról tudnunk, hogy az ultrahang-diagnosztika akkor is rendelkezésre áll, ha ez alatt a kor alatt vagyunk, ám veszélyeztetettnek érezzük magunkat. Feltétlenül ügyelnünk kell az egészségünkre, ha a családban fordult már elő emlődaganat, ha más típusú daganatos megbetegedésben már érintettek voltunk,
ha egészségtelen életmódot folytatunk, elsősorban dohányzunk, illetve ha bármiféle gyanús jelet tapintunk vagy észlelünk a
mellünkben.
Feltétlenül forduljon orvoshoz, ha az alábbi tüneteket tapasztalja magán: – az emlő alakja torzul – az emlő bőrén ismeretlen
eredetű, nem gyógyuló seb jelentkezik – az emlő vagy a bimbó bőre behúzódik – a mellbimbó megduzzad, kipirosodik, viszket – az emlő véresen váladékozik – addig ismeretlen csomót tapint.
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1.
Tel: 77-502-950, 77-502-952
Fax: 77-502-953

Hogyan készüljünk
a napozásra belsőleg?
Napozásnak nagyon
sok jótékony hatása
van. A napfény jókedvre derít, elűzi a depressziót. Általa D vitaminhoz jutunk, ami segít erősíteni csontjainkat, lassíthatja a csontritkulást.
A napsütés káros következményeivel
szemben nem csak külsőleg védekezhetünk. A napozásra belsőleg is felkészülhetünk. Sok karotinban gazdag zöldséget és
gyümölcsöt kell fogyasztani.
A karotinok legjobban a színes zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával kerülnek szervezetünkbe. A sárga, piros, bíborszínű zöldség és gyümölcs a leghatékonyabb. A béta karotin különben megtalálható a zöld növényekben is. Legtöbb a rebar-

barában, spenótban, kelkáposztában, fejes
salátában található.
A sárgarépa, az édesburgonya, a
narancs, a mandarin, a papaya, a mangó,
a sütőtök, a piros paprika, a paradicsom, a
cékla, a sárgabarack és a sárgadinnye természetes forrásai a karotinoknak.
A szervezet számára nagyon fontos a
béta-karotin. Sárgás színű festékanyaga a
bőr hámrétegében lerakódik, képes közömbösíteni a káros anyagokat. Gyökfogó tulajdonsága miatt fizikai szűrőként védi a bőrt a
nap UV sugarainak káros hatásaitól.
Folyadék szükségletünk viszont napozáskor megemelkedik, 2 literről akár 3 liter
is lehet.
Faragóné
Hován
Éva
Dietetikus

Tartják a határidőt

Az Országos Mentőszolgálat az Európai Unió által támogatott kiemelt projektje által (TIOP-2.2.1-11/1-2012- 0001 „Sürgősségi ellátás fejlesztése-mentés”) nagyszabású fejlesztéseket hajt végre az ország
egész területén, mely keretében hálózatbővítésként Jánoshalma mentőállomás építése is szerepel.
Ez része azoknak a fejlesztéseknek,
melyek négy nagyobb területet ölelnek fel.
Országosan 22 új mentőállomás épül. Információink szerint a kivitelezők a megkésett
kezdés ellenére is tudják tartani a határidőket. Úgy tudjuk az építésvezetőtől, hogy
a térburkolatok elkészültét követően, július elejére tervezik a létesítmény műszaki átadását.

Az OMSZ az új építésű mentőállomásokat korszerű építőanyagok felhasználásával
megvalósítja meg. Megújuló energiaforrás
(napkollektor) telepítésével, mivel a beruházások során minden esetben figyelembe veszik hosszútávon mind a környezeti,
mind a pénzügyi fenntarthatóság követelményeit. A tervezés során figyelembe vették az állomásra kerülő mentőautó típusok
méreteit, dimenzióit.
Jánoshalma mentőállomásra az épület
használatban vételre történő átadáskor két
új. teljesen felszerelt „B” típusú mentő-gépkocsi (egyszer 12 órás, egyszer 24 órás B
típusú mentőgépjármű, teljesen felszerelve
az előírásoknak megfelelően) kerül.

Együnk és éljünk
egészségesen

Tábor cukorbetegeknek és/vagy fogyni
vágyóknak, egészségesen élni akaróknak

Szálláshely és Irodaház

Időpont: 2015.07.06 – 07.10. között
Helyszín: Jánoshalma Molnár János utca 3.

A tábor alatt ismereteket lehet szerezni és gyakorlatra lehet szert tenni:
egészséges életmód, táplálkozás, mozgás,zsírégetés,egyénre szabott étrend,
térségünkben leggyakrabban előforduló betegségek témakörökben
Jelentkezés: 2014.07.01 -ig
Jelentkezés: telefonon:+36-20-9109435 ( dr. Király Ibolya )
vagy
hétköznapokon Jánoshalma Kistérségi Eü. Központban a recepción, valamint
csütörtökönként Bácsalmáson a Bel. Szakrendelőben
Előleg: 5000 Ft/fő
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HUNYADI NÉPE

