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Visszatekintés ezüstmise alkalmából

Július 31-én, a templomunk búcsúján volt ezüst miséje Jánoshalmán Mons. Menyhárt Sándor kanonok úrnak,
melyen itt volt Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek úr is. Városunk plébánosát ebből az alkalomról kértem fel egy rövid beszélgetésre és értékelésre élete eddigi állomásairól.
——Szeretném, ha egy-két
mondatban bemutatná a
családi és szülői környezetet, ahonnan indult..
——Soltvadkerten nevelkedtem egyszerű, becsületes,
szeretetben élő családban.
Itt ért Isten hívó szava.
Egyházközségünkből hat
élő pap van ma. HA minden közösség ennyi papot
adna, nem lenne paphiány.
Kecskeméti piarista atyák
erősítették hivatásomat,
majd Budapest és Róma
papnevelő szemináriumaiban teljesedett be a képzésem.
——Soltvadkert lakossága nem tisztán katolikus, jelen vannak
köztük protestáns egyházhoz tartozók is. Ez miként hatott a
meghívása elfogadására.
——Édesapám is református, úgyhogy közelről éltem meg az ökomenizmust. Megtanultam elfogadni mások véleményét, hitét,
azokkal együtt élni, tisztelve, szeretve, szolgálva egymást.
——Papi jelmondata, s miért választotta éppen ezt?
——„…ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.” (1Kor 13,2) és „A
szeretet nem szűnik meg soha.” (1Kor 13,8) Úgy gondolom, hogy
ez a legfontosabb az életünkben. Istent, aki maga a Szeretet,
ezért nem szűnik meg soha, befogadni az életünkbe, és ennek a
befogadott, megélt szeretetnek a továbbadása mindenki felé, ez
papi életemnek, szolgálatomnak az értelme és célja.

——Kis azok, akik az eltelt
időszakban meghatározó
szerepet játszottak életében?
——Nagyon sok jó pap,
mélyen hívő egyszerű
keresztény emberek, akik
mindennap megélték hitüket,
reményüket, szeretetüket
minden körülmény között.
Akik mellettem álltak, ha
szükségem volt rájuk, akik
velem sírtak és örültek, ha
kellett. Ők adtak erőt a mindig újra kezdéshez.
——Szólna néhány szót papi
élete állomáshelyeiről, egy-két emlékezetes eseményről?,
——Kalocsán voltam káplán a Székesegyházban, majd dr. Dankó László érsek úr titkára. Mélykúton, Tiszakécskén, Kecskemét Szent Család Plébánián voltam plébános. Mindegyik nagyon
nehéz, de szép hely volt. Sok-sok élménnyel. Lehetetlen kiemelni belőle. Mindenütt arra törekedtünk, hogy tudjunk és akarjunk
együtt és egymásért imádkozni és dolgozni, s akkor nem maradt
el az Isten áldása sem. Erre szeretnénk itt is törekedni a továbbiakban is, és erre hívom a jánoshalmiakat is szeretettel. Fedezzük
fel újra Isten szeretetét és éljünk a szerint!
——Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget , boldogságot
és sok sikert kívánok további papi pályafutásához, melyen
legyen mindig Isten áldása
ikor

A szépség jutalma

Jánoshalma Városi Önkormányzat
Tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját
2016. augusztus 20-án
Államalapító szent István ünnepére
9 órakor Ünnepi Szentmise
a Szent Anna Római Katolikus Templomban
10 órakor Vizuális figyelem spontán impulzusai’’
Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző fotókiállításának megnyitója
a Művésztelepen, Kossuth L. u. 5.
10. óra 30 perckor Ünnepi Képviselő-testületi ülés
Kitüntető címek átadása
az Imre Zoltán Művelődési Központban
Közreműködik: Hardy-Horváth Mária és Juhászné Zelei Judit

75 éves testvérség

Jánoshalmi Napok 2016

Jánoshalma és Temerin 75 évvel ezelőtt létesített testvérvárosi kapcsolatot. Az évfordulóhoz kapcsolódó írásainkat a 2. oldalon olvashatják

Az idei esztendőben június 30 és július 9 között zajlottak a Jánoshalmi
Napok rendezvényei, melyekről képes összeállításunk a 4-5. oldalon van.

Táborozni jó

A jánoshalmi Dukai Babett lett a Magyarország Szépe 2016 választás harmadik helyezettje. A 23 éves ifjú hölgy már egy évvel ezelőtt is bekerült a
legszebb öt lány közé, most viszont ő lett a második udvarhölgy.
A számára legkedvesebb képével gratulálunk, további sok sikert kívánunk!

Lapunk legközelebb
2016. szeptember 2-án jelenik meg.
ISSN 2062-4069

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

A táborozás egy életre szóló élmény a gyermekek számára. Felnőttek is szívesen nosztalgiáznak, hogy amikor itt és itt voltak táborban, ez és ez történt.
Hogy mi történt a Balaton partján a Szent Anna iskola táborában arról a 8. oldalon olvashatnak. Felvételünkön a táborozó diákok és tanáraik
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2. oldal

