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önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Templomunk búcsújára

Szent Anna templomunk, városunk
és a Katolikus Iskola védőszentje.
Életéről keveset tudunk. Szent
Anna asszony a keresztény és az
iszlám hagyományok szerint Szűz
Mária édesanyja, vagyis Jézus
Krisztus nagyanyja. (A képen is ezt
láthatjuk.)
Az Újszövetség semmit nem
mond Szűz Mária szüleiről. Egy
2. századi legenda szerint Mária
édesanyját Annának (jelentése:
kegyelemmel áldott), apját pedig
Joachimnak (Isten megvigasztal)
hívták. Nagyon bánkódtak gyer-

mektelenségük miatt. DE Isten
megajándékozza őket jámbor és
adakozó életük miatt egy leánnyal,
akit, Máriának hívnak.
Templomunk búcsúján mi is így
imádkozzunk, ahogy Illyés Andrásnál olvasható Szent Anna legendája
végén: ,,Amiképpen a víz annyival
tisztább, amennyivel a szép forráshoz közelebb meríttetik, úgy Szent
Anna annyival nagyobb tisztasággal részesült a jóságos cselekedetekben, amennyivel közelebb volt a
minden jóságos cselekedeteknek
kútfejéhez, a Jézus Krisztushoz.
Ily kedves lévén azért Szent
Anna asszony az Isten előtt, kérjük őt, legyen szószólónk ő Szent
Fölségénél, és minékünk nyerjen
végig megmaradó szent malasztot, hogy holtunk után mindörökké örvendezvén, dicsérhessük az
Úristent a mennyei boldogságban.
Istenünk, ki Szent Joachimot és
Szent Anna asszonyt arra választottad, hogy tőlük szülessék Egyszülött Fiad édesanyja, az ő közbenjárásukra kérünk, add meg,
hogy elnyerhessük az üdvösséget,
melyet minden nép számára ígértél.” Áldott Ünepet!
Sándor atya, plébános
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Jánoshalmi Napok 2015

Hosszas és alapos előkészítő munka eredményeként zökkenő mentesen lezajlozz az idei Jánoshalmi Napok rendezvény sorozata. A korábbi gyakorlattól eltérően még nemcsak egy hétvégére korlátozódtak a rendezvények , hanem már egy hetesre bővült a programsor. Igyekeztünk minden rendezvényről beszámolni. A részletes képes tudósításunk a 2-4. oldalon láthatják

Nyílt nap a vízműnél

Szennyvizes átadások

Június utolsó tanítási napján nyílt nap keretében az ivóvíz szolgáltatás
technológiájával ismerkedtek a Hunyadi iskola diákjai. A diákok látogatása
során sok érdekes tapasztaot szereztek a gyereke és a szakemberrek is.

Elkészült több, mint 42 kilométer hosszú szennyvíz hálózat, és az új szen�nyvíz tisztító telep. Az eseménnyel kapcsolatban az 5. oldalon olvashatnak.

Hőségriadó!!!

Európa bajnoki siker

A szennyvíz házi
bekötések az átvevő
Szolgáltató szemével
Ütemesen halad a házi bekötések magvalósítása. Az emberek
örülnek, hogy ingyenesen kötik
rá az ingatlanjukat a csatorna
hálózatra.
A kivitelező Városgazda Kft jól
szervezi a munkát. A megvalósítást végző vállalkozók jó minőségű munkát végeznek.
Hibás megvalósítást a Szolgáltató
nem vesz át. Minden ingatlannak
nyílt árkos átvételt kell biztosítani,
mely garancia a jó kivitelezésre.
Köszönjük a lakosság együttműködését!

Báli hívogató
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

Lapunk legközelebb
2015. augusztus 1-én jelenik meg
ISSN 2062-4069

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

Lapunk megjelenésekor harmadfokú (legmagasabb hőségriadót adta ki az ÁNTSZ. Egyes időjósok szerint szerint forró
július elé nézünk. A bajok megelőzése érdekében fontosnak
tartjuk az alábbiakra felhívni olvasóink figyelmét itt és lapunk
utolsó oldalán. .

Ahogyan emelkedik a hőmérséklet, úgy nő szervezetünk terhelése. A szervezet hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az
egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. Ezért
fontos, hogy alkalmazkodjunk a meleg, forró napokhoz.
●●Zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel, naponta akár többször is;
●●érdemes ventillátort használni, 1-2 órát légkondicionált helyiségben tölteni;
●●a déli órákat lehetőség szerint töltsük zárt helyen, sötétített helyiségben;
fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítőt, jót tesz a paradicsomlé,
az aludttej, a kefir, a joghurt és a levesek;
●●NE fogyasszunk kávét, alkoholos italt, cukros, illetve szénsavas üdítőt;
●●a szabadban érdemes széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni;
●●hordjunk világos színű, bő szabású, pamut öltözetet;
●●használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő krémet;
●●a csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessük, ne sétáltassunk a hőségben kisbabát;
●●sose hagyjunk gyermeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban.
Országos Környezetegészségügyi Intézet
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály

Minderről a 15. oldalon olvashatnak

Szépen gyógyul a kisbeteg

A családtól szerzett legfrisebb információk szerint jól van az a kislány, aki
égési sérüléseket szenvedett a Jánoshalmi Napok szombat esti rendezvényén. Már játszik, meséket néz, ismerkedik a növérekkel, orvosokkal és a
gyógyulásának biztos jele, hogy már csask alkalmanként kap fájdalomcsillapítót. Számára legrosszabb, hogy éjjel nem alhat mellette az édesanyja.
Orvosai szerint jó esélye van a teljes gyógyullásra , s a talán még bőrátültetést sem kell alkalmazni

J Á N O S H A L M I

2. oldal

HUNYADI NÉPE

Jánoshalmi Napok 2015 programja

2015. július

JÁNOSHALMI NAPOK ELŐRENDEZVÉNYE

A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület a Zene napja alkalmából
Honvéd Együttes fellépése volt az Imre Zoltán Művelődési Központ színháztermében. június 21-én este.
A Magyar Örökség és Príma Prímissima díjas Honvéd Együttes autentikus módon, eredeti régi paraszti hangszereken játszik. Az 1949-ben alapított, számtalan különös népi hangszert felvonultató zenekar előadásában
a magyar népzene mellett a szomszédos népek és a magyarországi nemzetiségek zenéje is helyet kap.

Ezt követte a színházteremben a Mithras Pedagógus Kórus fellépése, a tőlük megszokott magas színvonalon. Helyet kapott repertoárban a
magyar szerzők (Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos és még sorolhatnám), külföldi, klasszikus szerzők művei is. Kétszer is vastaps köszön-

A zenekar tagjai: Tóth Sándor - brácsa, Liber Róbert - bőgő, Csávás Attila
- fúvós hangszerek, Takács Adám - hegedű, Zenekarvezető prímás: Papp
István Gázsa. Meghívott vendégek: Tárkánv-Kovács Bálint (cimbalom) és
Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész
pont diákjainak műsora, majd a Szent Anna Katolikus Általános Iskola és

te meg a produkciót. Egyiket Hardi-Horváth Mária előadása vívta ki Erkel
Ferenc operájának a részletével, a másikat pedig a vegyes kari darabbal a
kórus. Köszönjük ezt a szép estét!

2015. június 26. péntek délután a Kossuth utcai Alkotóházban Nemes
István topolyai festőművész kiállítását Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
nyitotta meg. A megnyitót Juhászné Zelei Judit és Kovács Andrea négykezes zongora játéka tette még emlékezetesebbé.

A következő program 2015. június 25. csütörtökön volt az. Kiss Györgyné , Klárika nyitotta meg a jánoshalmi asszonyok alkotta Díszítő művész
kör kiállítását Sok szép csodálatos kézi munkát láthatott itt az érdeklődő közönség

Óvoda, valamint a Hunyadi János Általános Iskola tanulói bemutatkozása.

Ezt követően a Szabadtéri Színpadon a jánoshalmi óvodák, iskolák,
színpadi műsorát élvezhették az érdeklődők. Elsőként a Gyermeklánc Óvoda kicsinyei léptek a színpadra. Őket követte a FM Agrárszakképző Köz-

A nyolcórási harangszót követően Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere szólította színpadra a testvér városok küldöttségeinek vezetőit.
Ők köszöntötték Jánoshalma Népét e jeles napok alkalmából, Az ünnepség
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hangos a város. A programjuk a Szent Anna iskola udvarán kezdődött a
motorosok ünnepélyes color átadásával és motoráldással, melyet MOns.
Menyhárt Sándor plébános végzett. Ezek után indult a motoros felvonulás
a 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. útvonalon. és érkeztek meg az Univer Áruházhoz.

Sok mozogni vágyót vonzott Katus Attila személyi edző a szabadtéri
színpad mögé, elé és magára a színpadra. Így megvalósult a program mottója? Mozogjunk együtt.

szabadtéren Aradszky László fellépése után térzene ér zárta
Imre Zoltán Művelődési Központban Crazy Disco Generation – disco
szórakoztatta fiatalabb korosztályt.

Az aerobikot követően jöttek sorban a testvérvárosi és jánoshalmi
amatőr hagyományőrző csoportok fellépései. A kezdetet a topolyai Szél-

A nap fő programja, a főzés kezdetét ünnepélyes tűzgyújtás jelezte.
Azok, akik nem főztek sétálhattak a Béke tér északi oldalán Európai uni-

szirom Tánccsoport nyitotta, őket a Nawojowai tánccsoport követte. De

2015. június 27-én délelőtt a Király Lovastanyán a testvér városok küldöttségei tapasztalatcserét folytattak az európai uniós tagságról, fejlesztésekről, lehetőségekről egy kicsit lazább körülmények között.

felléptek a helybéliek közül a Pöndölösök, a Mezei Csokor és Új Pávakör
énekesei, valamit Gaics Mihályné is.

Szombaton, ebéd után motorok zajától és sajátos üdvözlési módjától lett

ós sátor, kirakodóvásár sátrai, között. Míg a felnőttek főztek, addig a legfiatalabbak gyerekjátékokkal és kézműves foglalkozással tölthették az időt.

Este a program szerint pontosan kezdődött az Edda koncert. Akik erre
vártak, nem csalódtak. Elhangzottak az együttes új és régi számai is.
Szent Anna iskola udvarán a motorosoknál késő délután kezdődött a
Dirty Road koncert, amit késő esete a Tankcsapda Tribune zárta nap itte-
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2015. június 28-án, vasárnap a Szent Anna templomban a nemzetközi
hívő közösség előtt mutatott be szentmisét Mons. Menyhárt Sándor plébá-

nos úr. A szertartás különlegességét a lengyel, délvidéki és más történelmi
vidékeinkről érkezett híveken kívül az adta, hogy ekkor adták át a temerini

Boldog Gizella Kézimunka és Hagyományőrző Szakkör asszonyai az általuk készített és felajánlott oltárterítőt. a Ünnepi szentmise. Ezzel zárult az
idei Jánoshalmi Napok program sorozata.

Nyertes a Jánoshalmi
Napok rendezvény
pályázata
Jánoshalmi
Városi Önkormányzat A2010/
N3658 azonosító számú
Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázata 3
millió forint támogatásban
részesült a 2015 évi Jánoshalmi Napok rendezvény programjainak lebonyolítására. A sikeres pályázatot a Városgazda Kft részéről Halász-Csiba
Renáta készítette a városvezetés közreműködésével. Köszönjük a projektben résztvevők közreműködését.

ni programját. .
AZ Imre Zoltán Művelődési Központban nem maradt el az éjszaki Welcome buli

A legszebb öt magyar lány közül egy jánoshalmi
A Miss World Hungary verseny mindenkinek egyenlő esélyt biztosít,
hogy megmérettesse magát ezen a nemes viadalon. A verseny nem csak a
külső szépségről szól, hanem a természetes és harmonikus nőről, motivációról, belső tartásról, tehetségről, álmok megvalósításáról és lehetőségről.
A szépségverseny mottója “Beauty with Purpose”, azaz a szépség nem
csak önmagáért való, célja van, célja kell, hogy legyen. Mégpedig az, hogy
ráirányítsa a figyelmet azokra, akik támogatásra, segítségre szorulnak, akik
a legsebezhetőbbek. Ők azok a hátrányos helyzetű gyermekek, akik anya
vagy család nélkül kénytelen felnőni.
Ebben az évben június 22-én rendezték meg az idei verseny döntőjét,
melyen Duka Babett igen szép sikert ért el. Mi itthon a televíziós készülékek előtt izgulhattunk, hogy városunk lakója minél jobb eredményt érjen el.
Az internetes közösségi oldalakon buzdították városunk lakói, hogy szavazzunk Babettre. Meg is lett az eredménye.
No, de ne szaladjunk előre. Dukai Babettől először is azt szeretnénk
megtudni, hogy eddig is, hogy sikerült eljutnia, mely már önmagában is
szép teljesítmény.
– Édesapámnak az egyik ismerőse javasolta, hogy induljak el a versenyen. Édesapám is már régóta szerette volna, hogy induljak el, induljak el, mert lenne esélyem. Online jelentkeztem. Ott volt egy selejtező. Ezután felutaztam Budapestre,
ahol több, mint kétezer lányból választottak húszat, aki bekerült a táborba.
A táborban különböző kritériumoknak kellett megfelelni ahhoz, hogy bekerüljünk
a legjobb tizenhat közé, akik mehettek az élő showba. Voltak vetélkedők. A Miss