Erzsi néni csodás megmenekülése
Nem mindennapi dolog történt
az idén, május 9-ről 10-dikére
virradó éjszakán, a 90 éves Erzsi
nénivel, Jánoshalmán. A történetet leánya mesélte el nekem, s az
ő kérésére írom meg ezt a különös esetet.
Erzsi néni egyedül él kertes
családi házában, viszonylag jó
egészségben, csupán a vérnyomása ingadozik néha. Egyik fia a
szomszédban lakik, tehát közel a
segítség, ha kell. Ezt a segítséget Erzsi néni ritkán veszi igénybe, hiszen magas kora ellenére
még el tudja látni önmagát, a ház
körüli teendőkkel együtt, sőt még a kertjét is maga műveli.
A különös történet május 9-én este fél 8 tájban kezdődött. Erzsi
néni beleült fürdőkádjába, hajmosásra készült. Ez egy úgynevezett
ülőfürdőkád, nem nagy, mivel csak egy ülőrésze és egy mélyebb
része van a lábak részére. Amikor a hajmosással végzett, egy
fogantyú segítségével, megpróbált a fürdőkádból kilépni. E művelet közben a keze lecsúszott a kapaszkodóról és Erzsi néni visszaesett a vízzel teli, kisméretű fürdőkádjába. Esés közben megfordult, így eredeti helyzete is megváltozott, mégpedig oly szerencsétlenül, hogy csípője a lábak helyére, a fürdőkád legmélyebb pontjára került, a lábai pedig az ég felé, a fürdőkád ülőrészén maradtak.
Tehát szó szerint beleszorult a kádba, csupán a kezeit és a lábait
tudta valamennyire mozgatni.
Az ilyen kisméretű fürdőkádból, ilyen szorult helyzetben, még
egy fiatal felnőtt se tudna egyedül, önmagától kiszabadulni, hát
még egy idős asszony. Erzsi mama azonban nem esett pánikba.
Első dolga az volt, hogy leengedje a vizet. Mivel a fürdőszobában nem volt fűtés, a májusi éjszakák pedig még hűvösek, azért,
hogy ki ne hűljön, gondoskodott teste melegen tartásáról. Szabad
kezével, a fürdőkád mellé odahelyezett törölközőjét terítette csupasz vállaira. Ha nagyon fázott, időnként meleg vizet engedett a
kádba. Azért, hogy végtagjai el ne zsibbadjanak, kezeivel és lábaival rendszeresen kapálódzott, mozgatta őket.
Bámulatos ez a csoda, hogy egy ilyen idős néni, milyen szakszerűen tudott cselekedni, a túlélése érdekében. Erzsi néni azonban elsősorban imáiban hitt, ekkor is. Állandóan a Szűzanyához
fohászkodott, aki azelőtt is már többször megsegítette. Tudta, hogy
ez most is így lesz. Erős hite megtartotta, egy pillanatig sem ingott
meg, mert érezte, hogy a Szűzanya biztos megfogja segíteni. Így is
lett. A Szűzanya küldte neki a segítséget, saját gyermekei által, akik
amúgy is, mindennap meglátogatták édesanyjukat.
Vasárnap délelőtt tíz órakor a lánya érkezett elsőnek. Mivel nem

tudott bemenni, a szomszédban lakó testvére
és annak feleségek segítségével mentek be a
házba. Együtt keresték Erzsi nénit. A televízió
szólt, a fürdőszobában égett a villany, így oda
mentek elsőnek.
– Gyertek már – szólt rájuk az anyjuk.
A három felnőtt gyorsan kiszabadította szorult helyzetéből Erzsi nénit, aki kezével olyan
görcsösen szorította még mindig a kád szélét, hogy ujjait úgy kellett onnan lefejteni. Erzsi
néni a kádban töltött tizennégy óra alatt nem
aludt semmit.
Gyermekei orvost és mentőt akartak hívni hozzá, amit ő visszautasított mondván,
hogy nincs semmi baja. Bevette a gyógyszereit, megreggeliztették, majd ágyba fektették.
Délután négy órakor felébredt. Gyermekei kérdezték tőle, hogy fel
bír-e kelni.
– Megmutassam!? – hangzott kérdés szerű felelt, s ezzel egy
időben szinte kipattant az ágyból. Hétfőn már sétálgatott. Kedden
pedig már a krumplit töltögette saját kertjében.
Erzsi néni a csodálatos megmenekülését mégsem saját találékonyságának, hanem egyértelműen a Szűzanya közbenjárásának
tulajdonítja. Az idős hölgy mindig is mélyen vallásos volt. Amíg lábai
bírták, rendszeresen járt a templomba. Most is mindennap rendszeresen imádkozik.
Szellemi érdeklődése egészen friss. Megjelenése óta, rendszeres olvasója, a helyi Hunyadi Népe újságnak, mert érdekli, hogy
mi történik a településünkön. Gyermekeit mindig kéri, hogy vegyék
meg neki, az új lapszámot. Szereti olvasgatni a helyi egyházi kiadványt, a Jánoshalmi Harangokat is, amelyet ugyancsak gyermekei
juttatnak el hozzá.
Erzsi néni szemeit 86 éves korában szürke hályogra műtötték. A
beavatkozásba először nem akart beleegyezni, mondván: „Minek
már arra a kis időre”. Azóta négy év telt el és kitudja még mennyi
fog eltelni, egészségben és olvasásban, amihez kell a jó szem is.
Ő pedig még most is szemüveg nélkül olvas.
Ezzel az írással Erzsi néni szeretné köszönetét kifejezni csodás
megmeneküléséért a Szűzanyának és nem utolsósorban a családjának is.
A vele történtek pedig ismét azt bizonyítják, hogy az erős hitű
emberek túljutnak minden akadályon.
A reményt sohasem szabad feladni. Bármilyen nehéz helyzetbe
is kerülünk az életben, mindig hinnünk kell abban, hogy jön a segítség, mert a Jóisten és a Szűzanya a segítségükben erősen bízó
embereket sosem hagyják magukra.
Hitünk megtartása a sorsunk és a jövőnk záloga.
Fajszi Ferenc

13. oldal

Stílus és önismeret
Mitől szép egy nő?