Távoli üzenet az élőknek
A Temerini Hírmondónak március idusán megjelent ünnepi számából megrendülve olvastam, hogy egykori „testvérvárosunk” népe talán még mindig emlékszik az
1848-as „nagy szaladásra”, melynek során
a lovaskocsikon menekülő családok tucatjai végül is az észak-bácskai Jánoshalmán
(akkori nevén Jankováczon) kötöttek ki, 8
egy teljes éven át voltak kénytelenek igénybe venni a jánoshalmi nép már akkor is
ismert vendégszeretetét, ami egyben a biztonságukat is jelentette.
Ezek a régi históriák nem mesék, nyomaikat a Jánoshalmi római katolikus plébánia
anyakönyvei még ma is őrzik. Valóban igaz,
hogy a 4 moholi, 3 szenttamási, 2 kulai, 1
ókéri, 1 péterrévei születésű elhunytjaink
mellett 1848. december 28 és 1849. norvember 26. között 11 temerini születésű
halottunk is volt. És ami a legtragikusabb,
zömmel aprócska gyerekek, akik részben
az akkori szokásos gyermekbetegségeinknek, részben a meneküléssel járó viszontagságoknak lettek áldozataivá.
Az anyakönyvek azonban nemcsak a
nálunk eltemetettek nevét, hanem szüleik
nevét is megőrizték, ezen a nyomon elindulva megállapítható, melyik, talán még ma
is létező családok ősei vettek részt ama
keserves menekülésben, amikor az életükért kellet futniuk. Íme a Halotti anyakönyv
idevonatkozó adatai:
——Tóth János, 1 1/2 éves, Tóth János és
Gaál Anna gyermeke.
——Hévizi János, 2 éves, Hévizi István gyermeke
——Sági Borbála, 1/2 éves, Sági József és
Goélor/?/ Anna gyermeke
——Hartyáni Maris, 2 éves, Hartyáni Mihály
és Kóber Erzsébet gyermeke
——Uracs Katalin, 2 éves, Uracs György és
Homola Katalin gyermeke

——Hegedűs Mihály,3 éves, Hegedűs Pál és
Taityi Ágnes gyermeke
——Csévári Julianna, 35 éves, Tóth János
neje
——Morvái Rozália,1 1/2 éves, Morvái Mihály
és Bartók Ilona gyermeke
——Borsos Rozália, 3/4 éves, Borsos István
és Kiss-Oláh Terézia gyermeke
——Mészáros Albert, 33 éves, Kővágó Rozália –férje
——Balázs József, 4 éves, Balázs János és
Bollók Erzse gyermeke.
A felsorolt temerini születésű halottakat részben Horváth Ferenc, részben Hajdú Péter jankováczi káplánok temették el„
Nemcsak közvetlen családjuk, hanem
minden bizonnyal a nekik szállást adó gazdák gyászoló kísérete mellett A szokásos
módon: kis koporsóban, „a szentmihály-lovon” kézben víve, kereszttel, fekete lobogókkal s hangos énekszóval, végig az utcákon, egészen a szomszédok ásta sírgödröcskéig.
Ha jól számolom, 18 családi név szerepel e szomorú névsorban. azaz ennyi nemzetség vesztette el gyermekét vagy felnőtt
hozzátartozóját. Sírjuk ma már fellelhetetlen, hisz a jánoshalmi temetőket azóta többszörösen is újra temették. Emlékezetükre
és örök nyugalmukért gyertyát gyújtani ma
már csak a Bajai úti meg a Kápolnás nagytemető keresztjeinek lábainál lehetne. Ügy
hiszem, ha temeriniek még egyszer felénk
járnak, meg is teszik.
Jánoshalma, 2000. május 17. szerda.
dr Karsai Ferenc
(T. Szerkesztőség! Ha lesz rá mód, rajtam kívül a jánoshalmi polgármesternek /
Kiss György/ és a r.k. Plébános úrnak IS juttassatok Rónaszéki Gábor/ egy-egy lappéldányt. Köszönet érte.)

Előtérben a helyi értékek
Magyar László életműve

Híres Afrika-kutató 1818ban Szombathelyen született.
Anyja a szülés után hamarosan meghalt. Születésekor
így anyja nevére anyakönyvezték és apja csak később,
diákévei alatt adoptálta. Az
árvát anyai nagynénje, majd
az adoptáló apa: a Festetics
grófok tiszttartója, az Európa-hírű keszthelyi főiskola
tanára, Magyar Imre neveli. Magyar Imre 1829-től az
1940-es évek elejéig az Orczyak birtokain volt gazdatiszt és Jankováczon lakott.
Itt töltötte vakációit apjánál a kalocsai majd
szabadkai gimnáziumba járó Magyar László is. Sőt a gimnáziumot befejezve egy ideig állást vállalt apja mellett az uradalomban. Származása miatt számtalan megaláztatás érte, szegénységben nevelkedett.
Diákéveit kosztos-kvártélyos diákként élte,
majd 1842-ben a fiumei Tengerész Akadémiára jelentkezett. Bejárta a világ tengereit, megfordult Indiában, Szumátrán, Jáván,
Madagaszkáron, Dél-Afrikában. Megszerzett jövedelmét hajózási ismereteinek bővítését elősegítő tanulmányaira fordította.
1845-ben az argentin La Plata hadiflottához
szegődött hadnagyi rangban, majd uruguayi
fogságba esett és csak szerencsével kerülte el a halálbüntetést.
Ezt követően tervezte meg Dél-Amerika
ismeretlen területére vezető felfedező útját,
azonban terveihez nem sikerült mecénást
találnia, és a Magyar Tudományos Akadémia sem küldött egyebet bíztató szavaknál.
Egy évnyi kegyelemkenyéren eltöltött idő
után hajóstisztként Afrikába kerül Trudodati Dalaber Almanzor kalabári uralkodó flottájára. Az uralkodó megkedvelte fehér bőrű
tisztjét és támogatást adott felfedező útjának kivitelezéséhez, melynek célja a Kongó alsó folyásának földrajzi és etnográfiai feltérképezése volt. Később tovább utazott Benguelába, ahol egy Mursza nevű
bennszülött karavánjához csatlakozva egy
hónapos menetelés után Biébe érkezett.
Mivel olthatatlan tudásvágya miatt állandóan kérdezősködött, ekkor kapta a portugál como (micsoda) szó után az Enganna Como (Micsoda Úr) nevet, melyet élete
végéig megőrzött.
Biében szerencsésen alakul sorsa.
Előbb tolmácsának családja fogadja fiukká, majd az uralkodó ígéri neki egyik lányát
feleségül. A király támogatja kutatói tevé-