Talent versenyen megmutathattuk egyedi képességeinket, a Miss Charity
versenyen a jótékonykodás mellett a kommunikáció volt a leglényegesebb
szempont, a Miss Sport versenyen pedig a sportosságunkat mérhették fel.
Ezen kívül Miss Bikini külön versenyt is rendeztek a szervezők, ahol a
versenyzők alakját ítélhették meg. A házi versenyek között a Miss Beauty
Face-n pedig, hogy milyen szép arcunk van, és azt hogyan tudjuk használni. Volt a

A Miss World a világ legnépszerűbb és legnézettebb szépségversenye,
több mint 140 országban van jelen. A Magyarország Szépe Kft. rendelkezik
a verseny magyarországi megrendezésének kizárólagos licensz jogaival.

tehetség felmérés is. Ezen kívül volt egy extra kritérium, egy személyiség teszt és
nyelvtudás teszt, ami hirtelen jött, de úgy gondolom, hogy megfeleltem. Úgy vettem észre, hogy tetszettem a szakmai zsűrinek.
Tehát ezeknek a feltételeknek meg kellett felelni. A táborban voltak kemény
küzdelmek. A lelki kitartásra szükség volt, ugyan úgy, mint a fizikaira.
Mindezek után jött az élő show. Ott pedig folyamatosan kiesett mindig kettő lány. A vége felé, amikor kimondták a nevemet, azt hittem, hogy kiestem és

próbáltam mosol�lyal leplezni kezdeti
csalódottságom. De
amikor bemondták,
hogy mi öten lettünk
Magyarország legszebb lányai annak
nagyon megörültem.
– Menyire elégedett ezzel az eredménnyel?
Szerettem volna egy jobb helyezést elérni, legalább egy közönség
díjat, hiszen láttam,
hogy mennyien szavaztak rám és men�nyien velem együtt
izgultak, ami nagyon
mélyen érintett. Nem
is gondoltam, hogy
ennyi embernek számított, hogy elindultam egy ilyen megmérettetésen. Ez mindenképpen nagyon jól esett a szívemnek.
Ezúton is köszönöm a támogatásukat.
Úgy gondolom mégis csak szép eredmény bejutni a legszebb öt lány közé.
Remélem, hogy a jövőben további sikereket érek el.
Kedves Babett! A civil életben mivel szeretnél foglalkozni, mi álmaid munkája?
Számomra nagyon fontos, hogy olyan befolyásos emberré váljak, aki nagyon
sok embernek segíthet. Ez nekem mindennél fontosabb! Úgy hogy nem fogok megállni. Próbálkozni fogok újra, ha nem is itt, akkor máshol. Mindenképpen el kell
érnem a célomat. Nem tudnék úgy élni, hogy nem válok olyan emberré, aki tehet
másokért. Úgy gondlom, ha egy ember azt csinálja, amit szeret, akkor abban sikeres is lehet, Ha sikeres, akkor eléri az összes többi célját is.
Ehhez kívánok a magam és olvasóink nevében sok kitartást, erőt és egészséget.
Köszönöm a beszélgetést.

Verses kötet ajánló szerelemről és a szereteről
A közelmúltban jelent meg az 1955-ben Jánoshalmán született és ma Szegeden élő és tanító
Árpás Károly legújabb verseskötete. A HITVESI KÖLTÉSZET monogám kapcsolat jelentősége részben kapcsolódik Catullus életfelfogásához, meg a keresztény elvárásokhoz.
A kötet bevezetőjében erről így vall a szerző:
A címadásom a 19. századi szerzők példájának a követése. Vörösmarty Mihálytól kezdve a
költők, írók többsége mérhetetlenül fontosnak
találta a családi élet boldogságát. Saját élettapasztalatuk alapján, meg a kortárs emberek
életútját ismervén tudták, hogy a család alapja
a monogám kapcsolatú nő- társ.
A 20. században némileg változott az életfelfogás, ám a jó nevelésű emberek, akik sem
az ún. szocialista embereszményt nem fogadták el, ugyanakkor nem is kívánták követni a
kapitalista fogyasztói társadalom manipulálha-

tó emberideálját, azok maradtak a régi értékek
követői. A hagyomány-tisztelet nem teszi kötelezővé a vallási kötődést, azonban ne felejtsük:
a 19. század jeles alkotói, gondolkodói nem
voltak ateisták!
Az alkotásaimban megkísérlem nemcsak megalapozni életutamat, hanem szeretném kiváltani a befogadók azonosulási vágyát! Nagyon
fontos a szerelem (Catullusra támaszkodva
írtam egy tanulmányomat), még fontosabb a
két különböző nemű ember választott közössége. Ennek fennmaradását nemcsak a gyermekek, hanem az unokák, dédunokák is erősíthetik. Ugyanakkor szerepe van a családok közötti barátságnak is!
Bízom abban, hogy az alkotásai kiváltanak
az olvasóban nemcsak asszociációkat, hanem
emlékeket és életélményeket is!
b. s.
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2015. június 26.

Jánoshalma Város Önkormányzat

Sajtóközlemény		

Jánoshalma Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt
A 2013. augusztusban megkezdett szennyvíz-csatornázási munkálatok befejeződtek a város utcáiban, a már
korábban meglévő csatorna-hálózat részleges rekonstrukciója megtörtént, emellett új szakaszok épültek, valamint üzemkész az új szennyvíztisztító telep. Ezt a tájékoztató anyagot azzal a céllal készítettük el, hogy számot
adjunk az elvégzett munkánkról.
Pénzügyi adatok:
A beruházás összköltsége 3 020 970 185 Ft, mely az eredeti tervek szerint 82,150078% EU és hazai költségvetési forrásból, míg a fennmaradó 17,849922% önkormányzati és lakossági forrásból került finanszírozásra. Időközben a támogatás összege Magyarország Kormányának 2014. december 5-i döntése értelmében tovább nőtt,
így annak aránya 93,638456%-ra változott. A Projekt elszámolható nettó költsége így: 2 981 656 148 Ft, az újonnan megítélt támogatási aránynak megfelelően így 2 791 976 780 Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat.
Jánoshalma Város a támogatás összegét az Európai Unió Környezet és Energia Program keretében nyerte el
a Jánoshalma Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt megvalósítására. A projekt az Európai
Unió támogatásával, és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A fejlesztés keretében a 41 527 m hosszú új gerincvezeték, 2 740 m hosszú nyomóvezeték került megépítésre, és 4 065 m meglévő csatornarendszer került felújításra. Új szennyvíztisztító telep épült, amelynek kapacitása 914 m3/ nap.
A lefolytatott közbeszerzések során kiválasztott
projekt résztvevők a következőek voltak:
Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása: 4Sales-Forrás Konzorcium (4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. és Forrás Unió Tanácsadó Iroda Szolgáltató Kft.)
Csatornakivitelező: Jánoshalma A-S Konzorcium (A-HÍD Építő Zrt. és SWIETELSKY Magyarország Kft.)
Telepkivitelező: STRABAG-MML Kft.
FIDIC mérnök: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. és Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Bt.
Közbeszerzési szakértő: K&Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft.
Jogi szakértő: Dr. Hegyes Edina egyéni ügyvéd
Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok: DI-CLAR Tanácsadó Kft.
Szennyvízcsatornázás
Városunk szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítása beruházásának kivitelezési munkái 2013 augusztusában kezdődtek meg, és kevesebb, mint 2 év után 2015 júniusában befejezésre kerültek.
A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezője a Jánoshalma A-S Konzorcium (A-HÍD Építő Zrt. és SWIETELSKY Magyarország Kft.) volt. A pályázat keretein belül Jánoshalmán egy gravitációs csatornahálózat létesült 7 db
szennyvízgyűjtő öblözettel. Az öblözeteknél a terepviszonyok miatt átemelők épültek, összesen 6 db közbenső
és 1 db végátemelő. A közbenső átemelők nyomóvezetéken továbbítják a szennyvizet a befogadó végátemelő
irányába. A végátemelő átemeli az összegyűjtött szennyvizet a tisztító telepre.
A projekten belül a meglévő gerinc hálózat rekonstrukciója is feladata volt a Jánoshalma A-S Konzorciumnak.
A rekonstrukciós munkálatok során a régi csatornahálózatot átépítették és bélelték. Az elkészült csatornahálózat
úgy került átadásra, hogy a minősítő vizsgálatok elkészültek: víztartási próba, kamerás csatornavizsgálat, talajmechanikai vizsgálatok. A lefektetett csatornahálózat nyomvonal helyreállítása az eredeti állapotúra készült el.

Szennyvíztisztító telep
A beruházás célja:
Jánoshalma Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, a keletkező szennyvíz mennyiségének növekedése szükségessé tette egy új, korszerű szennyvíztisztító-telep létesítését. A szennyvíztisztítási beruházás célja, hogy biztosítsa a csatornahálózat által összegyűjtött szennyvíz olyan mértékű megtisztítását, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz a befogadóban és a környezetben csak a lehető legkisebb, a hatóságok által megengedett környezeti terhelést okozhassa.
Műszaki tartalom:
Az új szennyvíztisztító telep a terveknek és az létesítési engedélyének megfelelően napi 914 m3 szennyvíz
kezelésére és megtisztítására alkalmas. A létesítmény a Zenészsor utca végén, a régi szennyvíztisztító telep mellett került megépítésre. 4 db egyenként 356 m3-es reaktor biztosítja a csatornán érkező és a szippantott szennyvíz
megtisztítását. Az új telep teljesen zárt kialakítású, a reaktorok fedettek és hőszigeteltek, így a keletkező szaghatások szinte minimálisak, és az időjárási körülmények sem befolyásolják jelentősen a tisztítás hatásfokát. A tisztított szennyvíz egy nyomóvezeték segítségével a Kígyós főcsatornába kerül elvezetésre, mely mellett a talajvíz
minőségét monitoring kutak segítségével bármikor ellenőrizni lehet.
A kivitelezés mérföldkövei:
A szennyvíztisztító telep tervezésére és megépítésére Jánoshalma Önkormányzata a STRABAG-MML Kft.-vel,
mint fővállalkozóval 2013. szeptember 30-án kötött szerződést. A munkálatok az engedélyezési és kiviteli tervek
készítésével kezdődtek meg, majd a szükséges engedélyek beszerzését követően 2014. április 9-én indult el a
helyszíni kivitelezési munka. 2014 decemberére elkészült a komplett tisztítási technológia, így a 6 hónapos próbaüzem az ütemtervnek megfelelően 2014. december 19-én megkezdődhetett. A próbaüzem célja, hogy a technológiát, a szennyvíztisztítás hatásfokát a végleges átadás-átvétel előtt biztonsággal ki lehessen próbálni, így biztosítva, hogy az Építtető az elvárt színvonalú létesítményt vehesse át.
A műszaki átadásra 2015. június 30-án került sor, majd ezt követően a kivitelezési szerződés szerint a szen�nyvíztisztító telepet a STRABAG-MML Kft üzemeltetésre átadta az Üzemeltetőnek.

5. oldal

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

6. oldal

Felhívás parlagfű
elleni védekezésre

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása
érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. A parlagfű Magyarországon,
a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek
egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében:
„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyző, a település külterületén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2015. június 30. napját követően, köteles hatósági eljárást indítani azon földhasználókkal szemben,
akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni.
Amennyiben megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása, ú.n. „közérdekű védekezést” kell elrendelni, mely azt jelenti, hogy a
hatóság vagy az önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül is jogosult a szükséges
parlagfű- mentesítési munkálatokat elvégezni. A mentesítés, valamint az
eljárás egyes költségei az ingatlan használóját terhelik.
A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – az eljáráshoz kapcsolódóan - a hatóság nem mérlegelhet, növényvédelmi bírságot kell kiszabni
a fertőzött terület nagysága, fertőzöttségének mértéke figyelembevételével, melynek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.
Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötelezettség megszegése esetén a rendkívül súlyos jogkövetkezményeket, előzetes értesítés nélkül alkalmazni kell, ezért kérjük az ingatlantulajdonosokat, illetve földhasználókat, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű- mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FOGYASZTÓVÉDELMI
ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL
TÁJÉKOZTATÁS
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szerve a
Jánoshalmi Járási Hivatal felkérésére 2014 májusától minden hónap első
hétfőjén, 9:00 – 12:00 óráig személyes tanácsadással várta a Jánoshalmi Járás közigazgatási területén lakókat, a 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
szám alatt.
Tekintettel az elmúlt évben tapasztalt csekély érdeklődésre, a kihelyezett
ügyfélfogadás további ellátása nem indokolt.
Ugyanakkor az ügyfelek tájékoztatása céljából figyelmébe ajánlom ügyfélfogadási rendünket, mely az alábbiak szerint alakul:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Hatósági Tanácsadó Iroda és Rezsipont
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 16.00 óráig
Pénteken: 8.00 – 14.00 óráig
Elérhetőség:
Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. III. em.
E-mail cím: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu
Tel: 76/481-405
Fax: 76/481-416
Kecskemét, 2015-06-23.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

AZ OKMÁNYIRODAI
ÜGYINTÉZÉS MÁSIK
IRODÁBA KÖLTÖZÖTT

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. volt tanácskozó terembe költözik.
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.
Okmányiroda elérhetőségei:
okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Az Okmányiroda új telefonszámai:
Diákigazolvány ig. adatlap:
Gépjármű ügyek ügyek:
77/795-273
77/795-217
77/795-289
77/795-291
77/795-290
Ügyfélkapu ügyek:
Vezetői engedély ügyek:
77/795-273
77/795-217
77/795-289
77/795-289
Lakcím ügyek:
77/795-291
77/795-273
Személyi igazolvány ügyek:
77/795-289
77/795-273
77/795-289
77/795-290
Vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyek:
Útlevél ügyek:
77/795-290
77/795-273
77/795-289
Parkolási igazolvány:
77/795-290
77/795-289
Az ügyfélfogadási idő:

Hétfő:
8.00 - 12.00 illetve 13.00 – 17. 00 óráig
Kedd:
8.00 - 12.00
Szerda:
8.00 - 12.00 illetve 13.00 – 16.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8.30 - 12.00 óráig
Tisztelettel:
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Bácsalmási
Járási Hivatalának tájékoztatja
A közigazgatás működésének hatékonyabbá tétele érdekében jelentős
átszervezések történtek, melynek részeként valósult meg a kormányhivatalok integrációja, valamint az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (továbbiakban: KÉR) létrehozása.
Az átszervezések következtében 2015. április 1-től a földhivatal által
ellátandó feladatok a megyei, fővárosi kormányhivatalok, illetve a járási
hivatalok hatáskörébe tartozik, ebből eredően illetékességi területünkön
ingatlanügyi hatóságként elsőfokon a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya, másodfokon a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya jár el.
A földügyi igazgatás körébe tartozó iratok nem tartoznak a Központi
Érkeztető Rendszer hatálya alá.
Földügyi igazgatási körbe tartozó ügyek:
ingatlan-nyilvántartással,
állami alapmunkákkal, a földméréssel, térképészettel, távérzékeléssel,
térinformatikai rendszerek működésével és az államhatárral kapcsolatos
nemzetközi kötelezettségekkel,
földminősítéssel, földvédelem, földhasznosítási előírások érvényesülésével és a földhasználati nyilvántartással,
földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével, földforgalommal, a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a
mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartással
összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos eljárások, valamint a telekalakítási hatósági ügyek.
Felhívom Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az ingatlanügyi hatósághoz
postán keresztül benyújtott beadványaikon címzettként szíveskedjenek feltüntetni az illetékes kormányhivatalnak vagy járási hivatalnak a hatósági
feladatot ellátó szervezeti egységét az alábbi minta szerint:
Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya
6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 26.
A nem pontosan címzett küldemények az ingatlanügyi hatósághoz történő megérkezése hosszabb időt vesz igénybe, mivel ebben
az esetben a Központi Érkeztető Rendszeren keresztül történik a kézbesítés – mely időszakban a kérelem, megkeresés iktatására, illetve
széljegyzésére nem kerülhet sor.
Tájékoztatásom mellékletét képezi a megyei, fővárosi kormányhivatalok
földhivatali főosztályainak, valamint a járási hivatalok földhivatali osztályainak elérhetőségét tartalmazó lista.
Bácsalmás, 2015. május 29.
Szommer Károly
hivatalvezető nevében és megbízásából
Kulesevics Jánosné
osztályvezető
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Nyugdíjba vonult a kolléganőnk

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 2013.
január 1-től kezdte meg munkáját.
Az első, aki hivatalunktól nyugdíjba ment, Bagóné Tamás Márta ügykezelő kolléganő.
Márta munkáját Jánoshalmán a Polgármesteri Hivatalnál kezdte, a járási hivatalok kialakításával került a Járási Hivatalhoz.
A két hivatalnál eltöltött 40 év szolgálat után megérdemelt pihenését
kezdte meg.
Jó kolléganő volt, akire mindig lehetett számítani, munkáját lelkiismeretesen végezte, ezért sajnáljuk, hogy már nem találkozunk vele naponta.
Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveit egészségben, szeretetben töltse családja körében és volt kollégáit is őrizze meg emlékezetében.
Köszönjük a munkáját és az együtt töltött éveket.
Jánoshalma. 2015-06-24.
A kollégák nevében:

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

HŰSÉGSZERZŐDÉS KEDVEZMÉNYES KÉSZÜLÉKVÁSÁRLÁSSAL

– de mi történik, ha a hűségidő alatt pl. a telefont elvesztem, ellopják, vagy éppen elromlik?
Mindenki hallott már az ingyen vagy akár 1-2 Ft-ért elvihető készülékekről (pl. mobiltelefon tv, laptop). A hírközlési szolgáltatók rendszerint különböző kedvezményeket – cikkünk témáját szolgáló – kedvezőbb készülékárakat biztosítanak a számunkra cserébe azért, hogy elkötelezzük magunkat egy vagy két évre az irányukba, ez az ún. hűségidő.
De sajnos sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi történik, ha időközben, tehát még a hűségidő lejárta előtt probléma adódik a készülékével?
Készülékhiba esetén, a vásárlástól számított 2 évig – amelynek első éve
a jótállás, köznapi néven garancia időtartama – természetesen módunkban
áll visszavinni azt az értékesítő szolgáltatóhoz, amelynél ebben az esetben
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján fennálló szavatossági, jótállási igényeinket érvényesíthetjük.
Fenti esettől azonban el kell határolni azt a hibabejelentést, amely az
elektronikus hírközlési szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás csökkent minőségével vagy éppen
igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos. Erre ugyanis nem a Ptk., hanem az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályok
alapján van lehetőségünk. Azt, hogy ilyenkor milyen jogaink vannak, természetesen nem szükséges észben tartanunk, illetve ismernünk az ide
vonatkozó jogszabályokat. Ezekről egyrészt kivonatos formában tájékozódhatunk a szolgáltatás igénybevételére kötött egyedi előfizetői szerződésünkből, illetve annak szerves részét képező, jogokat és kötelezettségeket
bővebben, gyakran több tíz oldalon bemutató általános szerződési feltételekből (ÁSZF). Ez utóbbiak minden előfizető számára elérhetőek pl. a szolgáltató honlapján vagy ügyfélszolgálati helyiségeiben.
A fenti két fogalmi elhatárolás (készülékhiba – hibabejelentés) azért fontos, mert sok fogyasztó félreértelmezi azt a szabályt, miszerint megilleti Őt
a hűségszerződés idő előtti és bármiféle hátrányos következmények nélküli
felmondásának joga, ha a szolgáltató a neki bejelentett és az érdekkörébe
tartozó hibát 30 nap alatt sem hárítja el. Ez a rendelkezés csak a szolgáltatás csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos hibajelenségek elhárításának 30 napon belüli sikertelenségére vonatkozik és nem alkalmazható a 30 napon belül ki nem küszöbölt
készülékhibára. Utóbbi esetben ugyanis amennyiben készülékünket hűségszerződés egyidejű aláírásával vásároltuk meg és szavatossági, jótállási
igényérvényesítésünkkel kapcsolatban nem sikerül egyezségre jutnunk a
szolgáltatóval, békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatunk, és csak
igen komoly szankció árán mondhatjuk fel szerződésünket.
A szolgáltató által szankcióként alkalmazott kötbéreknek több fajtája (és
egy-egy előfizetői szerződésen belül akár együttesen, összesítve fizetendő
eleme) ismert attól függően, hogy a szolgáltató milyen kedvezményt nyújt,
illetve az előfizető milyen kedvezményt vesz igénybe. Cikkünk elsősorban a
készülék vásárlása miatti hűség és annak idő előtti felmondása esetén fizetendő kötbérfizetési kötelezettségre terjed ki. A teljesség kedvéért azonban
megemlítendő, hogy létezik szolgáltatói hűség és annak idő előtti felmondása esetén fizetendő kötbér, valamint tarifahűség és annak idő előtti felmondása esetén fizetendő kötbér is.
Sajnos a kedvezményes készülékvásárlásból későbbiekben esetlegesen felmerülhető problémákkal kevés fogyasztó foglalkozik, illetve azokkal
nincsenek tisztában, mindemellett az is elmondható, hogy szerződéskötéskor sokszor meggondolatlanul, irreálisan magas áron vásárolnak készüléket. Ezért szerződéskötés előtt érdemes átböngészni egyrészt a szolgáltató ÁSZF-jét, mely alapján mi magunk is tájékozódhatunk arról, hogy milyen
kötelezettségeink keletkeznek, ha szerződésünket idő előtt felmondjuk,

illetve átnézni az ún. készülék-árlistát, mely alapján tájékozódhatunk a szolgáltató által felkínált kedvezmények mértékéről.
De hogyan valósul meg ez a gyakorlatban, nézzünk erre egy egyszerű példát: a megvásárolni kívánt készülék szolgáltatói készüléklista ára
160.000 Ft, melyet pl. egy webáruházban 80.000 Ft-ért értékesítenek.
Ugyanakkor szolgáltatónktól 160.000 Ft-os listaáras készüléket 2 éves
hűségszerződés aláírásával egyidejűleg, havi 5.000 Ft-os kamatmentes
részletfizetéssel elhozhatjuk. Ez azt jelenti, hogy a két év alatt összesen
120.000 Ft-t fizetünk ki készülékünkért. Az igénybe vett készülékár-kedvezmény és az így esetlegesen fizetendő kötbér mértéke könnyen kiszámolható, ha a szolgáltatói készüléklista árából (ami 160.000 Ft) kivonjuk a kifizetett havi törlesztő-részletek összegét (120.000 Ft), így 40.000 Ft-ot kapunk.
Sajnálatos módon kötve van a kezünk azokban az esetekben is, ha pl.
készülékünket elvesztettük vagy ellopták. Ennek tényét ugyan bejelenthetjük a szolgáltatóknál, jelenleg azonban nem létezik olyan jogszabályi előírás, mely szerint lehetőségünk lenne bármiféle hátrányos következmény
nélkül felmondani hűségszerződésünket. Választhatunk tehát,
vagy fizetjük tovább készülék hiányában is annak törlesztő-részleteit,
illetve mindemellett ha ilyet is aláírtunk, a hűségidő lejártáig a szolgáltatás havi díját is vagy
felmondjuk hűségszerződésünket és kötbért fizetünk, melynek összege fenti példánkat alapul véve áll egyrészt a kedvezményes készülékvásárláshoz kapcsolódó 40.000 Ft összegű készülékkötbérből, valamint ha
ilyet is aláírtunk szolgáltatói hűséghez és tarifahűséghez kapcsolódó kötbérösszegekből.
Célszerű tehát kedvezményes készülékvásárlással egybekötött szerződéskötés előtt a készülékkínálatot áttekinteni, legyen szó telefonról, televízióról vagy akár laptopról, és felkutatni annak elérhető legkisebb kiskereskedelmi árát, tehát azt az árat, amennyiért pl. egy kiskereskedőnél - egy
összegben kifizetve – hozzájuthatunk.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁS
A JÁNOSHALMIJÁRÁSI HIVATALBAN
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának kihelyezett ügyfélfogadása:

Nyugdíjbiztosítási
ügyfélfogadás

2015. július hónapban:
2015.07.10-én
8-12 óra között
2015. augusztus hónapban:
2015.08.07.
8-12 óra között

Az ügyfeleket Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt várják az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
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Haszonbérleti szerződések alaki, tartalmi követelményei
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Fftv.), valamint a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.) szabályozza a földhasználati jogosultság megszerzésének feltételeit.
A törvény hatálya kiterjed az ország területén lévő valamennyi mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre (a
továbbiakban: föld), valamint a tanyára. A tanya lakó-, és gazdasági épülete használatának – a föld elválasztott –
önálló átengedése esetén a törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A föld tulajdonosa, haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező a föld használatát, hasznosítását
haszonbérlet, felesbérlet, részesművelés, illetve szívességi földhasználat jogcímén, valamint a települési önkormányzat a tulajdonában álló, legfeljebb 1 hektár területnagyságú földet rekreációs célra engedheti át – Fftv. meghatározott feltételek alapján - természetes személy, valamint jogi személy részére.
A Fftv. értelmében Magyarországon főszabályként föld használatának jogát földműves, illetve mezőgazdasági
termelőszervezet szerezheti meg. A földművesekről, mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról a mezőgazdasági igazgatási szerv (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Földhivatali Osztálya) nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmet formanyomtatványon kell
benyújtani. A formanyomtatvány letölthető a www.foldhivatal.hu oldalról, vagy a Járási Hivatal Földhivatali Osztály ügyfélszolgálatán szerezhető be.
A földhasználatának átengedéséről szóló szerződést a Fftv. alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja
jóvá (Járási Hivatal Földhivatali Osztálya).
A földhasználati szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.
Teljes bizonyító erejű magánokirat az, amelyet a szerződő felek (gazdálkodó szervezet esetén a képviseletre
jogosult) szabályszerűen aláírtak és aláírásukat két tanú, vagy bíróság, illetve közjegyző hitelesítette vagy az ügyvéd által készített okiratot ellenjegyzéssel látta el.
A földhasználat átengedéséről szóló szerződésnek tartalmaznia kell:
Természetes személy esetén:

––természetes személyazonosító adatait (családi és utónevét, születési nevét, születési idejét, születési helyét,
anyja nevét),
––személyi azonosítóját a személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
természetes személyek esetén,
––személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetén a földhivatali információs rendszerben felvett belső
egyedi azonosítóját,
––állampolgárságát,
––lakcímét.
Gazdálkodó szervezet esetén:

––megnevezését,
––statisztikai azonosítóját,
––cégjegyzékszámát, ha a gazdálkodó szervezet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozik,
––statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkező tagállami vagy külföldi székhelyű gazdálkodó
szervezet esetében a földhivatali információs rendszerben felvett belső egyedi azonosítóját,
––székhelyét (telephelyét),
––vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve a törvényes képviselő családi és
utónevét, tisztségét,
––meghatalmazással eljáró természetes személy családi és utónevét, lakcímét,
––bélyegzőjének lenyomatát,
A mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes
személy tagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó közötti haszonbérlet során a szerződésben e tényt rögzíteni szükséges. Ennek hiányában a szerződés kifüggesztés és jóváhagyás köteles.
A fentieken túl:

––a szerződő felek a szerződés létrejöttére irányuló nyilatkozatait,
––a megállapodás lényeges elemeit,
––valamennyi kikötést, feltételt,
––földhasználat ellenértékét:
––haszonbérlet esetén a pénz, vagy természetbeni mértékét,
––feles bérleti szerződésnél a megtermelt termény meghatározott hányadát,
––részesművelés során: Szerződő felek megállapodását arról, hogy: mit termeljenek, hasznosításra, megművelésre vonatkozó vállalásaikat, megtermelt terményből, nyereségből milyen arányban részesedjenek, veszteség
esetén milyen arányban osztoznak, a használathoz szükséges munkaeszközöket hogyan használják, maguk
közül kit jogosítanak fel harmadik személlyel szembeni képviseletre.
A földhasználati szerződésben a földhasználati jogosultságot szerző félnek nyilatkoznia kell, hogy:
––földműves, vagy mezőgazdasági szervezetnek minősül és a földhasználati szerződés fennállása alatt földművesnek, vagy mezőgazdasági szervezetnek fog minősülni,
––a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja,
––a használat során eleget tesz földhasználati kötelezettségének,
––nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása,
––gazdálkodó szervezet esetén nyilatkoznia kell, hogy megfelel a Fftv. 41.§-ban foglalt feltételeknek,
––előhaszonbérletre jogosult-e,
––előhaszonbérleti jogosultság esetén meg kell jelölni azt is, hogy a jogosultság, mely törvényen és az ott meghatározott sorrend, mely ranghelyén áll fenn.
A fentieken túl:

–– pályakezdő gazdálkodónak vállalnia kell, hogy a földhasználati jogosultság megszerzéséről számított 1 éven
belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen üzemközpontot
létesít és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat,
––újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít.
A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak, a felek aláírásától számított
8 napon belül a föld fekvése szerinti település jegyzője útján közölnie kell a Fftv-en, valamint más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival. Az előhaszonbérleti jog jogosultjainak közlése érdekében a szerződést 8
napon belül három eredeti példányban kell benyújtani az illetékes jegyzőhöz. A haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadónak a Fftv-en kívül más törvényen alapuló előhaszonbérletre jogosultakkal közvetlenül is közölni kell.
Az előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül tehet a
haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot.
Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá ha az előhaszonbérleti jog törvényen
alapul, akkor azt is, hogy az előhaszonbérletre jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik
ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát.
Az elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is.
A mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását, ha az alaki és tartalmi
követelményekre irányadó előírásokat megsértették.
A haszonbérleti szerződés módosítására is a fentiekben részletezett tartalmi és alaki követelmények az irányadók.
Bácsalmás, 2015. június 8.
Szommer Károly Hivatalvezető
nevében és megbízásából:
Kulesevics Jánosné
Osztályvezető

––amennyiben a szerződő fél tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a tagsági azonosító számát,
––a szerződés időtartamát, mely legalább 1 évre – erdő kivételével – legfeljebb 20 évre köthető,

Állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés
A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést. A tízmilliárd forint
összegű állami rezsicsökkentést az állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kívánja megvalósítani.
Ennek érdekében a Kormány az állampolgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt kezdeményez. A konzultációban részt vevők számos hatósági eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték megszüntetésével
összefüggésben kifejthetik véleményüket, továbbá javaslatot tehetnek egy-egy további, általuk fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé tételére.
A konzultáció keretében az állampolgárok és a vállalkozások számára külön kérdőív kerül összeállításra, melyek
kitöltése önkéntes és anonim.
Az állampolgároknak a kérdőívek kitöltésére 2015. júni-

us 5-től 2015. augusztus 6-ig van lehetőségük interneten
keresztül vagy papír alapon.
Az internetalapú konzultáció során a kérdőív kitölthető a
www.kormanyhivatal.hu honlapon keresztül. Az online kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24.00 óráig nyílik lehetőség.
A papír alapú nyomtatványokat megtalálják a Kormányhivatal minden ügyfélszolgálati helyiségében.
A kitöltött kérdőíveket lehetőségük van a helyszínen
kihelyezett gyűjtőládában leadni.
Emellett a települési ügysegéd a településeken tartott
ügyfélfogadása során kérdőívet biztosít az állampolgárok
számára és gondoskodik arról, hogy a kitöltött kérdőíveket
eljuttassa a Járási Hivatalhoz.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

FÖLDHIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS
A JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALBAN
JÚLIUS, AUGUSZTUS HÓNAPOKBAN
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nyári szabadságolások miatt a földhivatali
kihelyezett ügyfélfogadást HÉTFŐNKÉNT július, augusztus hónapokban csak két hetente
tudják megtartani a földhivatal munkatársai a következő időpontokban:
Földhivatali ügyfélfogadás
HÉTFŐN

július 6
július 20
8-12 óra között

Földhivatali ügyfélfogadás
HÉTFŐN

augusztus 10
augusztus 24
8-12 óra között
Az ügyfeleket Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 24. sz. irodában várják az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

„Jánoshalma Város Kiváló
Pedagógusa” cím átadásáról
Köszönöm Jánoshalma város polgármesterének és a képviselő testületnek, hogy megtiszteltek ezzel
az elismerő címmel.
Köszönöm a Szent Anna Intézmény vezetőjének Horváthné
Sörös Anitának, és az intézmény
nevelőtestületének, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jánoshalmi Tankerület vezetőjének, Édes Annának, hogy eddigi pedagógiai munkásságom alapján, méltónak tartottak az előterjesztésre.
Köszönöm munkatársaimnak,
hogy együttműködésükkel segítettek a közös célok elérésében. A
portfólióm elkészítése során lehetőségem volt visszatekinteni pedagógiai munkásságom eredményeire. Ezek
tükrében, Kodály Zoltán szavaival tudom legszebben
kifejezni pedagógusi hitvallásomat: „Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét, amit abba ültetünk,
minden próbát kiálljon. Ha rossz magot ültetünk bele,

megmételyezzük égész életre. Ha jó magot ültetünk
bele, egész életében virágzik.”
Pedagógiai munkám 40 éve során mindig arra törekedtem, hogy jó magot ültessek a gyermekek lelkébe.
Csizovszki Lászlóné
szaktanácsadó, óvodapedagógus

S z e n t A n n a I HUNYADI
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Te Deum és ballagás

A szentmise után a tanulók és a vendégek átvonultak az iskolába, ahol
az ünnepségen a hetedikes tanulók búcsúztak el a ballagóktól. Ezt követően a nyolcadikosok nevében Stibrik Ádám mondott köszönetet pedagógusaiknak, szüleiknek. Majd Horváthné Sörös Anita igazgatónő köszönt el
a végzős diákoktól, és a kiemelkedő tanulmányi eredményeikért és példamutató magatartásukért Pro-Meritis díjjal jutalmazta Horváth Marcellt és
Csiszár Dánielt. Emellett az intézmény támogatásáért Szlávik Gyula és
Szlávikné Hemző Erzsébet Pro-Schola díjban részesültek.
Az ünnepség a búcsúzók osztálytáncával és a ballagók léggömbjeinek
felengedésével zárult, ahol a lufik egy-egy bibliai üzenetet „vittek” magukkal.
Ancsa-Molnár Edina

Tanévzáró ünnepség

A jánoshalmi Szent Anna templomban a 2014/2015-ös tanévben utoljára
voltak együtt szentmisén a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola

A Szent Anna Katolikus Általános Iskolában 2015. június 25-én délután
17 órai kezdettel volt a tanévzáró ünnepség. A Himnusz felcsendülése után
tanulóink műsorral búcsúztak a tanévtől, majd Horváthné Sörös Anita igazgatónő megtartotta évértékelő beszédét, melyben a gyermekek eredményeit méltatta:
Iskolánk tanulmányi átlaga 4,27, ami igen szép teljesítmény, még a
korábbi éveknél is jobb. Diákjaink közül változatlanul sokan, 64 gyermek,
azaz tanulóink 22%-a ért el kitűnő tanulmányi eredményt.
A magatartás jegyek átlaga 4,35 és a szorgalomé 4,29. A tanulók felének
a tavalyihoz hasonlóan példás a magatartása. A szorgalom terén jelentősen
javítottunk a tavalyi évhez képest, hisz a diákok 42%-a példás szorgalmú.
Elballagott diákjaink 11%-a gimnáziumban, 60%-a szakközépiskolában,
29%-a szakképző intézményben folytatja tanulmányait.
A háziversenyeken túl tanulóink részt vettek még sok külső megmérettetésen is:
Mike Márk 6. b. osztályos tanuló a megyei mesemondó versenyen apród
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A szülőkkel közösen ebben a tanévben is sok sikert értünk el. Ősszel a
kerékpártárolót fejeztük be. Köszönjük a sok-sok munkát Boros Tibornak,
Szatmári Zsoltnak, Mester Józsefnek, Kővári Zoltánnak, Kurucz Jánosnak,
Kecskeméti Zoltánnak, Kovács Lajosnak és Sztojka Margitnak.
A szülők segítségével látogatott el ebben a tanévben is a gyermekekhez
a Mikulás, külön köszönet a csapatnak.
Ezen programok megszervezésében, valamint a különböző döntések
előkészítésében tevékenyen vett részt a Szülői Közösség, akikre mindig
lehetett számítani. Köszönet Gyulyás Katalinnak, Zámbó Ildikónak, Granyák Mónikának, Magyarné Szőke Rozáliának, Tóth Szabolcsnak, Kovácsné Sváby Kornéliának, Kecskeméti Erikának, Szabó Andreának, Zsebi Szilviának, Molnár Istvánnak, Bogdán Józsefnének, Papp Bélának, Cziptákné
Bányai Orsolyának, Kiss Lászlónénak, Kovács Évának, Gulyás Katalinnak
és Stibrik Zoltánnénak.
Az együttműködés motorja volt ebben az évben a Szülői Közösség elnöke, Molnár István.
A sok jutalomkönyv, érem és virág kiosztása után az igazgatónő Udud
István soraival zárta le az évet:
„Kisdiák, nagydiák,
tiéd az egész világ!
Adjon Isten egészséget,
az égre sok fényességet,
lombok alá hűvös árnyat!
Hogyha vége lesz a nyárnak,
csupa szépet, jót meséljünk,
amikor majd visszatérünk!”
Haugné Szatmári Lívia

Búcsúzó nagycsoportosok

tanulói. Intézményünk június 21-én tartotta hálaadó szentmiséjét, és ekkor
ballagtak el az iskola nyolcadikos tanulói.
„Hagyd nyitva az ajtót továbbra is Istennek.”- mondta szentbeszédében
Főtisztelendő Menyhárt Sándor plébános úr. A végzős diákokhoz fordulva
az atya hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy „kirepülnek” a nagybetűs „ÉLET”-be, továbbra is Isten gyermekei maradnak. S azzal, hogy innen
elballagnak, nem ér véget Isten és a közöttük lévő kapcsolat. Bátorította a
gyermekeket, hogy a későbbiekben az utcán való találkozások alkalmával
továbbra is meséljék el élményeiket tanáraiknak, hitoktatóiknak. Majd az
iskola összes tanulóját megszólítva kérte, hogy nyáron is imádkozzanak, és
tudatosította, hogy a szünetben is mindig nyitva áll a templom ajtaja előttük.
A búcsúzók hálaimáját követően Törteliné Salac Éva osztályfőnök mondott
köszönetet és bátorító szavakat tanulóinak.
címet szerezte meg.
Horváth Marcell 8. osztályos tanuló a Bács-Kiskun Megyei Matematika Verseny döntőjében 9.,Hajnal Bálint 5.a osztályos tanuló 13. helye-

zést ért el.
Faddi Bálint 2.a, Varga Bence 3.b és Horváth Marcell 8. osztályos tanulók a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen szép eredménnyel öregbítette iskolánk hírnevét.
Sportolóink is igyekeztek dicsőséget szerezni iskolánknak a Hunyadi Terematlétika Versenyen, Kiskunhalason a játékos ügyességi versenyen, Kiskunmajsán a körzeti diákolimpián, a Hittanos Olimpián, a Luca Kupán –
ahol a felsős fiú focicsapatunk első, a felsős lány kézilabda csapat második helyezést ért el. A Rákóczi Hadnagya Kupa elődöntőjében a 8. osztályos fiúkból álló focicsapatunk a harmadik helyet szerezte meg. Az iskolánkban megrendezett kerékpáros kupán a fiúk közül Szlafkovszki Róbert,

a lányok közül Török Leonetta szerzett első helyezést.
Kiemelkedő sporteredményt tudhat magáénak Fülöp Bianka 5.b osztályos tanuló, aki a Diákolimpia Kéttusa megyei döntőt megnyerve országos
döntőben állt rajthoz. Az úszásban hatodik helyet szerzett, összesítésben a
21. lett. Ez egy országos döntőben is igen szép eredmény, gratulálunk neki!
Tantestületünk Szent Anna-érmet adományozott azoknak a tanulóknak,
akik három vagy több igazgatói dicséretben részesültek
Iskolánk lelki vezetője, főtisztelendő Menyhárt Sándor plébános atya
jutalmat adott át a ministránsfoglalkozáson való lelkes részvételért.