Hogyan hat a külsőnk a belsőnkre?
Hogyan legyünk békében önmagunkkal?
Tanulható a stílus, mely meghatározhatja személyiségünket?
Mennyiben határozza meg lelki állapotunkat, hogy mit viselünk?
Ezekre a kérdésekre ad választ

Lakatos Márk stylist
Jánoshalmán
Helyszín:
Imre Zoltán Művelődési Központ
Időpont:
2015. június 16-án 17.00 óra
Az előadás végén a regisztrált résztvevők között stílus tanácsadás csomag kerül kisorsolásra!
Regisztrálni az alábbi módokon lehet:
-

a 06 77/502-952-es telefonszámon
az mbettina@jhrendelo.hu e-mail címen

személyesen a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központban (Jánoshalma, Petőfi S. u. 1. II. emelet Egészségfejlesztési Iroda)

-

a JEFI által létrehozott facebook eseményen
A belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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14. oldal

A zaj, mint károsító tényező
A zaj életünk velejárója, nem tudjuk kikerülni, „beleütközünk” lépten-nyomon.
Talán nekünk itt Jánoshalmán, nem jelent olyan nagy
problémát, mint egy nagyvárosban, mégis érdemes odafigyelni, gondolni rá, lehetőség szerint a káros hatásokat megelőzni.
Emiatt 2015. május 26-án Budapestről Berndt Mihály
Békésy díjas zajszakértő tartott előadást a Molnár János
utcai Szálláshely- és Irodaház ebédlőjében.
„Bekövetkezik az a nap, amikor az ember kénytelen
lesz egészségének egy veszélyes ellenségével, a zajjal
ugyanúgy harcolni, mint valaha a kolera és a pestis ellen
harcolt” (Robert Koch)
Ezekkel a gondolatokkal kezdődött az előadás, majd a
történeti áttekintés mellett értékes információkat hallottunk
a zajról, ami fizikai fogalom, füllel érzékelhető fiziológiás
folyamat, és psychológiai jelenség egyben. S ez lehet kellemes és kellemetlen.
A kellemetlen hatások közül kiemelte az előadó a halláskárosodást, zavartságérzetet (stresszt), beszédértés
zavarát, és az alvászavart.
De megtudtuk azt is, hogy a zaj különböző betegségek kialakulásában is
szerepet játszik: nevezetesen a szívinfarktus és a 2. típusú cukorbetegség.
Megismerkedtünk a decibel fogalmával, logaritmikus megjelenítésével. Például 40 dBA alatt a beszédértés zavartalan lehet, migy70 dBA
felett lehetetlen. Ma a nagyvárosok zajszintje a ’30-as évekhez viszonyítva 30-szoros.

Információkat kaptunk egyszerű módszerekről, hangárnyékolási technikákról a magunk és környezetünk megóvása céljából
Az előadás végén lehetőség nyílt személyes beszélgetésre is, közös
megoldás keresésére.
Kitágult egy kicsit a látásmódunk, a figyelmünk a zaj felé.
Óvjuk, védjük egészségünket!
KI

Csillagfényes – Kaland - PARK

A Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Szent Anna
Katolikus Általános Iskola tanulói a Csillagfényes – Kaland – Park elnevezésű programon vettek részt. A rendezvény a sport fontosságára hívta fel a figyelmet. 2015. május 28-án délelőtt flashmob felvétellel kezdődött
a kaland park, amikor a jánoshalmi gyermekek birtokba vették Jánoshalma központját, 29-én délután pedig sportvetélkedőkkel folytatódott a program. A délután során a gyerekek a Szállás és Irodaház (volt diákotthon)
sportszobáját és annak udvarát foglalták el, ahol az éjszakát is töltötték.
A délután során a gyerekek csoportosan vettek részt, a dr. Fenyvesi Máté
Sportcsarnokban és tanuszodába szervezett, játékos sportvetélkedőkön. A
feladatokat a katolikus iskola testnevelő tanárai állították össze és irányították, míg az uszodai feladatokban segítségünkre volt az uszodamester
Simity Zoltán is. Aki pedig éppen nem a sorversenyeken mérette meg erejét, tudását, a VÁRMÉTA nevű csapatjátékkal ismerkedett Virág Attila vezetésével. Este 8 órától pedig, az éjjeli kerékpározás vette kezdetét, melyet
Somogyiné Sági Piroska által kezdeményezett „23 órás tekergés” ihletett.
Ekkor a 10 fős csapatokból 2-2 gyermek, váltásban kerékpározott a parkban, melynek helyszínét a Polgárőrség biztosította. Mindeközben a csapat
nem tekergő tagjai a szellemkastéllyá alakult Hunyadi iskolában sikítozott a
szellemektől, vagy a Szent Anna iskolában és annak környékén, kincskereséssel töltötték az időt. Aki elfáradt a tekerésben egy kis táncolással „pihentette” lábait, a Nagy István által vezetett táncházban. A kemencés lángos,
melyet a Korzó étterem biztosított vacsorára a gyermekeknek és a segítőknek egyaránt, nagyon népszerű volt. A rendezvényen egészséges nassolnivaló volt, bár első látásra meglepő volt számukra az almachips és szezámmagos müzli szelet. A tekergés hajnal kettőkor ért véget, mikor a csa-

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1.
Tel: 77-502-950, 77-502-952
Fax: 77-502-953

patok utolsó tagjai is pihenni tértek. Másnap reggel 7 órakor már talpon volt
a gyereksereg, és várták az egészséges, zöldségekkel, és finom felvágottal
tele magos kifliket. A program a főtéren folytatódott, ahol kézműves foglalkozás, bábelőadás, ugrálóvár, arcfestés és közlekedési pálya várta a legkisebb korosztályt. Az este során a Szent Anna Katolikus Általános Iskola udvarán rendezett kerti ünnepség nyitottá vált a Hunyadi iskola tanulói
részére is, ahol a Csillagfényes-Kaland-Park érmeinek az átadására is sor
került. Az érmeket Horváthné Sörös Anita, valamint Rittgsszer János a két
iskola igazgatója adta át.
A rendezvény főszervezője a Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Egészségfejlesztési Irodája volt, valamint a szervezésben jelentős szerepet vállaltak az iskolák pedagógusai. A rendezvényt
támogatták a város vállalkozói is: Renner Bt., Galvánüzem, Friss Pékség,
Hendrosz Kft., Univer Zrt., Vidáné Sztrinkó Mónika (szülő). A vállalkozókon kívül, a csapatokat kísérő középiskolásokat is meg kell említeni, akik
a közösségi szolgálatuk keretében segítették a program sikeres megvalósulását. A Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. Gyermekjóléti Szolgálatának
köszönet az eszközökért, melyet a gyerekek rendelkezésére bocsátottak,
illetve két munkatársának, akik aktívan részt vettek a lebonyolításban. Munkájukat ezúton is köszönjük!
Külön köszönet a két általános iskola igazgatójának, hogy lehetővé tették a gyermekek számára, hogy egy éjszakára az iskolák más funkcióban
szerepeljenek, valamint azoknak a tanároknak, akik aktív részesei voltak a
lebonyolításnak! Munkájukért az iskola, a Kefag Zrt., valamint a Városgazda által adományozott raklapból készült kerti bútorokat kapott!