kenységét, így nyílik lehetősége felfedező útjainak bejárására. Az első úton, 185051-ben, a hatalmas Lunda
birodalmában jártak, a Zambezi és a Kongó vízválasztóján. Etnográfiai és vízrajzi
kutatásokat végzet, felfedezte a Kasai és még jó néhány
északra haladó folyó futását.
Ekkor még nem ismerték a
Kongó útját, s ezzel a felfedezéssel a Kongó probléma
ismét az érdeklődés középpontjába került.
Második útja, 1852-54-ben dél felé vezetett.
Az őserdők helyett félsivatagokon és sivatagokon át vezetett útja. Ezekből tudjuk, hogy
néhány addig ismeretlen folyót, új, ismeretlen népeket fedezett fel, akik különleges,
csettintő hangokkal beszéltek, ezért feltételezik, hogy Magyar László a legészakibb
busman törzzsel találkozhatott itt. Harmadik
útján (1855) amikor a Zambezi folyamrendszerét és a Kuanza mellékfolyóit kutatta,
karavánját megtámadták és megsebesült.
Útleírásainak egy része (1852-től) angol,
német, francia, portugál és magyar folyóiratokban, évkönyvekben jelent meg.
A Magyar Tudományos Akadémia
1858-ban levelező tagjává választotta.
1859-ben adták ki a három kötetre tervezett
néprajzi és földrajzi munkájának első kötetét. Címe: Magyar László dél-afrikai utazásai az 1849-1857. években. A többi kötet
azonban nem jelent meg, a szerzővel együtt
nyoma veszett. A későbbi hivatalos portugál
jelentések szerint a magára maradt, anyagiakban és egészségében is egészen tönkrement utazó 1864 november 9-én halt meg
a nyugat-afrikai partokon. Néhány év múlva
pedig az a ház is leégett, amelyben hagyatékát: ki nem adott műveit és feljegyzéseit őrizték. Munkásságának nagyobbik része
még halála után sem válhatott az emberiség
közkincsévé. Fekete bőrű felesége és gyermekei a múlt homályába vesztek.
Magyar László méltatlanul keveset
említett Afrika kutatónk. A magyar felfedezők, kutatók sorában különleges hely illeti meg. Talán ő volt a legkalandosabb életű
utazónk. Sorsa bővelkedik regényes fordulatokban, a fantáziát is megszégyenítő eseményekben. Már maga a vállalkozás is elképesztő. Egyedül hatol be Afrika vad vidékei és még vadabb népei közé. Jánoshalma város Magyar László tiszteletére utcát
nevezett el róla.

2016. augusztus

Testvérvárosunk Temerin
75 éve 1941-2016

Idézet a Temerini Újság 1941. augusztus 10-diki számából: „Felszabadulásunk
örömmámoros napjaiban egy kéz nyúlt
felénk testvéri kézszorításra a csonka
magyarországi Jánoshalmáról. Azt az
örvendetes hírt közölték velünk, hogy
a vármegye legészakibb községének
hazafias közössége Ereklyés Országzászlót ajánl fel Temerin községnek.”
A zászló átadása 1941. augusztus
15-én történt.
A jánoshalmi küldöttség 40 fővel érkezett erre az alkalomra. A küldöttséget
Agócs Ferenc bíró és Dr. Ökrész Illés
állatorvos, a jánoshalmi Gazdakör tagja, a Nemzeti Kaszinó elnöke vezette.
Az átadást, annak rangját a jánoshalmi
leventék díszszakasza emelte.
Dr. Ökrész Illés a zászlóátadáskor a
következőket mondta: „A magyar múlt
bizonyította, hogy a magyar mindig erős
és hatalmas volt, amikor összetartott,
és csak akkor bukott el, amikor a széthú- A jánoshalmi leventék felvonulása látható, és a levente fúvószenekar vezetője Magyar Ferenc
zás és testvérharc gyengítette ellenálló-kérészt vett. Népszerű volt, mint állatorvos
méltóvá tette a felavatást.
pességét.
Ezen a rendkívüli ünnepségen megjelen- és közéleti emberként vezette a NemzeAz Ereklyés Országzászló az a szimbólum, amely köré ma minden magyarnak tek és részt vettek:
ti Kaszinót. Ami ma is aktuális, az Országzászló Emlékművének talapzatán be volt
össze kell sereglenie testvéri kézfogásra, ——Vitéz Horváth József tábornok
vésve:
hogy a magyar ismét nagy és erős legyen ——Dr. Fernbach Péter Újvidék főispánja
„Magyarnak lenni tudod mit jelent?
és ura lehessen saját portáján.”
——Dr. Vitéz Nagy Miklós Újvidék polgármestere
Küzdelmet fájót, végesvégtelent…”
Tóth Imre vette át Temerin népe nevében a zászlót. Kálvárián díszes tábori oltár- ——Gunde Géza alezredes
A temeriniek az alábbiakat írták Jánosnál Kopping Gáspár plébános, fényes papi ——Dr. Hanzely Tamás szolgabíró
halma népének: „Jánoshalmi testvérek!
segédlettel misét mondott, majd felszentel- ——Dr. Szalay Tibor újvidéki járási szolgabíKöszönjük a felénk nyújtott testvéri jobró, aki Jánoshalmáról lett kinevezve.
te a Jánoshalma község által adományobot! Köszönjük a felajánlott zászlót! A testzott, gyönyörűen hímzett, selyem Ereklyés
Itt külön ki kell emelni dr. Ökrész Illés véri szereteteket a szívünkbe zárjuk, s ott
Országzászlót.
állatorvos szerepét. Temerini származású. őrizzük, zászlótok pedig ott fog lobogni
11 órakor kezdetét vette az Országzászló A szülei 1848-as szabadságharc után, ami- országzászlónk árbocán, s hirdeti majd öröfelavatása. Az Árpád huszárok és a leven- kor a szerbek felgyújtották Temerint, mene- kös időkre, hogy magyart a magyartól soha
ték díszszakaszainak felvonulása emelte, kültek Jánoshalmára. Jánoshalmán a Gaz- többé semmi hatalom nem választhatja el!”
Dági József
Temerin népének tömeges jelenléte pedig dakör tagjaként, annak megalakulásában