2015. június 4-én ünnepélyes hangulat lengte be óvodánkat. Az alkalomhoz illő díszek, rendezett széksorok, ünneplőbe öltözött gyermekek, vendégek, halk zene jelezte, hogy elérkezett az iskolába készülő nagycsoportosok búcsúzóünnepsége. A gyermekek számot adtak az óvodában szerzett
tudásukról, és a délutáni tehetséggondozás keretében működő zeneóvodai, játékos angol valamint kézműves foglalkozásokon elsajátított ismereteikről. A ballagó nagycsoportosok az óvodába lépéstől az iskolába lépésig számos mondókával, dallal, dalos játékkal, verssel lettek gazdagabbak,
amelyeket most önfeledten, vidáman elevenítettek fel az őket figyelő, rájuk
mosolygó vendégeknek. Ezután nagy büszkeséggel vették át a tarisznyájukat, és mondták el a búcsúzó verseiket, majd jártak körbe búcsúzó dalokat énekelve. Az ünnepséget büszkén nézték végig a vendégek, s tapssal,
virággal, szeretetteljes öleléssel és dicsérő szavakkal jutalmazták meg ballagó gyermekeiket. A szülők, rokonok meghatottan osztoztak a kicsik örömében, és gondolták végig, hogy immáron iskolába indulnak, s elkezdődik
életüknek egy új szakasza. Ehhez kívánunk sok-sok sikert, örömöt a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt.
Horváth Andrea
óvodapedagógus

„Szívvel és lélekkel
a gyermekekért”
emlékplakett 2015.
A „Szívvel és lélekkel a gyermekekért” emlékplakettet minden
második évben egy olyan óvodapedagógusnak ítéljük oda, akit
a nevelőtestület meghatározott
szempontok alapján arra érdemesnek tart. Az idén egyöntetű
vélemény alapján, ezt a díjat Csizovszki Lászlónénak ítéltük.
Kati 2000 júliusa óta dolgozik
óvodánkban, előbb vezetőként
majd 2007 óta óvodapedagógusként. Akkori vezetőként megalapította 2004-től a „Szívvel és lélekkel a gyermekekért” alapítványt.
Kialakította óvodánk arculatát, tovább építette az alapokat,
rendkívül sok tekintetben hozzájárult ahhoz, hogy óvodánk jelenlegi
fényében ragyogjon a gyermekek,

a szülők és az itt dolgozók örömére.
Szűnni nem akaró tudásszomja, rugalmassága, kitartásának bizonyítéka, hogy mindig tudott haladni a korral, nem rettent meg az új kihívásoktól, szakértő, majd szaktanácsadó lett, elmélyedt az informatika rejtelmeiben, és a pedagógus életpályamodell kihívására is felvette a kesztyűt, óvodánk egyetlen mesterpedagógusa lett. A nyugdíjba vonulása előtt meg kell
ragadnunk az utolsó lehetőséget arra, hogy valami úton-módon kifejezzük
hálánkat és köszönetünket az együtt töltött dolgos évekért. Ez a díj pedig
a jól megérdemelt jutalom.
Mi is szívvel és lélekkel adjuk.
Mindannyiunk nevében köszönöm a Jóistennek, hogy megismerhettük,
és ennyi mindent tanulhattunk Katitól. Gratulálunk!
Gyetvainé Kaszás Eszter
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Hegedűs Réka esete
Szingapúrral

Tegye fel a kezét, aki tudja, hol található Szingapúr! Gondoltam, kevesen
tudják, hogy Ázsiában, a Csendes-óceán térségében keressék.
Most tegye fel a kezét, aki már járt is ott! Gondoltam, még kevesebben.
Végül tegye fel a kezét az, aki járt már ott, viszont egy fillérjébe sem
került, ráadásul két évet is ott tölthetett! Aha, senki. Tudtam!!!
Van azonban valaki, aki most egy ilyen páratlan esélyt kapott: Hegedűs
Réka, a Hunyadi Iskola 11. évfolyamos diákja. Augusztusban utazik!
Mi a sikere receptje?

Kell hozzá egy elhivatott osztályfőnök – jelen esetben Varga Margaréta
tanárnő -, aki pályázati lehetőségeket is keres tanítványai számára.
Kell hozzá egy tehetséges diák, aki kisvárosi kishitűségét leküzdve el
tudja hinni, hogy ő is esélyes lehet. Meg persze, sok szorgalom az esszék
megírásához, angol nyelvtudással párosulva, valamint talpraesettség is.
A pályázatot egy nemzetközi szervezet, az UWC (azaz United World
Colleges) írta ki, hátrányos helyzetű fiatalok számára, egy dán alapítvány,
a Velux pedig finanszírozza is az utazási, tanulási és egyéb költségeket. A
diákok egy többlépcsős válogatási folyamaton mentek keresztül, míg végül
csak nyolcan maradtak (négy Velux-össztöndíjas és négy „sima ösztöndíjas”). Rékának jutott Szingapúr de mennek diákok Örményországba, Kanadába, Kínába és még számos egyéb országba is.
Szívből gratulálunk!!!
A franciák szerint az utazások formálják a fiatalokat. Jó utat és jó tanulást, Réka!
Per asperam ad astra – azaz juss el töviseken át, a csillagokig!
Kovács Ildikó

Budapesti osztálykirándulás

Amióta kisgimisek vagyunk, minden évben ellátogattunk a fővárosba,
hogy minél több látnivalót megnézhessünk.

9. oldal

EL KEL MENNI ARRA A FÖLDRE!

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem oktatója, és egy helyi kulturális program irodavezetője, Győrbíró András, háromnapos tanulmányutakat szervez gimnazisták számára. A „Diákutak a Partiumban” elnevezésű
program célja, hogy a Partium irodalmi és kulturális jelentőséggel bíró helyszíneit bemutassa az anyaországból érkező diákoknak. Ez a régió abban
a szerencsés helyzetben van, hogy olyan nevezetes személyek szülő- és
alkotóhelye található itt, mint Ady Endre, Kazinczy Ferenc, Arany János,
Zilahy Lajos, Kaffka Margit, Zelk Zoltán, Károly Gáspár, a Károlyi grófok
kastélya és temetkezési helye,stb.

A Hunyadi Iskolából május 28 – 30 között 32 gimnazista vett részt ezen
a tanulmányi kiránduláson. A program főbb állomásai a következők voltak:
- A „Körös – parti Párizs”, Nagyvárad történelmi belvárosa, beleértve a
szecesszió legjelentősebb nyomait, a várat, valamint Ady Endre és a „Holnap” című antológia szerzőihez kötődő látnivalókat
- Nagykároly történelmi belvárosa, a Károlyi kastély, a Károlyi kripta
- Érmindszent, Ady Endre szülőháza
- Érsemjén, Kazinczy Ferenc szülőháza
- Érmihályfalva, Zelk Zoltán emléktábla
- Nagyszalonta, Arany János szülőháza és emlékmúzeuma, valamint
Zilahy
Lajos szülőháza
A szervezők szívügyüknek tekintik, hogy a „Himnusz” szerzőjének, Kölcsey Ferencnek a szülőháza minél előbb látogatható legyen. Ezért a kirándulásokból származó bevétel 1 %-át a programszervezők felajánlják abba
az alapba, melyből a Kölcsey – ház újjáépítését finanszírozzák.
Jó hangulatú, tartalmas, gyakran mély érzelmeket kiváltó tanulmányútnak voltunk részesei. Feledhetetlen élményben volt részünk. A most először odalátogatókat elvarázsolta Erdély ezen részének hangulata, őszin-

te, tiszta magyarsága, vendéglátóink lelkes elhivatottsága, és visszatérve
Páskándi Gézával – szintén a régió szülöttével – együtt állítják, hogy „el
kell menni arra a földre!”

Azt, hogy mi most elmehettünk, azt olyan önzetlen támogatóknak
köszönhetjük, mint Farkas András, Dr. Király Ibolya, Édes Anna, Gáspár
Zsolt és Dr. Zámbó Tímea. Segítségüket ezúttal is hálásan köszönjük!

Nyári tábor erdélyi és jánoshalmi gyerekekkel
Az magyar és erdélyi iskolák igazgatósága, nevelőtestülete tisztában
van azzal, hogy a jó kapcsolat fenntartása továbbra is nagyon fontos.
Erdélyben magyarok sokasága vívja - sokszor szélmalomharcnak tűnő küzdelmét a nemzeti fennmaradásért.
Ennek egyik „alapköve” az erdélyi magyar iskolák testvériskolai kapcsolatainak megerősítése magyarországi iskolákkal.
Ilyen testvériskolai kapcsolat alakult ki az erdélyi Csíkszereda városában
lévő Petőfi Sándor Általános Iskola és a jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola között, amely az eltelt több mint 25 év alatt mind jobban elmélyült, megerősödött.
A közös cél, hogy a két iskola mindjobban megismerje egymás életét,
kultúráját és hogy működtessük, fenntartsuk a baráti és szakmai kapcsolatokat.
2015-ben az erdélyi Petőfisek érkeztek hozzánk.
A tábor 2015. június 20-25-ig tartott, csíki és jánoshalmi diákok táboroz-

Május elején az OPERAKALAND program keretein belül az Erkel Színházban megnéztük a Szöktetés a szerájból című Mozart operát. Majd met-

róval elmentünk a Terrorháza Múzeumba, ahol rengeteg történelmi érdekességet tekinthettünk meg és jobban megismerhettük a Holokauszt történetét. Nagyon sok tudással és élménnyel gazdagodtunk ezen a napon.
Penczinger Barbara 8. G osztály

tak együtt a kunfehértói Ifjúsági Táborban.
Innen tettek kirándulásokat a közeli fürdőhelyekre, így Kiskunmajsára
és Mórahalmára.

Egy „kirándulásos nap” is volt a programban, melynek keretében –
köszönhetően a Gemenc Zrt.-nek – a gemenci kisvasúttal is utazhattak a
gyerekek.
A magas hegyek látványához szokott csíki gyerekeknek ez kuriózum
volt, hiszen közülük volt, aki még vonaton sem utazott, így hát a síkvidéki erdei tájon kanyargó kisvasút maradandó élményt nyújtott számukra.
A tábori estéken vetélkedők, közös játékok alkalmával ismerkedtek egymással a gyerekek és a nyaralás végére több barátság is köttetett.
Már most izgatottan várják a jövő nyarat, amikor a jánoshalmi gyerekek
utazhatnak Csíkszeredára.
Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóink segítségét, mely
segítség nélkül
ez az élményekben gazdag táborozás nem jöhetett volna létre.
A táborozáshoz támogatást kaptunk az alábbi cégektől, magánszemélyektől: Univer, Renner Tamás, Goods Market, Csényi és Tsa., Stílus Üzlet,
Friss Pékség, Gemenc Zrt., Borotai Takarékszövetkezet, Jonathermál Rt.,
Szent Erzsébet Gyógyfürdő, KLIK, Lengyel Endre, Szarvasné Marika,
Kasziba Gyöngyi, Szűcs Márta, Dobosné Piroska.
A jó testvériskolai kapcsolat ápolása reményeink szerint 2016. nyarán
Csíkszeredán folytatódik, ahol régi és új barátok találkozhatnak!
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Befejeződtek a szakmai vizsgák

„ Sikeres szakmai vizsgát tett 97 tanulónk! ”
Iskolánkban május 11-én az írásbeli feladatokkal megkezdődtek a szakmai vizsgák.
Szóbeli és a gyakorlati vizsgák május végén folytatódtak, és június 18-ig
folyamatosan zajlottak.
Mezőgazdasági gépjavító szakmában, 15 tanuló szerzett a második
szakmában ráépülő képzésben, bizonyítványt. A „Panziós, falusi vendéglátó ”, valamint a „Gazda ” szakképesítésben 11-11 tanuló végzett.
A legkeresettebb „Növénytermesztési gépüzemeltető, és karbantartó ”
szakmában két osztály tanulói vizsgáztak. Összesen 40 fő végzős tanuló
érdemelte ki a bizonyítványt.
Ebben a tanévben az utolsó szakmai vizsgát a „Mezőgazdasági gépésztechnikus ” tanulók tették le, és 21 tanuló eredményesen, sikeresen vizsgázott.
A vizsgaelnökök megdicsérték a tanulók gyakorlati munkáját, és jónak
értékelték a felkészítő tanárok munkáját is.
Gratulálunk a sikeres vizsgát tett tanulóknak!
Zadravecz György
A tétel végrehajtása előtt, szakmai ismeretekből ad számot a tanuló.

Növénytermesztési gépüzemelésből vizsgázó tanuló, a vizsgabizottság elnökétől kapja az utasításokat.

Vizsgázó tanuló, az erőgép szerelési feladat végrehajtása közben.

Gépésztechnikus tanuló átveszi a bizonyítványát, a vizsgabizottság Elnökétől.

Mezőgazdasági gépjavításból vizsgázó tanuló, alkatrész készítése közben.