2015. június

Évet értékeltek
a lánglovagok

Május 22-én évet értékelő közgyűlést tartott a Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltóság és a Jánoshalma Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, összevont tag-gyűlésen. A tűzoltóság laktanyájában Nagy Sándor parancsnok
számolt be a 2014 évi tevékenységükről. A kis létszámú csapat megfeszített erővel állt helyt az elmúlt évben is. Azonban a megváltozott jogszabályi
feltételek egyre nagyobb követelményeket rónak rájuk. Több változás sem
előnyös számukra. Ilyen például az értesítések új rendszer. Mikor megkapják a riasztást azonnal indulnak, 8 percen belül. A helyszínre érve azonban a károsultak sokallják a kiérkezési időt. Ennek oka, hogy vidékre fut be
a jelzés, és mire lejut Jánoshalmára a riasztás,viszonylag sok idő telik el.
Ezt követően napirenden szerepelt jánoshalmi tűzoltóság jövőbeni szervezeti formája. Ebben egyezség alakult ki a város vezetése és a tűzoltók között abban, hogy megmarad a jelenlegi forma. Döntött a taggyűlés a
parancsnoki beosztás utódlásának előkészítéséről. Mint ismert Nagy Sándor jövőre várhatóan nyugállományba vonul és az elképzelések szerint
saját csapatból szeretnék megoldani az utódlást egy olyan személlyel, aki
megfelel a beosztással szemben támasztott jogszabályi feltételeknek is.

Rertro Cardio
Aerobic Norbival

A testedzés is egyfajta fizikai aktivitás. Általában az olyan fizikai tevékenységet értjük ezalatt, melyet előre megtervezünk, magában foglal egy sor
ismétlődő gyakorlatot, és azért végezzük, hogy megdolgoztassuk, megerősítsük és fejlesszük testünk valamely részét, beleértve a keringési rendszert is. Lehet ez bármilyen csapatsport, aerobic, edzőtermi mozgás, futás, úszás.
Schobert Norbi tart rendhagyó aerobic órát Jánoshalmán!
2015. június 23., 16:30
Jánoshalma, Béke tér (Főtér)
Az edzést követően Norbi rövid életmód előadást tart.
A rendezvényre regisztráltak között 24.000 Ft-os Dechatlon vásárlási utalvány kerül kisorsolásra!
Regisztrálni az alábbi módokon lehet:
- a 06 77/502-952-es telefonszámon
- az mbettina@jhrendelo.hu e-mail címen
- személyesen a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központban (Jánoshalma, Petőfi S. u. 1. II. emelet Egészségfejlesztési Iroda)
- a JEFI által létrehozott facebook eseményen
A belépés díjtalan!
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Pünkösdi fogathajtás
Májusi eső aranyat ér, mondja népi megfigyelés.
A szabadtéri programoknak azonban inkább a napsütés a tartozéka. Igazán nagy szerencsénk volt,
hogy Pünkösd vasárnapra mosolygós arcát mutatta az időjárás. Már reggel 7 órától gyülekeztek a
fogatok a Batthyány utcai sportpályán. Délelőtt 12
regisztrált versenyző nevezett a „C” kategóriás kettes fogatok versenyére. Fél 10-kor Kovács József
alpolgármester úr nyitotta meg a rendezvényt. A
parádés be-és kivonulással kezdetét vette a verseny. Az átázott pálya visszafogottságra intette a
hajtókat. Így is izgalmas, látványos volt a délelőtt.
Délelőtti eredmények: 1. Varga János Gara
2. Sipos Gábor
Sükösd
3. Nánai Zoltán
Dunapataj
4. András Gábor
Hercegszántó
5. Sziráczki János
Érsekcsanád
6. Malomsoki Gábor
Dunapataj
A fogathajtás szünetében ifi lovas ügyességi
bemutatót láthattak az érdeklődők. Kalocsáról és
Bajáról érkeztek a fiatalok, akik gyakorlott lovasként
ültek a nyeregben.
Délután 13-an neveztek a szabadidős lovasversenyre. Ez a hajtás is színes, érdekes volt.
Délutáni eredmények: 1. Sipos Gábor Sükösd
2. Varga János
Gara
3. Nánai Zoltán
Dunapataj
4. Szabadi János
Kiskunhalas
5. Sziráczki János
Érsekcsanád
6. Vinkó Gábor
Baja
A lovasok ismét a karusszellel köszöntek el
Jánoshalmától.
Akik nélkül nem lett volna kerek a nap: Halla Erika, Katus Andrea, Komáromi Henrietta, Lukácsné
Horváth Magdolna, Lengyel Antal, Menyhárt Tamás,
Ötvös Zsolt és Tóth Zoltán. Igazi vendéglátóként
finom reggelit és ebédet készítettek.
Támogatóink voltak: Agroprodukt Kft., Benkő Patika, Csényi és
Társa Kft., Ferencz Andrásné, Horváth Ferenc, Kaszibáné dr. Birkás Erzsébet, Kárpátiné Fárbás Ágnes, Kéles-hús Kft, Király Sándor, KUN- VIN Kft, Lakatos László, Lusztig Ferenc, Mónika Virágbolt,Pethő Zoltán, Petróczki Ferenc, Piroska Gazdabolt, Radvánszki Ferencné, Rátvai Dezső, Szűcs Márta, Univer Coop, Zámbóné
Karsai Dóra
Köszönöm Mindenkinek, aki hozzájárult a nap sikeréhez!
Csima Istvánné