ILLÉS-NAP TEMERINBEN 2016
Július 20-án szerdán, kora reggel indult Jánoshalma Önkormányzatának és Gazdakörének küldöttsége Temerinbe. Az időjárás
is kegyes volt hozzánk, hiszen ezen a napon nem volt olyan nagy
meleg, mint amilyent az elmúlt években tapasztalhattunk.
A város küldöttségét, melynek tagja volt többek között, Bányai
Gábor országgyűlési képviselő Czeller Zoltán polgármester, Kovács
József alpolgármester, és Csizovszki László önkormányzati képviselő, Dúró Zsiga Temerin jelenlegi polgármestere, Gusztony András
korábbi polgármester és Ádám István, a Temerini Alkotóművészek
Közösségének (TAKT) elnöke fogadta.
A Gazdakör küldöttségét Snejder Sándor, a temerini Kertbarátkör
elnöke fogadta a Kertészlak bejáratánál.
Rövid reggeli után a küldöttségek a helyi Gulyás Csárdától indultak az Illés-napi ünnepi menettel.

A jánoshalmi küldöttség közvetlenül a helyi Kertbarátkör zászlaja mögött haladt. Az idei felvonulás is nagyon színpompás volt,
a menet több mint egy kilométer hosszúra nyúlt. Cél a helyi Szent
Rozália templom volt, ahol az ünnepi szentmise keretében történt

az újkenyér megszentelése is. A zsúfolásig megtelt templomban
elsőnek Czeller Zoltán polgármesterünk méltatta a 75 éves testvérvárosi kapcsolat jelentőségét, majd a vendéglátók köszöntötték a
jánoshalmi küldöttséget.
Megható volt látni, ahogy a helyi plébánost, Szungyi László atyát,
pappá szentelésének 40. évfordulója alkalmából, helyükről felállva, hosszú percekig tartó vastapssal köszöntötték a temerini hívek.