A Felső-Bácskai Alapfokú Művészeti Iskola tanévvégi eseményei
NTP-EFT-14-0002 számú támogatási szerződésben megfogalmazottak
szerint, a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány keretében tehetséggondozó programot valósítottunk meg. A bőrműves tanszak
kiemelkedő tehetségű diákjai 60 órás képzés keretében mélyültek el a
magyar bőrműves díszítőművészet mára a már kihalás szélén álló ágával
a sallangozással. A Néprajzi Múzeumban tett látogatás alkalmával gyűjtött
motívumok felhasználásával saját tervezésű munkák születtek. A régi mesterség továbbélésének lehetőségét teremtették meg a diákok. Korunkban
is használható tárgyak készültek a régi technika és új ötletek ötvözésével.
Iskolánk
sikeresen
pályázott
és
támogatást
nyert
TÁMOP.3.1.4.C-14-2015-0606 számú szerződés keretében. A megnyert
összeg egy részét eszközeink és felszereléseink pótlására, felújítására fordítjuk. Jelentős összeget tudunk biztosítani iskolánk diákjainak táborozására. A közösségi programok keretében lehetőség nyílik családi nap szervezésére, közlekedésbiztonsági ismeretek bővítésére, tehetséggondozásra, szakmaorientációra. A megvalósult programokról folyamatosan beszámolunk.
Részvételük a városi programokon: a tanév vége gazdag bemutatkozási lehetőséget kínált. Diákjaink az év közben tanult táncos műsorukkal színesítették városunk és a városi intézmények ünnepségeit.
Nagy sikerrel szerepeltünk a KLIK által szervezett járási pedagógusnapon.
Meghívást kaptunk a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
pedagógusnapjára.
A Jánoshalmi Napokon
az egész város és a testvérvárosok által delegált
vendégek láthatták három
csoportunk néptáncbemutatóját.
A Felső-Bácskai AMI
pedagógusai a pedagógus nap alkalmából egyegy hordozható számítógépet vehettek át a fenntartótól, amely pedagógiai munkájukat segíti a következő
tanévben.
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Újabb elsimerésben
részesült Szakál Lajos

A Mithras Kórus Topolyán

Június 5-én a Városi pedagógusnap keretében adták át elsőként Szakál Lajos a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium általános főigazgató-helyettesnek, a 40 éve pályán lévő vendéglátó-ipari és nevelési-oktatási szakembernek a Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntetést, melyet idén
2015. június 6-án Bácskatopolyán, a Sarlós Boldogasszony
templomban adott nagy sikerű hangversenyt a Mithras Pedagógus
Kórus a testvérvárosi kapcsolat keretében.
Miután templomban került sor a fellépésére, műsorunk nagy
részét egyházi témájú művek alkották. Az est folyamán - a tőlük
megszokott magas színvonalon- művésztanáraink, Juhászné Zelei
Judit, Kovács Andrea és vendégművészünk, Hardy-Horváth Mária
is közreműködtek. A műsort követően megható és felemelő volt
fogadni a közönség kézfogásait, elismerő szavait, amelyekkel
az énekkart fogadták. Igazán méltó módon és
hitelesen ünnepeltük a Nemzeti Összetartozás
Napjához közel a magyar nyelv és zenekultúra
nemzetalkotó erejét.
Köszönet mindezért többek között a minket
kísérő Czeller Zoltán polgármester úrnak, Benda Dénes jegyző úrnak. Örömmel üdvözöltük
körünkben Menyhárt Sándor plébános urat is,
aki igazán műértő módon lelkesíti csapatunkat.
A topolyai múzeum munkatársai nagyon
nagy szeretettel fogadtak minket, innen is
gratulálunk elismerésre méltó, magas szakmai
színvonalú munkájukhoz, amellyel a magyar
kultúrát éltetik. Lelkes amatőr fotós, Vas Károly
úr örökítette meg a fellépés pillanatait, amely
fotókból mellékelünk itt is néhányat.
Ígéretet tettünk egymásnak, hogy a
továbbiakban is ápoljuk a kapcsolatot, nem csak

a kórus műfajában. Jó lenne, ha gyerekek, akár iskolai csoportok is
bekapcsolódhatnának ebbe.
A Jánoshalmi Napok keretében június 25-én azok a jánoshalmiak is meghallgathatták a kórus idei műsorát, akik esetleg a pünkösdi hangversenyen nem tették ezt meg. Ezen az esten több népdalfeldolgozás hangzott el, és nem mindennnapi zenei élményt nyújtott ismét Hardy-Horváth Mária, aki Gara Mária áriáját énekelte a
Hunyadi László című operából.

Emlékezzünk együtt!

A legutóbbi, 2012-es találkozó résztvevői

A Hergyevicai Iskola megszűnésének ötvenedik évfordulója alkalmából találkozót
szervezünk mindazoknak, akik valaha iskolánk diákjai voltak. A találkozó tervezett időpontja
2015. augusztus 16. Kérjük diáktársainkat, keressük - értesítsük egymást, hogy minél többen felidézhessük egykori élményeinket. A találkozó programjával kapcsolatos ötleteket, a
szervezésben való részvételt köszönettel vesszük. Részvételi szándékotokat kérjük jelezzétek a szervezőknél. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Telefonos elérhetőségünk:
Csincsák Sándorné
Kiss Imre
Mészáros Sándorné
Szűcs Sándorné
06 70 935 0483
06 30 252 8159
06 70 459 3373
06 20 933 4938

Az Agrobisnis Kft.

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj
búzában és árpában történő kiadása
2015. július 20-tól augusztus 1-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700 –1200 és 13 00 –16 00
Szombat: 700 –12 00

A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye

Szép korú diákok találkozója

Június 28-án találkoztak 65. alkalommal az egykori osztálytársak. A jó hangulatú beszélgetés közben az emlékezés örömkönnyei is megjelentek a szemeikben. Gratulálunk és
további jó egészséget kívánunk!

Gazdakör hírei

Tagtársunk Kovács Ákos, a fiatal gazdák részére kiírt pályázaton jelentős támogatást nyert gazdasága bővítése céljából. A pályázó tagtársunknak gratulálunk és sikereket kívánunk neki a további
pályázatok során is.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Molnár Istvánnénak „Zsókának” azért a régi értékes mezőgazdasági szakkönyvekért, amelyekkel gazdakörünket megajándékozta.
Gazdakörünk küldöttsége június hónapban eleget tett bácskossuthfalvi testvérszervezetünk meghívásának és ellátogattunk
hozzájuk. A vendéglátás és a szakmai bemutató most is kifogástalan volt. Köszönjük mindezt Nekik. Sajnos látogatásunk egy héttel értesültünk a szomorú hírről, hogy bácskossuthfalvi RIZLING
Egyesület egyik alapító tagja Szigeti Imre tanár úr, hosszantartó súlyos betegség után elhunyt. Hiányozni fog Nekünk is, a szinte mindig vidám Imre barátunk kedves személyisége. Gazdakörünk is osztozik az elhunyt családja és a vajdasági testvérszervezetünk gyászában.

A Kiállítás
nyitva tartása
A Kossuth
utcai Alkótóházban a Jánoshalmi Napokon nyíllt meg
Nemes István
festőművész
képeiből Álomvilág angyalszárnyakon
avagy somogyi
szín-szimfoniák
című tárlat. Az
alkotások megtekinthetők 2015.július 31-ig kedd, csütörtök: 15.00-17.00 óráig
2015.augusztus 1-14 között előzetes egyeztetés alapján
30/6395331, vagy 30/9953585 telefonszámokon
Csoportok esetén napközben bármely időpontban előzetes egyeztetés alapján 30/6395331, vagy 30/9953585 telefonszámokon.

Egyesületünk részt vett a Jánoshalmi Napok rendezvényein, melyen itt voltak a vajdasági testvérszervezetünk képviselői is.
Székházunk udvarán több mint száz főre terítettünk. A kiváló pacalpörköltet Nagy Sándor gazdatársunk főzte részünkre. Gazdakörünk vezetősége ezúton is szeretné megköszönni azoknak a segítségét, akik aktívan közreműködtek rendezvényünk sikeres lebonyolításában. A Jánoshalmi Napok zárónapján, a vasárnapi szentmise keretében adták át a temerini Kertbarátkör ügyes kezű
asszonyai azt a szép oltárterítőt, amelyet Jánoshalma testvérváros
katolikus templomának az oltárára készítettek. Ezúton is köszönjük Nekik, ezt a nagyon szép ajándékot, amellyel a két testvérváros és gazdaszervezet barátságának további elmélyítéséhez hozzájárultak. Az asszonyok vendéglátásában a helyi egyházközösség
tagjain kívül segédkeztek a gazdakör tagjai is, amiért külön köszönet illeti meg Őket is.
Fajszi Ferenc
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Négy új munkahellyel bővült a
Jánoshalmi Egészségügyi Központ
Mint ismeretes, Magyarországon egyre többen döntenek úgy, hogy külföldön
próbálnak szerencsét. A gazdasági válság
óta folyamatosan emelkedik az elvándorlók
száma. A 2014. évben, a rendelkezésre álló
adatok alapján, 31.500 magyar állampolgár
távozott legalább 1 évre külföldre. Túlnyomó részt a fiatal korosztály tagjai hagyják
el az országot: a kivándorlók 44%-a 30 év
alatti, 77%-a pedig nem érte el a 40 éves
életkort, írja a világgazdaság.
A KSH adatai szerint Magyarországon
a pályakezdő álláskeresők száma a múlt
év decemberéhez mérten ismét emelkedett, számuk 2015 márciusában elérte az
55.739 főt, melyből 3.380 fő Bács-Kiskun
megyében várja, hogy megkezdhesse a
„Nagybetűs életet”. Köztudott, hogy térségünk kiemelten hátrányos helyzetű a rendelkezésre álló munkahelyek száma tekintetében. (105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet)
Az EU 2020 célkitűzéseit megvalósítani
hivatott programok közül a mozgásban az
ifjúság kiemelt kezdeményezésnek is egyik
fő célja, hogy a fiatalokat a tudáson, kutatáson és innováción alapuló szilárd gazdaság
létrehozását célzó tevékenységek középpontjába helyezze.

2015. július

A dietetikus tanácsai

Sárgabarack
A nyár egyik gyümölcse a sárgabarack.
Mivel nemsokára szezonja lesz, érdemes
kicsit többet tudni róla.

Szabó Mihály (Jánoshalma), Kéfer Hédi (Jánoshalma), Kéfer Tímea (Jánoshalma),
Sziráczki Anna Kitti (Borota) Baján, a Jelky András Szakképző iskolában OKJ-s ápoló szakképesítést szereztek.
A fiatalok támogatásához, munkához
segítéséhez, itthon tartásához hozzájárulva, a Jánoshalmi Egészségügyi Központ 4 új munkahellyel bővült, melyeket
a jánoshalmi járás 4 fiatal munkavállalója tölthetett be, akik 2015. június hónap-

jában fejezték be tanulmányaikat.
A lelkes csapat 2015. június hónaptól
kezdve áll a lakosok egészségének szolgálatában.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

A sárgabarack jótékony hatása vitathatatlan. Tartalmaz A-vitamint, béta-karotint,
B17-vitamint, káliumot, kalciumot, foszfort,
C-vitamint és ként. A csontok és a szövetek újjáépítésében fontos szerepe van,
így fogyasztása egyaránt javasolt fiataloknak és időseknek. Növeli a sejtek energiáját, élettartalmát, fokozza a vérképzést,
mérsékli az asztmás panaszokat. Vízhajtó, méregtelenítő hatású. Segít leküzdeni
a baktériumok, vírusok által okozott fertőzéseket. Maga a gyümölcs 85% vízből áll,
zsírtartalma viszont csekély, így fogyókúra
alatt is bátran fogyasztható: tíz deka gyümölcsben 40-50 kalória van.
Magas rosttartalom jellemzi. Béta karotinból legtöbbet a magyar kajszi tartalmaz,
legkevesebbet pedig a rózsakajszi. A béta
karotin nélkülözhetetlen a szem működéséhez, de erősíti a körmöket és a hajat is.

Barack tápanyagainak fontos szerepe
van a szív-és érrendszeri betegségek és
a daganatos elváltozások kialakulásának
megelőzésében. Erősíti az immunrendszert, fogyasztása jó hatású székrekedésben.
Magjának olaja zsírsavakban gazdag, természetes módon regenerálja a bőrt és a
kötőszöveteket. Megtalálható ezért hidratáló készítményekben, tusfürdőkben, bőrradírokban és egyéb kozmetikai termékekben. Ha valamilyen okból nem jut elegendő
kén szervezetünkbe, a haj elvékonyodik, a
köröm pedig törékennyé válik.
A sárgabarack nemcsak jótékony hatású,
hanem rendkívül finom gyümölcs is! Bármit készíthetünk belőle a levestől kezdve a
tortáig. Legegészségesebb természetesen
nyersen fogyasztva, de főzhetjük, süthetjük
és télire is elrakhatjuk.
Faragóné Hován Éva
Diatetikus

Együnk és éljünk
egészségesen

Tábor cukorbetegeknek és/vagy fogyni
vágyóknak, egészségesen élni akaróknak

Beszámoló az Egészségfejlesztési Iroda júniusi tevékenységéről

Tábor program
2015.07.06- 07.10 .