2015.05.31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÉT FIATAL PÁLYAKEZDŐ TÁMOGATÁSA
A BÁCS- SZAKMA NON-PROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.-NÉL
A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósul meg. Célja a vállalkozás statisztikai
létszámának növelésével együtt járó, új foglalkoztatás támogatása. A pályázat révén kilenc
hónapon keresztül kettő segítő mentorral, két pályakezdő fiatalnak biztosítunk bér- és járuléktámogatást és segítjük az új munkahelyeik tárgyi feltételeinek kialakítását.
A TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-0297 azonosító számú projektben 4,11 millió forint Európai
Uniós támogatást nyert el a Társaság.            
A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. cégprofiljából adódóan mindig is fontos célkitűzésének
tartotta a piacképes, életszerű és gyakorlatias tudás átadását. A pályakezdőinket a székhelyünkön,
Baján, a Március 15. sétány 4 szám alatt foglalkoztatjuk. Hiszünk abban, hogy gyakornokaink korai
munkahelyi tapasztalatokhoz segítésével, későbbi foglalkoztathatósági esélyeiket jelentősen növeljük. Szakmai tudásunk legjavát, tapasztalatainkat oly módom igyekszünk átadni a fiataloknak, hogy
innen kilépve a munkaerőpiac biztos és szükséges, hosszútávon elengedhetetlen tagjaivá váljanak.
Rólunk és a projektről bővebb információt a www.bacsszakma.eu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt.
6500 Baja
Március 15. stny. 4
Telefon: 0670/4221838
E-mail: titkarsag@bacsszakma.hu
Honlap:www.bacsszakma.eu

15. oldal

A Nemzeti Bor Maraton
Jánoshalmán

A bor és a futás közös eleme a szabadság élménye. Az emberek nem kényszerből indulnak el futni vagy töltenek ki
egy pohár bort. Mozogni és borozni szeretetteljes dolog. Ezt fejezzük ki a Nemzeti Bor Maratonnal, amely várhatóan hazánk
legnagyobb közösségi élményeinek egyike lesz.
Volt mire alapoznunk, amikor elindítottuk
ezt a dinamikus folyamatot. Hazánk rendszerváltás utáni kevés sikertörténete közül
is kiemelkedik a borászat látványos fejlődése. Felfedeztük a bort, a borászokat és
a magyar borvidékek kincseit.
Hasonló változáson ment át a szabadidős futás is. Immár nagyon sokan kocognak az egészségük megőrzése érdekében
és egyre népszerűbbek a futós tömegrendezvények. Ma már a városkép szerves
része a sportruházatban futó ember.
E két, szomszédos világot kötöttük
össze azzal, hogy számos jó szándékú
partner bevonásával megalkottuk azt a
programot, amely egyszerre nyújt széles
marketing lehetőséget a résztvevő borászoknak és önkormányzatoknak, valamint
komoly sportolási lehetőséget profiknak és
amatőröknek.
"A Kárpát-medence a világ egyetlen
olyan kiterjedt zónája, amelynek teljes területe alkalmas szőlőtermesztésre. A sokszínű talajszerkezetnek, a gyümölcstermesztést kiválóan szolgáló hőösszegnek, a
megfelelő mennyiségű csapadéknak és
a termesztési kultúrának köszönhetően
Magyarország egyetlen összefüggő borvidék.
Nincs olyan magyar család, amelynek
a történetében ne jelenne meg egy boros
pince, egy kisebb-nagyobb szőlőskert vagy
egy árnyat adó lugas. A magyar bornemzet. És a magyar sportnemzet is. A miénk
az Aranycsapat, közös kincsünk Balczó
nagy futása, Darnyi és Egerszegi úszása,
Gerevich kardja vagy a világverő magyar
vízilabda.

Közös büszkeségünk a magyar bor és
a magyar sport. A bor – mint tudjuk – nem
alkohol: mértékkel az egészséges életszemlélet, az alkotókedv, a társasági lét itala. És az ünnepeké is.
Arra gondoltunk, futással kötjük össze
hazánk borvidékeit. Így hozzuk létre közel
száz bortermő helyen a Magyar Borászat
Ünnepét.
Arra szeretnénk koccintani, hogy együtt
ünnepelünk. Hogy együtt fut a nemzet."
A Nemzeti Bor Maraton számokban
11 nap
0-24 órában
256 óra
2573 km
kb. 8700 méter szintkülönbség a teljes
táv alatt
• 102 rendezvényhelyszín
• 397 érintett település
• 22 borvidék
• Közel 300 magyarországi borászat\pincészet
• A LEGHOSSZABB MARATONVÁLTÓ
VILÁGREKORD KÍSÉRLETE
• 7 maratoni táv
• 6 félmaratoni táv
• 36 éjszaki szakasz
• MAGYAR BORÁSZOK ÜNNEPEK
• közel 2 éves szervezőmunka
• Legrövidebb szakasz: Gesztely – Onga:
5 km
• Leghosszabb szakasz: Kőszeg – Sopron: 48 km
•
•
•
•
•