Az ünnepi szentmise után, a gazdák útja ismét a Kertészlakhoz
vezetett. Snejder Sándor Kertbarátkör elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, majd sorban a küldöttségek vezetői méltatták a
nap jelentőségét és átadták ajándékaikat a Kertbarátkörnek. Gazdakörünk ajándéka egy szépen gravírozott üveg bor volt, a gravírozás a 75 éves testvérvárosi kapcsolatra utalt. Az ajándékot, Farkas László Gazdakörünk elnöke adta át vendéglátóinknak. Ezután
az ebéd következett, ahol az asztali áldást Paskó atya mondta el.
A finom ebéd után, jó italok mellett, baráti beszélgetés következett,
majd este 18 óráig szabadprogram volt, amely során a jánoshalmi
gazdakörösök megtekintették Temerin nevezetességeit.
Este 18 órakor kezdődött a kulturális műsor a telepi iskola udvarán. A tantermekben kézimunka, gyümölcs és méhészeti kiállítást
lehetett megtekinteni.
Estére körülbelül 2000 ember gyűlt össze. A felállított színpadon
megtörtént az új kenyér megszentelése, majd a vacsora következett. A szakácsok most is kitettek magukért. A hajnalig tartó bálon
a talpalávalót a THE END zenekar szolgáltatta, szinte szünetet
sem tartva.
Küldöttségeink a késő esti órákban indultak haza, megköszönve a temerini vendéglátóinknak a színvonalas vendéglátást. Találkozunk a Kertbarátkör küldöttségével szeptember hónapban a szüreti napokon Jánoshalmán.
Blázsik Sándor és Fajszi Ferenc
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Újdonságok a helyi
művészeti képzésben
Július 16-tól új vezetője van a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolának,
Hardy-Horváth Mária személyében. Ebből az alkalomból kértem meg,
mondjon néhány szót magáról azon olvasóink kedvéért, akik nem ismerik.
A művészeti életben jártasok ismerhetik, mert sok jánoshalmi rendezvényen hallatta már csodálatos ének hangját, legtöbbször a Mithras kórussal.
——Amikor a nagylányom született, a kilencvenes évek elején itt éltem három évig.
Azután elkerültem innen. Gyermekeim születését követően felvételiztem a Szegedi
Tudományegyetem Zeneművészeti karára
és itt szereztem tanári végzettséget, majd
2012-ben operaművészként diplomáztam.
Kiváló mestereim D. Szécsi Edit és Andrejcsik István tanárok segédletével. Ezt követően a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolában kezdtem meg tanári pályafutásomat, de Jánoshalmára vissza-visszavártak, mivel a háromévi itt tartózkodásom alatt nagyon jó barátságok alakultak ki. Az itteni emberek nem felejtették el, hogy ki is vagyok, s hallottak énekelni. Egy karácsonyi koncert alkalmával ismertem meg Bányai
Gábor országgyűlési képviselő urat, aki az egyetemi tanulmányaimat is
támogatta. Mind anyagi, mint morális szempontból ott állt mögöttem. Nem
dicsekvésképpen, de az öt kitüntetésem közül hármat személyesen tőle
vehettem át pedagógiai munkámért.
Gyakorlatilag elég sok minden köt Jánoshalmához. A későbbiek során
megismertem Karsai Péter karnagy urat, a Mithras vegyes kórus karnagyát. Vele kezdtünk el együtt dolgozni, s terveink a jövőre vonatkozóan
kezdenek kirajzolódni.
Nagyon sokszor hívtak meg ide énekelni, nem egyszer kaptam meghívást Karsai Péter karnagytól. Reményeim szerint a továbbiakban is így
lesz, sőt, ötleteink is vannak arra vonatkozóan, hogyan lehetne Jánoshalma kulturális éltét felpezsdíteni.
Tulajdonképpen a barátságok kötnek ide elsősorban, illetve maga a szakmai munkám. Megpróbálok valamit tenni az emberekért, az emberekkel
együtt. A közvetlen kollégáim segítségével, a város vezetésével és a vállalkozói réteg támogatásával a cél, hogy a jánoshalmi kultúrát talpra állítsuk, vegyék észre: itt is vannak tehetséges gyerekek, emberek, itt is meglehet mozdítani a közönséget csak tevékeny ötletek kellenek.
——Korábban az intézménytől távolabb lévő emberek, akiknek nem
járt ide a gyermeke, azokhoz kevés információ jutott el az iskoláról.
——Az egy dolog, hogy szórólapozunk. Nyilván az írott és egyéb elektronikus sajtó minden formáját szeretném igénybe venni, hogy tájékoztassam a szülőket és Jánoshalma lakosságát minden egyes kulturális programunkról, minden egyes hangversenyünkről.
Nagyon érdekes meglepetéssel készülök tavaszra a jánoshalmi lakosok
ellen, az ő bevonásukkal. Ebben is a sajtó segítségét fogom kérni, de,
hogy mihez, az még legyen egyelőre titok.
——A magam részéről ehhez minden segítséget szeretnék megadni. Mely az az irány mely, majd nagyobb hangsúlyt kap a jövőben a
művészeti nevelés terén?
——Vannak hagyományok. Én ezeket a hagyományokat szeretném megtartani. A hangszeres zenén túl kibővülne a drámajátékkal és a néptánccal. Szeretnénk a mozgalmasabb, csoportos megmozdulásokat is lehetővé tenni. Kíváncsi vagyok arra, hogy mennyi vállalkozó kedvű ember
van, s nem utolsó sorban mennyi a vállalkozókedvű gyermek és a hozzá kapcsolódód szülő.
A most induló tanszakokkal elsősorban személyiség fejlesztés, az egymáshoz való szocializálódást szeretnénk fejleszteni a résztvevőkben,
hogy miként viszonyuljunk a másikhoz.
——A tanszakainkra várjuk a gyermekeket. Ez a szintetizátor, keyboard,
magánének szak, drámajáték és a népitánc. Más hangszereken tanulni
kívánók egyéni elbírálás alá esnek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk
Jöjjenek! Az intézményben augusztus 24. után bárki bent lehet, jöjjenek
és abban a pillanatban tudunk segíteni a gyermekeknek
——Ehhez a munkához sok sikert és jó egészséget kívánok!.
b.s.
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Tánciskola 2016
Ebben az évben is megrendezésre kerül a tánciskola, mely július utolsó
napjaiban ért véget. A hagyományokhoz híven most is számot adtak tudásukról a fiatalok. A 2016.07.27-én rendezett táncversenyre felkért zsűri
tagjai a következők:
Juhász Loretta Lujza, aki 11 éve táncol a Pro-Art kisteleki táncstúdiónál és
Probitas tánccsoportnál
Dukai Babett, aki Magyarország Szépe 2. Udvarhölgye, három éves kora
óta táncol, ebből hét évet versenyszerűen
A zsűri elnöke: Pestality Bianka, aki „A” osztályos latin és standard versenytáncos, diplomás táncos-és tanár, Baja város „Bor szépség királynője”
Felkészítő tanár: Fuszkóné Gáspár Judit, aki 20 év munkája elismeréséül
Jánoshalma díjban részesült

A táncverseny eredménye: 1. Mizser Anna és Bognár Edmond, 2. Novák
Nikoletta és Agócs Máté és 3. Boros Réka és Kocsis Dávid páros lett.
Közönség díjas: Boros Réka és Kocsis Dávid kettős.