1. nap

kezmények, megelőzés Vidákovics Zoltánné
16:00 Mozgás,zsírégető aerobic Bátyai Gáborné
17:00 Magas vérnyomás, érelmeszesedés, érbetegségek dr.Király
Ibolya

15:00 Agyi katasztrófák, Alzheimer kór
– és cukorbetegség dr. Jeremiás
Attila neurológus
16:00 Mozgás: gimnasztika Bátyai
Gáborné
17:00 A szűrések fontossága (vastagbél daganatok) dr. Nagy András
sebész

9:30 Gyakorlati tudnivalók (krízishelyzet, utazás, lábápolás) cukorbetegség, magas vérnyomás esetén- dr. Tóth Mária belgyógyász
Insulin beadás technikája,VC
mérés Vidákovicsné Zsuzsi
10:30 A mozgás maga az élet, Bátyai
Gáborné gyógytestnevelő
11:15 Tányér próba /neuropathias
vizsgálat Faragóné Hován Éva
dietetikus
Vidákovicsné Zoltánné diabeteses
szakápoló

10:00 A tábor célja, előző tábor tanulságai, gyakorlati tudnivalók dr.
Király Ibolya
10:30 Betegség- egészség-életmód
dr.Király Ibolya belgyógyász
11:20 A rost szerepe az étkezésben
Faragóné Hován Éva dietetikus

Az elmúlt hónap igen mozgalmasra sikerült az EFI életében.
Számos, rendszeresen működő programunk mellett,
kampányszerű előadásokat is szerveztünk.
Így vendégünk volt Lakatos Márk stylist, aki a stílusról, a színek,
hangulatunkra gyakorolt hatásáról tartott izgalmas előadást.
Másnap Ördög Nóri műsorvezető és barátnője, kolléganője
Törköly Erika voltak előadóink, akik az „énidő” fontosságára,
a munka és a magánélet egyensúlyára hívták fel a résztvevők
figyelmét, és arról meséltek, hogy ezt ők, hogyan is oldják meg.
A lelki egyensúly fontossága mellett igyekeztünk a testi
egyensúlyra is koncentrálni, így az elmúlt hetekben két olyan
személyiséget is meghívtunk városunkba, akik a mozgás
szükségességére irányították a figyelmünket, valamint jól meg
is dolgoztatták a bátrak izmait, egy közös torna keretében, így
Schobert Norbi, majd Katus Attila látogatott el hozzánk.
Az előadások alkalmával a regisztrált és jelenlévő résztvevők
között értékes ajándékok kisorsolásra kerültek, de azt gondolom,
sok hasznos információval, valamint egy fantasztikus hangulatú
közös szabadtéri tornával lett gazdagabb az, aki ellátogatott a
rendezvényeinkre.

Szarvasné Tompa Zsuzsanna
szakmai vezető

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

2. nap:

9:30 Mozgásszegény életmód hatásai a gerincre dr. Márkus Mária
Ortopédus
10:15 A cukorbetegség kialakulása,
formái, kezelési stratégiák dr.
Tóth Mária belgyógyász
diabetologus
11:30 Termék bemutató (Bácsalmásról) Egészséges ételek, hazai ízek
egészségesen
15:00 Szemészeti szövődmények dr.
Véghelyi Judit szemész
16:00 aerobic Bátyai Gáborné

3. nap

9:30 Cukorbetegség szövődményei
dr. Bilekov Éva diabetologus
10:30 Kényelmetlen betegségek- intim torna Bátyai Gáborné
11:30 A zaj hatása az életünkre Berndt Mihály zajszakértő
15:00 Hypoglycaemia, okok, követ-

4. nap

15:00 Insulin fajták, Insulin beadás
technikája, térképes oktatás Vidákovicsné Zsuzsi
16:00 Lelki egészségünk – testünk
egészségének záloga dr. Kalmár
Sándor psychiater

5. nap

9:30 Alternatív gyógymódok Benkőné
Fehér Katalin kineziológus
10:30 Az elhízás veszélyei,. Metabolikus X syndroma dr. Nyirati Gábor
belgyógyász
14:00 Bőrgyógyászati betegségek,
szűrő vizsgálatok dr. Kui Róbert
bőrgyógyász
15:00 Autogén tréning + székes torna
Bátyai Gáborné
17:00 Táborzárás
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Párbaj

1.

Szombaton késő délután mentem haza a napköziből Tóth Istvánnal,
Kocsis Sanyival, Szerezla Lacival.
A templom mögötti domb ösvényén a park útjára kerültünk. Téptünk
néhány sóskalevelet, rágcsáltuk.
A park sarkánál volt két juharfa, meg a régi általános iskolánk. Tóth Pista mondta:
– Az épület felújítása lassan be fog fejeződni, mert az állványzatot elbontották.
Szerezla válaszolt:
– Kár volt 1966 őszétől a Lányiskolába járni!
Én is szóltam:
– De a régi Zárda kápolnája viszonylag nagy tanterem a többihez képest.
A mellette lévő sekrestye-termet szolgálati szobának alakították, és Nagy
Sándorné lakott ott lányával, Csirke Angélával.
Kocsis Sanyi is beszélt:
– Jobban szerettem ide járni a Fiúiskolába, mert közel lakunk az iskolához!
2.

A bokorból előállt Schmidt András és unokatestvére Pető Marica.
Osztálytársam szólt hozzám:
– Korpi! Nem voltál rendes, mert szóltál, hogy én rajzoltam tankokat a
napköziben.
– Bandi! Én is próbáltam rajzolni, de Mackó Sándor azt mondta, hogy
miért nem szovjet harckocsikat, hiszen három nap múlva lesz a felszabadulás ünnepe. Ekkor mondtam, hogy tőled tanultam.
– Korpi! Meg elvetted töltőtollamat is, amelyet a tizenegy éve disszidált
édesapám küldött Kanadából!
– Bandi! Nem emlékszel, hogy részben ácsceruzára cserélted, meg
adtam egy bajonettet is, amelyet az egyik szőlőben találtam.
– Korpi! Nem vagy tisztességes. De tanultál becsületet?
– Hogyne! Apai nagyapám huszárőrmester volt, apám meg a zászlóaljparancsnok segéde.
– Marica! Hozzad ide a kardokat!
Pető Marica a parki út menti bokorból kihozott két kilencven centis
mogyorófa vesszőt, amelynek a nyelétől le volt faragva a fahéja.

– Laci, Sanyi! Édesapám katonatiszt volt. Ti lesztek a segédeink! Korpival párbajozni fogok.
Tóth Pista megszólalt:
– Meg akarod ölni?
– Ugyan Tyupikám! A két kardnak nincsen hegye, meg éle. Ám vívás
közben megtanultuk, hogy a vesztesnek vállalnia kell vereségét, ha a fakardokkal vagy a fejére ütnek, vagy a mellkasára. De szúrni sose volt szabad:
se a testre, se a végtagokra, se a fejre vagy az arcra!
Laci szólalt:
– Ám a párbajhoz meg fogok rajzolni az úton egy nagy téglalapnyi területet, amelyről nem szabad kilépnie a vívóknak.
Szerezla Laci kivette táskájából a fanyelű bicskáját és megrajzolta a
pástot.
Marica a téglalap egyik keskeny végének a peremére állt, Pista meg a
másik végére. Szerezla Laci és Kocsis Sanyi a két hosszú oldal közepére
állt. Sanyi megszólalt:
– Bandi! Karesz! Álljatok be a két szélre a kardokkal.
Én levettem a hátamról a hátitáskámat és elhelyezkedtem a kijelölt helyre.

13. oldal

Egyetemi elismerés

3.

Laci szólt:
– Kezdjétek!
Először tisztelegtünk a kardokkal, majd elkezdtünk vívni. Törekedtem
arra, hogy részben minden vágást elhárítsak. Az egyik filmből tanultam egy
csel-fogást. Megpödörtem a kardot és kiütöttem Bandi kezéből a fegyverét.
– Vedd fel, Bandikám!
Azért mondtam, mert követtem a látott kalandfilm hősét.
Folytattuk a vívást. Ám Bandi egyszer a bal kesével megfogta a kardot
tartó jobbomat.
Sanyi rákiáltott:
– Ilyen kalóz-fogást nem tehetsz! Ha a tiszti becsületet követve kívántál
párbajozni, akkor tisztességesnek kell lenned.
Túl hamar szólt rá, így Bandi nem ütött meg.
Laci szólt:
– Álljatok szélre és kezdjétek újra!
Meggyulladtak az utcai lámpák – más sötétedett.
Amikor vívni kezdett, eszembe jutott A FEKETE TULIPÁN című filmben
a fiatal polgárlány csele. Átkaptam a kardvesszőt a jobból a bal kezembe,
s mert Schmidt nem számított rá, a karddal először jobb mellére csaptam,
aztán a fejére is.

A gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Tanácsa Dr. Renner
tamás úrnak , a SZIE Gépészmérnöki Karon a Gépipari Technológiai Intézetben végzett kiemelkedő, kutatás támogató és vendégoktató tevékenységének elismeréseként Címzetes Egyetemi Docens címet adományozta.
Ennek hiteléül ezt az oklevelet részére az Egyetem nevében annak szolgáltatta ki és adta át június 20-án Gödöllőn.
Gratulálunk az elismeréshez!

Aerobic és Hastánc Gála 2015
2015. június 20-án rendeztük az év végi gálaműsorunkat, melynek produkcióit az orosz kultúra és táncművészet ihlette. Nagy szeretettel fogadtuk az őszinte gratulációkat, amelyek közül egyet idézünk.
„Egy hete valami csodában volt részem, melyhez csak gratulálni tudok.
Szemet gyönyörködtető látvány volt, amit bemutattak a tanoncaid, vagy
úgy is nevezhetem őket, hogy MŰVÉSZEID!
Ez az esemény az, amiért érdemes felöltözni, és elmenni, gyönyörködni.
Színvonalas, lélegzetelállítóan szép koreográfia és kivitelezés!

Az egyetlen előadás Jánoshalmán, amit évről-évre megnézek, és nagyon várom.
Remélem, még nagyon sokáig nevelitek a táncos „palántákat”! A felnőtteket,
megtanítjátok – Fruzsi és Éva segítségével – fantasztikus CSODÁNAK nevezhető
mutatványokra, a nézők gyönyörködtetésére!
Azt hiszem minden jánoshalmi és fehértói néző nevében mondhatom így nyilvánosan is, hogy KÖSZÖNÖM!
Külön üdvözlet Fruzsinak és Évának!
Faddi Mihályné Jolika

Nagyon köszönjük szponzorok önzetlen támogatását.
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Emlékezés
Gyenizse József

2015. július

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

halálának 2. évfordulójára

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél
Nem hagytál itt minket, Csak álmodni mentél
Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk felnézünk az égre
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban
nem, legalább a csodába.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg,
csak álmodni mentél”
Szerető feleséged, lányaid,
unokáid és két húgod

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJRA INDUL A PIACI HANGOSHIRDETÉS!

Kisállat és díszállat
felszerelés bolt

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

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
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

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.

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

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

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

Júliusi

extra ajánlata!
Július 4-től 12-ig:

Könnyű és finom joghurtok
125g 69-Ft/db

(550-Ft/kg)

Július 13-19-ig:

Pécsi Radler ízesített sörök
0,5 l 144-Ftdb

(288-Ft/l)

Július 20-31-ig:

Ariel mosópor 2,8kg		2759-Ft/db (985,35-Ft/kg)
Lenor öblítő 1l		 475-Ft/db
(475-Ft/l)
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Faddi Szabolcs

közterület-felügyelő
telefonszáma
06-30/565-37-58

STÍLUS
ÜZLET

BOR

A MINDENNAPOKRA!

JÚLIUSI AKCIÓJA
Nelle mosógél (4,5 l):
799.Felfújható medence
(114X25 cm):
1790.Befőttes üveg (720 ml):
79.Éthordó (3 részes):
450.További akcióinkat
keresse üzletünkben!
Az akció július 3-18
között érvényes!

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. június hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
élt: 87 évet

Mészáros Imre
ifj. Nagy Sándor

élt: 81 évet
élt: 28 évet

Kiss Mihályné
sz: Zámbó Jolán
ifj. Kácser József

élt: 71 évet
élt: 41 évet

Gál Józsefné
sz: Tüske Mária
Orsós Borbála

élt: 83 évet
élt: 40 évet

Ballai Istvánné
sz: Ágoston Erzsébet

élt: 80 évet

Szűcs Józsefné
sz: Takács Magdolna

élt: 67 évet

Csorba Istvánné
sz: Molnár Erzsébet

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

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. június hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Barna Antal (1947)
Dági László György (1964)
Hegyi Zoltán (1963)
Szerencsés Kálmán (1948)
Szenti József (1953)
Varga Jánosné sz. Maczkó Erzsébet (1929)
Pastrovics Lászlóné sz. Molnár Etelka (1926)
Ruzsek Antalné sz. Gáspár Erzsébet (1927)

„Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog a vérünk,
ogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.” (Ady Endre)
Nagy Zsolt ügyvezető
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Egy osztállyal
feljebb folytatják
06.06:

-A szép számmal jelenlévő jánoshalmi
szurkolók nem erre számítottak a záró fordulóban.
Mélykút-Jánoshalma 3:1 (1:0)

Mélykút, 200 néző
Gólszerzők: Snyehola 1',83', Gyetvai 90',
ill.Farkas András 73'.
Jók: Farkas András, Sánta Tamás
Gieszinger Ferenc edző: Gratuláok a
Mélykútnak,jobban összpontosítottak.
Nem sikerült a tavaszt veretlenül lejátszani,de mi vagyunk a bajnokok!
U-21:
Mélykút-Jánoshalma 1:4 (1:3)

Gólszerzők: Kiss Benedek 5', Grácz Gergő 29',Enesei Dániel 42', Mészáros Adrián
75', ill.Facskó Máté 36'
Meggyőző játék=biztos győzelem,s ez a
bajnoki címet jelenti az U-21-es csapatnak.

U-17:
Dusnok-Jánoshalma 4:1 (3:0)

Jánoshalma gólszerzője: Szász Roland
Kellemetlen végjáték,fejben már kiengedtek a fiúk,hisz a második helyezésük nem
forgott veszélyben.
Összességében: mindhárom csapatunk
szépen teljesített. Bajnokságot nyert a
felnőtt csapat,s felkerült a megyei I. osztályba.( az őszi kezdéskor cél az első
háromba kerülés volt) Bajnokságot nyert
az U-21 csapat időnként kifejezetten jó
játékkal. Bajnoki második az U-17-es csapat. Érett, átgondolt támadásépítéseik
élményt jelentettek.
Gratulálok minden játékosunknak,edzőiknek és jó pihenést a
nyári szünetre.