A LEGHOSSZABB MARATONVÁLTÓ
VILÁGREKORD KÍSÉRLETE:
A 2015. május 23-án rajtolt Nemzeti
Bor Maraton útvonalán megkíséreljük felállítani A LEGHOSSZABB MARATONVÁLTÓ VILÁGREKORDJÁT. Vagyis beállítani
megszakítás nélküli futással 0-24 órában a
Nemzeti Bor Maraton teljes hivatalos futószakaszán, 2573 km-en folyamatos futásteljesítménnyel a kitűzött táv teljesítését.
Ehhez bárki - akinek
településén vagy városán végighalad a maraton - ingyenesen beszállhatott a futásba a lakóhelyének közigazgatási
határain belül.
Jánoshalmán május
23-án Lajkó Mónika és
Németh Veronika képviselték a városunkat az itt
áthaladó Bormaratonon:
bm
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJRA INDUL A PIACI HANGOSHIRDETÉS!
Magánszemélyek és vállalkozások üzleti jellegű
hirdetéseit áll módunkban díj ellenében hirdetni.
Érdeklődni lehet a sportcsarnok pénztárában.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó
házi bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet:
06-77/401-001 és a 06-77/401-344 telefonokon

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

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

Érdeklődni a helyszínen vagy a 06-30-655-41-77 telefonon lehet.

ISMÉT INDUL A NYÁRI ÚSZÓTANFOLYAM AZ USZODÁBAN!
2015.06.17-től (szerda) naponta 09.00-11.00-ig igény
esetén több korosztályos csoportban is.
Érdeklődni lehet a sportcsarnok pénztárában

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE

BOR

a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.

Kérjük, a korlátozott beszállíthatóság miatt, időben (1-2 hét) jelezze szándékát!

A MINDENNAPOKRA!
Emlékezés
Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz és örökre ott maradsz.”

STÍLUS
ÜZLET
JÚNIUSI AKCIÓJA

Fájó szívvel emlékezünk

Id. Kender Károly
halálának 6. évfordulóján.

Szerető felesége, lánya, fia,
menye, veje és unokái

Műanyag merőkanál: 99.-/db
Buborékfújó: 75.-/db
Befözési fólia (50 db): 75.-/cs.
Baba tusfürdő (400 ml):
399.-/db
Az akció 2015 jún.
3.- 16.ig tart!

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 71.
Te l . :
06-30/529-7407
A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2015. május hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Buzder Attila
Csorba István
Kiss István
Pleck Gyula
Rabi Andrásné
sz: Rabi Anna
Sóti Józsefné
sz: Horváth Etelka
Ferenczi Dezsőné
sz: Lakatos Mária

élt: 60 évet
élt: 88 évet
élt: 80 évet
élt: 71 évet
élt: 87 évet
élt: 85 évet
élt: 62 évet

Lukács Sándor
Kövesdi Sándorné
sz: Végel Erzsébet
Dobos Gergely
Tresz Józsefné
sz:Ábrahám Ilona
Tóth József
Veverka Jánosné
sz: Lipka Jusztina

élt: 74 évet
élt: 68 évet
élt: 85 évet
élt: 69 évet
élt: 60 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

Kéthetente megújuló akciókkal várja Önt a
Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Júniusi
UHT Tej 1,5%

extra ajánlata!
Június 8-30-ig

159-Ft/db

Június 8-30-ig

(159-ft/l)

Aro Light natúr margarin 500g 177-Ft/db (354-Ft/kg)
Június 8-15-ig

König Trappista sajt (10dkg)

99,90-Ft

Június 15-22-ig

Aro fokhagymás felvágott (10dkg) 77-Ft
A készlet erejéig!

(999-Ft/kg)
(770-Ft/kg)

Minden péntek délután 16 órától friss
Bácsbokodi cukrász süteménnyel várjuk kedves
vevőinket,melyre elő rendelést is tudunk felvenni!

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés
Gázkazánok,
gáztűzhelyek,
gázbojlerek
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek
beüzemelése:

KISS ATTILA

gázszerelő mester
Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.

Tel.:06-20-32 39 906

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2015. május hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Csányi László (1952)			
Ozorai Bódogné (1931)
Balogh László (1954)

„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma
szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt
a világon egyszer.”
(Kosztolányi)
Nagy Zsolt ügyvezető
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AZ UTOLSÓ FORDULÓTÓL FÜGGETLENÜL MÁR BAJNOK A JÁNOSHALMA
A ZÁRÓFORDULÓT MEGNYERVE AZ U-21 CSAPAT IS ELSŐ HELYEN ZÁRHAT
AZ U -17-PEDIG BIZTOSAN EZÜSTÉRMES!
05.09:
U-17 Jánoshalma-Tompa 4:0 (1:0)

Góllövők: Csámpai Martin, Fetter Mihály, Délceg Dusán, Piriczki Péter
Sima győzelem!
05. 10:

„Győzelem nem akármilyen gólokkal”
Felnőtt:
Érsekcsanád – Jánoshalma 1:3 (1:2)

Érsekcsanád, 100 néző
Gólszerzők: Hamvasi 11’ ill. Gieszinger Péter 28’, Irbouh Soufiane
38’, Kovács Máté85’
Jók. Gieszinger Péter, Irbouh Soufiane, Urlauber István
Gieszinger Ferenc edző: Sajnos esélyt adtunk a lelkes hazaiaknak,
ezért lett szorosabb az eredmény.
U-21:
Érsekcsanád-Jánoshalma 0:5 (0:2)

Góllövők: Enesei Dániel 3, Harczi László, Lengyel Endre
Fenyvesi Ferenc edző: Magabiztos játékkal hoztuk haza a három
pontot.
05. 17:

„ Egy győzelemre a bajnoki cím”
Jánoshalma – Bácsbokod 10:0 (4:0)

Gólszerzők: Jeszenszki Roland 18’, 64’, 86’, Farkas András 38’,
73’, Irbouh Soufiane 44’, 84’
Jók: Kisa Péter, Kovács Máté, Irbouh Soufiane, Jeszenszky Roland.
Gieszinger Ferenc edző: Kiütéses győzelem, sajnálom, hogy ketten megsérültek.
U-21:
Jánoshalma – Bácsbokod 5:1 ( 1:0)

Gólszerzők: Enesei Dániel 2, Grácz Gergő, Nagy Róbert, Sztojka Szilárd
Fenyvesi Ferenc edző: - Kiegyenlített első félidő után a második 45
percben szinte felbillent a pálya.
U-17:
Jánoshalma – Sükösd 6:0 (1:0)

Gólszerzők: Hajdú Hunor 4, Fetter Mihály, Csámpai Martin
Nem azonos súlycsoportban volt a két csapat.