Imre Zoltán
Művelődési Központ
H-6440 Jánoshalma Kossuth utca 3
Telefon: 70/367-1162
Internet: www.lajthakft.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-16ig
kedd-péntekig: 8-19ig
Szombat: 8-12ig

Kisebb-nagyobb rendezvények,
kiállítások és koncertek helyszíne.
Állandó büfé, kedvező árakkal!

2016.07.29. bálvizsga: Bálkirálynő és bálkirály: Boros Réka és Kocsis Dávid, első
udvarhölgy: Mizser Anna, a második udvarhölgy: Zámbó Loretta
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közönséget. Felkészítője: Komáromi Lajosné.

A főtéri szabadtéri színpadon a beköszönő után a Mezei Csokor Népdalkör, A népdalkör 1990-ben alakult a nyugdíjasklub tagjai közül 18 fővel.
Vezetőjük Faddi Mihályné. Megalakulásuk óta a megyében több helyen felléptek. Mindig öröm számunkra, ha meghívást kapnak. Vegyes, műkedvelő dalokat, nótákat adtak elő.

2016.
június 30-án az Imre
Zoltán Művelődési Központban a
Mithras Pedagógus Kórus évadzáró koncertjével kezdődött az
idei Jánoshalmi
Napok programsorozat.

Az Új Pávakör, A jánoshalmi nyugdíjasok II. számú klubja 1989 tavaszán alakult meg. A klub tagjai 1997-től Új Pávakör néven kezdtek dalolni.
Elsősorban saját gyűjtésű felső-bácskai népdalcsokraikkal újabb és újabb
sikereket aratnak, nemcsak helyi fellépéseken, hanem a környező községekben, távolabbi városokban is. Országos minősítésen 1999-ben ezüst
oklevelet, és 2008-ban térségi szinten „kiváló fokozatot” nyertek. Vezetőjük Borsodi Antalné.

A legkisebbek, a Gyermeklánc Óvoda Batthyány utcai óvoda Pillangó
csoportjának Vásár című műsorát mutatták be. Felkészítőjük: Mészárosné
Kómár Erika és Szűcs Nóra, segítőjük pedig Kenderesi Erika volt.
A következő fél órában a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola műsorát láthattuk.

A katolikus óvoda és iskola pedagógusai minden évben tánccal készülnek a szülői bál közönségének szórakoztatására. Az idei fekete-fehér táncuk is óriási sikert aratott. Ezt is láthattuk Simityné Mészáros Judit, Bánfiné
Sódar Szilvia, Magyar-Nemes Brigitta, Csima Edit, Bányai Orsolya, Komárominé Vikor Ágnes, Friebertné Radvánszki Rita közreműködésével.

A furulya szakkörös tanulók magyar népi dallamokat adtak elő. A szakkör tagjai: Bánfi Anna Éva, Csima Natália, Batovics Katalin, Kovács Georgina, Délceg Klaudia, Horváth Linda, Torma István Zsolt, Ujhelyi Boglárka,
Iván Virág, Magyar Regina, Tihanyi Hanna, Király Marcell Márton, Faddi
Ede, Kovács Krisztina, Batovics Szilvia. Felkészítő tanár: Mészáros Gábor.
A következő percekben a Szent Anna Iskola zenekarát hallhattuk, amely
Aranyosi Ervin Angyali terv című versének megzenésített változatát adták
elő. A zenekar tagjai: Dobos Zsófia – basszusgitár, Horváth Lotti – dob,
Bánfi Anna Éva – szintetizátor. Énekel: Délceg Klaudia. Táncosok: Csofcsics Blanka, Faragó Larina, Rab Anna és Szatmári Vivien. A vers megzenésítésében, a hangszerelésben és a koreográfia betanításában Buzder
Mónika, Fitos Roland és Mészáros Gábor működött közre.
Szatmári Vivien 4.
b osztályos
tanuló az
idei évben
kezdett foglalkozni az
ugrókötelezéssel. Az ő
bemutatója
következett.
Felkészülését segítette: Komáromi Róbert.

A Kossuth utcai Művésztelepen Július 1-én a volt a jánoshalmi III.
művésztábor alkotásait bemutató kiállítás megnyitója. A tárlatot Szemadám
György, Munkácsy Mihály-díjas Érdemes Művész. nyitotta meg.
A mosoly szívből árad. Jól tudják ezt már a Szent Anna Óvoda kisgyermekei is. Aranyosi Ervin versét a Halacska csoportosok adták elő. Ezt
követően egy vidám táncot láthattunk tőlük. Felkészítőjük: Bánfiné Sódar
Szilvia és Horváth Andrea.

A 2.a osztályos kisdiákok színes ceruzákká változtak erre az estére. Táncukat betanulásban Csapóné Sarok Enikő segítette őket.

Ezt követően az Imre Zoltán Művelődési Központ könyvtárában a szenttamási és jánoshalmi Díszítő Művész Kör kiállítását Kiss György tanácsnok nyitotta, meg.