15. oldal

Látványtánc EB

Aranyérmesek a jánoshalmi lányok
A jánoshalmi aerobic csoport az idei évben először mérettette meg magát a Magyar Látványtánc
Sportszövetség által rendezett Kupasorozaton. Az
őszi-tavaszi fordulókról a csoport valamennyi nevezett műsorszámával bekerült az országos bajnokságra, ahol a tét az Európa Bajnokságra történő
kvalifikáció volt, melyen 5 ország versenyzői mérték össze tudásukat.
Mindig is gondoltunk arra, hogy a gálákon előadott produkciók nagyon értékesek. Ez most komoly
szaktekintélyek által is bebizonyosodott, hiszen a
zsűri pontszámai alapján az „Orosz lányok” és a
„Férfi vagy nő?” című produkcióink bejutottak a
2015. június 25-28 között, Balatonfüreden megrendezett Európa Bajnokságra. A neves bírák, mint
például Simkó Andrea aerobic világbajnok, híres
táncművészek, mint például. Zsámbéki Marcell,
aki a Szombat Esti Láz fő kritikusa volt, Nívó-díjas
táncpedagógus, elismeréssel beszélt koreográfiáinkról.

a legnagyobb élmény az volt számukra, amikor az az
Európa Bajnokság döntőjének mintegy ezer fős közönsége– magyarok és külföldiek – ovációja és tapsvihara
kísérte végig az előadásunkat.
Az is óriási öröm volt, hogy rengeteg gratuláló üzenetet kaptunk városunk lakosaitól, és, hogy az éppen
zajló Jánoshalmi Napokon Czeller Zoltán polgármester úr rögtön bemondta ezt a kiemelkedő eredményt,
melynek Jánoshalma lakói szívből örültek. Büszkén
viseltük pólónkon városunk nevét.
Még egyszer hálásan köszönjük szponzoraink segítségét, akik nélkül nem jutottunk volna el a többnapos
versenyre. Köszönet a szülőknek, hogy mindig partnerek, hozzák a gyermekeket az edzésekre. Átszervezik
a család programját, hogy a gyerekek a szombati és
vasárnapi próbákon is részt vehessenek.
Bízunk benne, hogy jövőre hasonló szép eredményekkel zárhatjuk a verseny évadot.

Horváth Mihály elnök

A bajnokok

Könyvajánló
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.

Hihetetlen érzés volt EB- n részt venni. Nagyon boldogok vagyunk,
hogy Orosz lányok című számunkkal arany érmet nyertünk. Férfi vagy nő
című koreográfiánk pedig negyedik lett. Ám a lányok elmondása szerint

A csapat tagjai: Kiss Dominika, Horváth Dóra, Lencse Petra, Kubatov
Virág, Németh Gina, Sendula Flóra, Bátyai Dóra, Bátyai Fruzsina, Bogdán
Bianka, edzők: Bátyai Fruzsina, Bátyai Gáborné

Két alatt, két túra
Az elmúlt hónapban a
JATESZ Nordic Walking
csapata által szervezett
túrákon igen magas volt
a részvételi szám, mely
mutatja, hogy egyre közkedveltebbé válik ez a
szabadidősport tevékenység.
Május 30-án a jánoshalmi Király Lovastanya körüli 6 km-es túrát
20 fő, június 14-én a 13
km-es Hajósi löszpartok
és Duna-völgyi főcsatorna túrát 17 fő teljesítette.

A könyv 3500 Ft-ért megvásárolható az Imre Zoltán Művelődési Központban.
Vásároljon Ön is, mert ezzel támogatja a jánoshalmi labdarúgást!

Műszaki
kereskedés
––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151,
+36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt
Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj búzában és
árpában történő kiadása
2015. július 20-tól augusztus
1-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök,
péntek: 700 –1200 és 13 00 –16 00
Szombat: 700 –12 00

A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti
telephelye
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Legfontosabb tudnivalók hőséghullámok idejére
Lapunk megjelenésének időszakában igen
magas hőmérsékletek várhatóak. Egyesek
szerint forró július elé nézünk. A bajok megelőzése érdekében fontosnak tartjuk az alábbiakra felhívni olvasóink figyelmét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján

Tartsa otthonát hűvösen
Próbálja hűvösen tartani a lakóterületét. Ellenőrizze a szobahőmérsékletet 08:00 és 10:00 óra között,
13:00 órakor és este 22:00 óra után. Ideális esetben
a szobahőmérsékletet 32oC alatt kell tartani nappal
és 24oC alatt éjszaka. Ez különösképpen fontos a
csecsemők és a 60 év fölöttiek számára, továbbá
olyan személyek esetében, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek.
Használja az éjszakai levegőt otthona lehűtésére.
Nyissa ki az ablakot és zsalut éjszaka illetve kora
reggel, amikor a külső hőmérséklet alacsonyabb
(amennyiben biztonságos az ablakot nyitva tartani).
Csökkentse a lakáson vagy házon belüli hőforrásokat. Nappalra zárjon be minden ablakot és zsalut,
(amennyiben rendelkezésre állnak), különös tekintettel azokra, amelyek kelet-dél irányába néznek.
Kapcsolja ki a mesterséges világítást és annyi elektromos berendezést, amennyit csak lehetséges.
Tegyen árnyékolókat, sötétítő függönyöket, drapériákat vagy redőnyöket az ablakokra amelyeket reggeli vagy délutáni napsütés ér.
Akasszon ki nedves törölközőket, hogy lehűtse a
szoba levegőjét. Vegye figyelembe, hogy ezzel

együtt a szoba levegőjének páratartalma is növekszik.
Amennyiben a lakhelye légkondicionált, csukja be
az ajtókat és az ablakokat és takarékoskodjon a
nem szükséges elektromossággal, hogy hűvösen
tartsa magát, továbbá hogy az áramszolgáltatásban
se legyen fennakadás. Ezáltal az egész közösséget érintő áramkimaradás kockázatát is csökkenti.
Az elektromos ventillátorok enyhítő érzést adhatnak, de amikor a belső hőmérséklet 35oC fölötti, a ventillátorok működtetésével már nem előzhetők meg a hőséggel összefüggő tünetek. Fontos a
folyadékbevitel!
Tartsa kint a hőséget
●●Tartózkodjon otthona leghűvösebb szobájába, különösen éjszaka.
●●Amennyiben otthonának hűvösen tartása nem lehetséges, töltsön napi 2-3 órát egy hűvös helyen (például egy légkondicionált nyilvános épületben).
●●Kerülje a szabadban tartózkodást a nap legmelegebb időszakában.
●●Kerülje a megerőltető fizikai tevékenységeket,
amennyiben ez lehetséges. Ha megerőltető fizikai
tevékenységet kell végeznie, akkor tegye azt a nap
leghűvösebb időszakában, ami általában reggel 4 és
7 óra között van.
●●Maradjon árnyékos helyen.
●●Ne hagyjon gyerekeket és állatokat leparkolt járművekben.
Tartsa testét hidegen és fogyasszon

megfelelő mennyiségű folyadékot

hogyan befolyásolja a gyógyszer a hőszabályozást
és a folyadékegyensúlyt.

¾¾Vegyen langyos zuhanyokat és fürdőket. Alternatív megoldás a hideg borogatás, nedves törölközők
használata, lábáztatás stb.
¾¾Viseljen természetes anyagokból készült könnyű,
bő ruhákat. Amennyiben a szabadba megy, viseljen széles karimájú kalapot vagy sapkát és napszemüveget.
¾¾Használjon könnyű ágyneműt és takarókat. Lehetőleg ne használjon párnákat, hogy elkerülje a meleg
megrekedését.
¾¾Igyon rendszeresen, de kerülje az alkoholt és a túl
sok koffeint és cukrot.
¾¾Egyen kis adagokat és egyen gyakrabban kön�nyen emészthető lédús ételeket, sok zöldséget,
gyümölcsöt. Kerülje a magas fehérje és zsír tartalmú ételeket.

○○Képezze magát. Vegyen részt egy elsősegély-tanfolyamon, hogy megtanulja a hőséggel kapcsolatos
és más vészhelyzetek kezelését. Mindenkinek tudnia kell, hogyan reagáljon.
○○
Amennyiben egészségi problémája van
¾¾Tartsa az orvosságokat 25oC alatt vagy a hűtőben
(olvassa el a tárolásra vonatkozó utasításokat a
csomagoláson).
¾¾Kérjen orvosi tanácsot, amennyiben állapota krónikus vagy több gyógyszert is szed.
Ha ön vagy mások rosszul érzik magukat
●●Próbáljon segítséget kérni, amennyiben zavartságot,
gyengeséget, félelmet érez vagy erős szomjúságérzete vagy fejfájása van. Menjen egy hűvösebb helyre amilyen hamar csak lehet és mérje meg a testhőmérsékletét.
●●Igyon vizet vagy gyümölcslevet, hogy pótolja az izzadással elveszített folyadékot.
●●Pihenjen le rögtön egy hideg helyen, ha fájdalmas
izomgörcsei vannak (különös tekintettel a karokra,
lábakra vagy alhasi tájékra; gyakran, hosszantartó, hőségben végzett, testedzés után) és fogyas�szon leveseket, sós folyadékokat. Orvosi segítségre van szükség, amennyiben a görcsök egy óránál
tovább tartanak.
●●Konzultáljon orvosával, amennyiben szokatlan tüneteket észlel, vagy ha a tünetek tartósnak bizonyulnak.

Segítsen másoknak
○○Tervezze meg a család, barátok és a sok időt otthon
töltő szomszédok ellenőrzését. A sérülékeny embereknek segítségre lehet szükségük a forró napokon.
○○Beszélje meg az extrém hőhullámok kockázatait, a
védekezés módját családjával. Mindenkinek tudnia
kell, mit kell tenni azokon a helyeken, ahol az idejüket töltik.
○○Amennyiben ismerősei közül valaki veszélynek van
kitéve, úgy segítsen neki, hogy tanácsot vagy támogatást kapjon. Az idős vagy beteg, egyedül élő
embereket naponta meg kell látogatni.
○○Aki gyógyszert szed, kérdezze meg a kezelőorvost,

! Ha valamelyik családtagja, vagy valamelyik, ön által segített személy bőre forró, száraz, a beteg zavart vagy görcsöl és/vagy eszméletét elvesztette, hívjon azonnal mentőt/
orvost. Amíg segítségre vár, helyezze a személyt hűvös helyre, fektesse le és emelje meg
a lábait és a csípőjét. Vegye le a ruházatát
és kezdje meg külsőleg hűteni, például hideg
borogatást helyezve a nyakra, mellkasra vagy
lágyékra, folyamatosan legyezve és locsolva
a bőrt. Mérje meg a beteg testhőmérsékletét.
Ne adjon be lázcsillapítóz (acetilszalicilsavat
vagy paracetamolt). Az eszméletét vesztett
személyt helyezze stabil oldalfekvésbe.

Személyi
változás a halasi
kapitányság élén
Dávid Károly r.
dandártábornok, a
Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője 2015.
június 29-ei hatállyal
felmentette a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak
ellátása alól Molnár
László Gábor r. alezredest.
A megyei rendőrfőkapitány a kapitányságvezetői feladatok ellátásával 2015. június
30-tól dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredest bízta meg.
police.hu

A szolgáltatást nyújtóknak
A lakosságnak szolgáltatott információkban szerepeljenek a segélyvonalak, a szociális szolgáltatások, a
mentők, a hűvös helyekkel és a közlekedéssel kapcsolatos információk.
Biztosítsák a hűvös helyek elérhetőségét és biztosítsák a veszélynek leginkább kitett emberek aktív segítését.
Forrás: WHO, 2015

Or vosi ügyelet

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.

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:

A rendőrőrs indokolt esetben éjjel – nappal
a 06-20/539-64-99 telefonszámon hívható

2015. Július : 3. Dr. Csoboth Johanna, 4. Dr. Csoboth Johanna, 5. Dr. Csoboth Johanna , 6. Dr. Kishonti Attila, 7.
Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Szűcs Kornél László, 9. Dr. Csoboth Johanna, 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Mikó Attila, 12. Dr.
Mikó Attila, 13. Dr. Kishonti Attila, 14. Dr. Gregó Sándor, 15. Dr. Szűcs Kornél László, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr.
Szűcs Kornél László, 18. Dr. Szűcs Kornél László, 19. Dr. Szűcs Kornél László, 20. Dr. Kishonti Attila, 21. Dr. Gregó
Sándor, 22. Dr. Gregó Sándor, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Csoboth Johanna, 27. Dr. Kishonti Attila, 28. Dr. Csoboth Johanna, 29. Dr. Csoboth Johanna, 30. Dr. Csoboth Johanna, 31.

Dr. Kishonti Attila,
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

2015. július 15-én
lesz kirakodó vásár

137.- Ft-tól

Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma: 06-77/401-070

Dobozos sör 0,5 l

99,- Ft-tól

Lilakáposzta

80,- Ft-tól

Anyak önyv i hír ek

Ásványvíz 1,5l		

49,- Ft-tól

UHT tej 1/1 l		

Óriási görögdinnye akció
Petróczky Ferenc

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

2015. június hónapban
született:

Maráczi Krisztián (Anyja neve: Sánta
Mária), Rostás Dominik (a.n.: Rostás Melinda)

Házasságot kötött
Kolompár Barbara és
Jakab Ferenc József

GRATULÁLUNK!