05. 23:
Felnőtt

„Nemcsak a mérkőzést, a bajnokságot
is megnyerte a csapat”
Csávoly – Jánoshalma 0:8 (0:6)

Csávoly, 100 néző
Gólszerzők: Farkas András 7’, Katymaracz 9’, Grácz Roland 17 ‚,
Kisa Péter 25’, Nagy Torma Ricsárd 28’, 35’, Jeszenszky Roland
61’, Kiss Benedek 63’
Jók: AZ EGÉSZ CSAPAT
Gieszinger Ferenc edző: Gratulálok a csapatnak! Ez úton köszönöm mindenkinek a segítségét aki tett ezért a sikerért. Legyen az
játékos, vezető, szponzor, vagy szurkoló.
U-21:
Csávoly – Jánoshalma 1:12 (1:6)

Gólszerzők: Enesei Dániel3, Nagy Róbert2, Hajdú Hunor2, Enesei
Márton, Mészáros Adrián, Bogdán Patrik, Harczi László
Fenyvesi Ferenc edző: Nagy volt a különbség a két csapat között.
Végig a mi akaratunk érvényesült.
05. 30
U-17: Jánoshalma – Mélykút 6:1 (2:0)

Gólszerzők: Hajdú Hunor 2, Csámpai Martin, Hegedűs Bence, Horváth Norbert, Fenyvesi Dávid.
Jól játszott a csapat, s nagyobb arányban is nyerhetett volna.
Horváth Mihály JFC elnöke:
Sikeres bajnokságot zárunk. Mindhárom korosztály a tervezett
eredményt éri (érte) el. A felnőtt csapat kitűnő tavaszi teljesítményt
nyújtott, alig kapott gólt, míg a rúgott gólok tekintetében kimagaslóan teljesített. Ezen felül, ami szintén nagyon fontos: úgy a felnőtt, mint az U-21 és U-17 csapatunknál kitűnő közösség formálódott az év folyamán. Biztos vagyok abban, hogy ennek is köszönhető a kitűnő eredmény.
Végezetül: Bár azt mondják” a sikernek sok apja van, a kudarc
árva gyerek”
Én mégis kijelentem: az eredményes bajnoki szereplés egy közösség szorgalmas, céltudatos munkájának az eredménye.
Ez a közösség: a csapatok és edzőik, az elnökség, a támogatók,
a segítő önkéntesek, akik a háttérmunkát végzik csendben, szerényen, a szurkolók, akik végig biztatták csapatainkat. Köszönöm
mindannyiuknak az egész éves munkát, áldozatvállalást.

Falunapos túra

EZÜST ESŐ

A JATESZ Nordic Walking csapatának júniusi túrája jún. 24-én volt. Pünkösdi-túra
néven a kunfehértói falunappal egybekötve került megszervezésre. A több napos
esőzést követően vasárnap az időjárás is
kegyes volt, és így esőmentes időben túrázhattak. 10 fő részvételével a 8 km-es távot
meleg napsütéses időben teljesítették. Túra
végén a résztvevők nagy örömmel fogadták és jó ízűen fogyasztották el a kunfehértói Vöröskereszt által felajánlott falunapi palacsintát.
Cs. E.

Az Aranybácska egyedül, teljesítette az
elvárásokat az első évben. A szezon elején
a elhangzott, hogy a felnőtt csapat dobogós helyezése teljesíthető cél. Az utánpótlás csapat pedig önállóan tudjon szerepelni, segítség nélkül.
A kitűzött célokat elértük. A felnőttek 2.
helyen végeztek, az utóbbi évek legszínvonalasabb bajnokságában.
Csak érdekesség ként had jegyezzem

meg, nem szerzett érmet a hatszoros bajnok Mórahalom, da a Kalocsa, és az Akasztói Focisuli sem.
Az utánpótlás csapat, a legfiatalabbakkal kiállva, mások által mondva érett, szép
magyaros focit játszanak. Az ellenfelek
között a Puskás Akadémia is szerepelt.
Nagyon nehéz, de sikeres bajnokságokon
vagyunk túl.
Gál László edző

Kisállat és díszállat
felszerelés bolt

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

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

Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)
Pethő Zoltán

Tel: 0630/338-25 08

www.pézé.hu
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Polgárőr toborzó

Tragédia a műszak után

SZERETNÉL BIZTONSÁGBAN ÉLNI?
TEGYÉL ÉRTE! GONDOLJ A GYEREKEKRE, AZ IDŐS, BETEG ÉS VÉDTELEN EMBEREKRE! POLGÁRŐRÖK A BIZTO N S Á G O S
M A G YA R O R S Z Á G É RT !