Több éves közös múltra tekint vissza az iskola és a Felső-Bácskai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény együttműködése. A nagyok csoportjától Moldvai táncokat láthattunk. Felkészülésüket Nagyné Bényi Mária irányította.
Mike Márk 7. b osztályos tanuló a
városi mesemondó versenyen első
helyezést ért el. A megyei mesemondó versenyen is színvonalasan képviselte az iskolát elnyerve az „Apród” címet. A Jánoshalmi
Napok színpadán a Levegővel élő
lány című mesével szórakoztatta a

A következő félórában a színpad Hunyadi János Általános Iskola diákjaié volt.
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A Hunyadi iskola műsorából további két felvétel

Sokak örömére ezután meg is kezdődhetett Kaczor Feri koncertje.
Sztárvendégünk régi és új dalaival járja az országot, leginkább a Dáridóból és a Muzsika TV-ből ismert.
A napot az Imre Zoltán Művelődési Központban diszkó, a Béke tér – sörsátor pedig Nagy Lajos előadásában szalonzene zárta.
Július
2-án szombaton kora
délután a
Szent Anna
Katolikus
Iskola udvarán volt a
motoráldás,
melyet
a
város utcáin
a motorosok
felvonulása
követett.
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Ezt követően a jánoshalmi aerobik csoport és a Halima Hastánc csoport műsora következett.

A Szent Anna Katolikus Iskola udvarán a motorosoknál délután traktorhúzás, este pedig Tankcsapda Tribute koncertje volt.

Az FM Mezőgazdasági Szakképző Iskola műsora következett, mely
humorosan megismertetett az iskola múltjával és jelenével a tanárok és
diákok közös szereplése révén.

A megnyitó előtt fellépett még a Brass Quintet. Zeneiskolásokból álló
kamaraegyüttes. Ez idő alatt 2 versenyen is részt vettek, kiemelt nívódíjat
és arany oklevelet értek el.
Tagok: Arnold Flóra-trombita, Czipták Bálint trombita, Oszmayer Ákos
kürt, Kákonyi Nándor bariton, Dobler Dorián tuba. Vezető: Czipták Zsolt
Műsor: Cardaropolli: Easy Rag, Power: Rockin Rhythm

A Béke téren délután három órakor volt az ünnepélyes tűzgyújtás, főzés.
Elsősorban a legfiatalabb korosztály számára volt Játszóház a Baptista
Gyülekezet szervezésében, valamint a Szabadtéri Színpadnál gólyalábas,
mutatványos bohócműsor.

Késő délután a felnőtteknek szánt műsorfolyamot a Pöndölösök kezdték,

A Szabadtéri színpadon pedig késő este Nagy Feró és a Beatrice lépett
a közönség elé és szórakoztatta azt, mint egy két órán át.
A napot utcabál zárta a Kék Ingesekkel. Az Imre Zoltán Művelődési Központban Welcome buli, a Szent Anna Katolikus Iskola udvarán pedig a Voltage zenekar koncertje segített át az új napra.
Vasárnap délelőtt a Szent Anna Római Katolikus Templomban ünnepi szentmise volt a városunkért, amit Tamás Sándor káplán mutatott be. A
szertartáson egy keresztelő is volt.
A zsinagógában ezen a napon mártír istentiszteleten Radvánszki Péter
emlékezett meg az elhurcolt a meggyilkolt jánoshalmi és környékbeli zsidó áldozatokról.
Kép és szöveg: Ikor
Jánoshalma Városi Önkormányzat ezúton is megköszöni a résztvevőknek, közreműködőknek, fellépőknek a felkészülést, és a szereplést, melyek a
következők:

– Baptista Gyülekezet Jánoshalma,
– Diákélelmezési Konyha
– FM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
– Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központ
– Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, SzakA 2016. évi
Jánoshalmi Napok
támogatói:

–
–
–
–
–
–
–

Az idei Jánoshalmi Napokat ünnepélyesen Czeller Zoltán Jánoshalma
Város polgármestere nyitotta meg.

A Jánoshalmi Napok külföldi „sztárvendége” a temerini Szirmai Károly
Magyar Művelődési Egyesület mutatkozott be. Ez alkalom volt arra, hogy
megemlékezzenek a két település testvérvárosi kapcsolatának 75 éves
múltjáról.

–
–
–
–
–

Agroszint Bt.
Bajapress Kft.
Bognár Viktória
Jánoshalmáért Alapítvány
Jánoshalmi Hunyadi Népe
Jánoshalmi Vadásztársaság
Jánoshalmi Közfoglalkoztatási
Non-profit Kft.
Koch-Vin Kft.
KunVin Borászati Kft.
Kriszted Bt.
K&H Bank Zrt. Jánoshalma
OTP Bank Nyrt. Jánoshalma

középiskola
– Jánoshalmi Aerobic Csoport
– Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület
– Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltóság
– Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
– Jánoshalmi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat táncosai
– Komáromi Róbert
– Lajtha László Non-profit Kft.
– Petróczky Péter
– Shalima Hastánc Csoport
– Szabó Andrea
– Szent Anna Katolikus Óvoda,
Általános Iskola
– Városgazda Kft.
– Piramis Trade Bau Kft. – Korzó Étterem

A programok megvalósítását a
Bethlen Gábor Alap támogatta a
TTP-KP-1-2016/1-000166 számú
pályázat keretében. A támogatás
összege: 1.000.000 Ft.