Felhívjuk a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy
a trükkös tolvajok újabban
az ingyenes csatorna bekötéshez szükséges helyszíni felmérés meséjével
próbálnak bejutni főként
magányos idős emberekhez. Kérjük Önöket, hogy
továbbra se engedjenek be
az otthonukba idegeneket.
Június 1-én este a szokásos hangulatban indultak Kiserdőből haza a délutáni műszak végeztével
az ott dolgozók. Többen saját gépkocsijukkal. Pár
kilométer megtétele után, 16 800 méteres útszelvényben azonban nem várt fordulat következett.
A szinte konvojban haladó autók egyike elé az
út széléről egy közel egymázsás vaddisznó ugrott.
Az elkerülhetetlen ütközés következtében a hölgyek által vezetett Daewoo elgázolta az állatot. A
mögöttük haladó Opel vezetője látva, hogy az előtte
lévő autó hirtelen lefékez, s hogy elkerülje az ütközést, elkapta a kormányt. Az Opel a Daewoo oldalának ütközött, majd átsodródott a bal oldali sávon
keresztül, s egy útszéli fának rohant. Egyes szemtanúk látni vélték, hogy a vad az Opel szélvédőjébe csapódott.
A nagy erejű ütközésben az Opel utasa - egy
52 éves jánoshalmi férfi – azonnal életét vesztette,
míg az autót vezető 28 éves jánoshalmi férfi életveszélyesen megsérült. A férfit a balesethez elsőként odaérkező munkatársai próbálták kiszabadítani a roncsok közül, de nem sikerült nekik, az Opelba szorult utasokat csak a tűzoltók tudták kiemelni
feszítővágók segítségével. A sofőrt a mentők próbálták újraéleszteni, de hosszas próbálkozás után
sem tudtak rajta segíteni, belehalt sérüléseibe. A
fiatal ember másnap lett volna 28 éves. A Daewooban utazók közül senkinek nem esett baja, jóllehet
az autójuk tönkre ment. A körülbelül 100 kilós vaddisznó elpusztult.
A helyszínre érkező Ságodi László vadász
elmondta, hogy kivédhetetlen az ilyen baleset, mert
a vaddisznó éjszaka egy pillanat alatt az autó elé
ugrik.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Ezúton is részvétünket és együtt érzésünket nyilvánítjuk a tragédiában érintett családoknak!

Évszázados hagyomány, hogy a településeken a
veszélyhelyzetek kezelésére polgári őrséget szerveztek, amely a lakosság biztonságát és az értékek megvédését szolgálta
Magyarországon a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG közhasznú jogállású köztestület irányításával jól szervezett, „közel 80 ezer főt számláló polgárőr
egyesületi rendszer működik törvényi felhatalmazással.
A polgárőr egyesületek kizárólagos joga a bűnmegelőzési célú közterületi járőrözés, figyelő szolgálat és a
közlekedésbiztonsági jelzőőri tevékenység.
A főbb célkitűzéseink:
1.) társadalmi bűnmegelőzés,
2.) baleset-megelőzés,
3.) gyermek - és ifjúságvédelem,
4.) környezetvédelem,
5.) az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítése,
6.) közterületi kamerarendszer működésében való
közreműködés,

7.) vészhelyzetek megelőzése és kezelése,
8.) katasztrófavédelmi feladatok segítése.
9.) a Rendőri szervek segítése..
Velük való együttműködés.
VÁRUNK:

Tisztelettel minden magyar állampolgárt, Az Ország�gyűlés által elfogadott új törvény értelmében. – ha
elmultál14 éves és nem múltál el 18 éves – akkor
is jelentkezhetsz szülői beleegyezéssel ifjú polgárőrnek is.
Várunk minden 18 életévét betöltő nagykorú nőt és
férfit, aki büntetlen előéletű, közügyektől nincs eltiltva,
és tenni is akar települése közbiztonságáért!
Legyél tagja az ország legnagyobb közbiztonsági
szervezetének, akit szolgálat közben véd a törvény, és
működését az állam támogatja!
Várjuk továbbá azok jelentkezését is, akik az 50 órás
kötelező időt a Polgárőrségnél óhajtják teljesíteni. Az
érdeklődők közvetlenül a lakóhelyük szerint illetékes
polgárőr egyesületeknél jelezhetik csatlakozási szándékukat, vagy az illetékes járási koordinátoroknál, felvételük az általános szabályok szerint történik.
Horváth Ferenc
polgárőr akadémikus, járási koordinátor,
megyei elnökségi tag

Faddi Szabolcs

Műszaki
kereskedés

közterület-felügyelő telefonszáma 06-30/565-37-58
A rendőrőrs indokolt esetben éjjel – nappal a
06-20/539-64-99 telefonszámon hívható

––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

Megyei elismerés

A jánoshalmi tűzoltók közül Bács-Kiskun
Megye tűzvédelmi biztonsága érdekében nyújtott szakmai támogatásáért Dr. Farkasinszki
Lóránt tűzoltó ezredes
megyei igazgató elismerést fejezte ki Liliom
Lászlónak. Az elismerő oklevelet és érmet a
kitüntetett május elején
vette át Kecskeméten.

2015. június

Orvosi 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 megelőző 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:

2015. Június : 5. Dr. Mikó Attila, 6. Dr. Mikó Attila 7. Dr. Mikó Attila , 8. Dr. Kishonti Attila, 9. Dr. Csoboth Johanna,
10. Dr. Szűcs Kornél László, 11. Dr. Gregó Sándor, 12. Dr. Gregó Sándor, 13. Dr. Gregó Sándor, 14. Dr. Gregó Sándor, 15. Dr. Kishonti Attila, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr. Gregó Sándor, 19. Dr. Mikó Attila, 20.
Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Kishonti Attila, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Gregó Sándor, 25. Dr. Gregó Sándor , 26. Dr. Mikó Attila , 27. Dr. Szűcs Kornél László, 28. Dr. Szűcs Kornél László, 29. Dr.
Kishonti Attila, 30. Dr. Csoboth Johanna,
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HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város

Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

Alapító:
Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel:
a Szerkesztőbizottság.
Szerkesztőség címe:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1
E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Készül: Kópia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla
Kiskunhalas, Bükkönyös u. 6.

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Löncs hús 400g

269 Ft

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

Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma: 06-77/401-070

199Ft

498 Ft/kg

PEPSI COLA 2,5 l

339Ft

135,6 Ft/l

Anyak önyv i hír ek

Csemege Uborka (3-6) 680g 299 Ft

199Ft

332 Ft/kg

született:

Tchibo Family 250g		399Ft

1596Ft/kg
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Petróczky Ferenc
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Hován Eszter és Kisföldi Róbert
Gáspár Ágnes és Kancsár János
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