2017. évben a „Jánoshalmi Napok” rendezvényei 2017.
június 29 – július 2. időszakban kerülnek megrendezésre.
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!
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Közösen főztünk a Jánoshalmi
Napok szombatján

Kormánymegbízotti elismerést
kapott a jánoshalmi
kormányablak vezetője

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 2013.
január 1-től kezdte meg munkáját, az eltelt idő alatt törekedtünk arra, hogy
részt vegyünk és képviseltessünk magunkat a Jánoshalmán szervezett
rendezvényeken, így minden évben közösen főztünk a Jánoshalmi Napok
szombati napján.

Az idén hivatalunk kollektívája és a családtagjaik számára 44 adag babgulyást főztünk, a főszakács Ádám Zoltán, segítője Szalmáné Gunda Edit
a Hatósági és Gyámügyi Osztály munkatársai voltak.
Mindkettőjüknek köszönjük a munkáját. Nagyon ízletes lett az étel.
Jánoshalma. 2016-07-16.
A kollégák nevében:

2016. augusztus

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Újabb konzultáció a rezsi- és
bürokráciacsökkentésről a
Jánoshalmi Járási
Hivatalban is!
A tavalyi évhez hasonlóan a Kormány most is konzultációt indított a
lakosság bevonásával az állami rezsicsökkentés és a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásáról.
A cél továbbra is az állampolgárokat és a vállalkozásokat érintő fizetési
kötelezettségek enyhítése, az eljárások egyszerűsítése.
A konzultációs kérdőíveken 2015. évben közel 400 ezer állampolgár
tett javaslatot, melynek eredményeképpen több mint 20 hatósági eljárás díja került megszüntetésre, ami 10 milliárd forint megtakarítást jelent
2016. évben az ügyfeleknek. Ezen felül az év eleje óta közel másfél millió okmányt vettek át kedvezményesen, valamint az egyéb díjmentessé tett
eljárásokban több mint 500 ezer ügy indult.
Az új konzultációs kérdőívek papír alapon megtalálhatóak Jánoshalmán is a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának szervezeti egységeinél, (
Kormányablak, Foglalkoztatási Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály ),
elektronikus úton, www.kormanyhivatal.hu oldalon találhatók meg.
A kérdőíveken az egyszerűsítésre javasolt eljárásokról, az engedélyezési eljárások bejelentéssé alakítására javasolt eljárásokról, valamint a
magánszemélyeket és vállalkozásokat érintő eljárások díjmentessé tételéről lehet véleményt nyilvánítani.
A lakossági konzultáció zárása 2016. augusztus 19. napjával történik.
Kérjük éljen a lehetőséggel, töltse ki a kérdőívet!

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:

2016. évben is sor került a kormánymegbízotti elismerések adományozására azon kormánytisztviselők részére, akik folyamatosan kiemelkedő
és tartósan magas színvonalú szakmai munkát végeznek a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatalnál.
Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője a kormánymegbízotti elismeréseket a közszolgálati tisztviselők napja (július 1.)
alkalmából adta át. A kitüntetések átadására 2016. június 30-án ünnepélyes keretek között került sor.
Kovács Ernő ünnepi beszédében kiemelte, hogy a közigazgatási feladatok ellátása a magyar állampolgárok érdekeit szolgálja. A magas szakmai
színvonalon történő munkavégzés, az áldozatkész hozzáállás és megfelelő hivatali alázat a záloga a megújuló közigazgatásnak, a jó állam létrejöttének.

A díjazottak között volt Raffai Julianna a Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztályának vezetője, akit a Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője terjesztett fel az elismerésre.
Gratulálunk a kitüntetettnek!
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Közzététel időpontja: 2016.07.29

Munkakör

Iskolai végzettség

Cég megnevezése

Munkavégzés helye Munkabér

Bolti eladó

szakiskola, szakmunkásképző

Sarolta 2014 Betéti Társaság

Jánoshalma

129.000,-Ft

Sertésgondozó

általános iskola,
általános iskolai végzettség nélküli

Alma Malacfarm Kft.

Kiskunhalas

100.000,-Ft

Faipari gépkezelő

általános iskola, szakmunkásképző

KEFAG Zrt. Ökopal Raklapüzem Jánoshalma

115.000 – 140.000,-Ft

Autószerelő

szakmunkásképző

Petrol-Autó Kft.

Kiskunhalas

130.000,-Ft

Pultos

általános iskola, szakmunkásképző

Szabó Vilmos Péter

6445 Borota

megegyezés szerint

Baromfigondozó

Általános iskola

Szi-Lúd Kft.

6446 Rém

116.700,-Ft

Könyvelő

Gimnázium, Szakközépiskola

Szi-Lúd Kft.

6446 Rém

150.000,-Ft

Szenvedélybeteg gondozó
(Terápiás segítő)

Főiskola, egyetem

Szeretetházi Baptista Gyülekezet

6440 Jánoshalma

megegyezés szerint

Pszichiátriai gondozó
(Terápiás segítő)

Főiskola, egyetem

Szeretetházi Baptista Gyülekezet

6440 Jánoshalma

megegyezés szerint

Nehézgépkezelő

Általános iskola, szakmunkásképző

Elion-El Bt.

6449 Mélykút + vidék megegyezés szerint

Kőműves
(térkövezési munkálatok)

általános iskola, szakmunkásképző

Elion-El Bt.

6449 Mélykút + vidék megegyezés szerint

Egyéb takarító és kisegítő

általános iskola

Borotai Sertéshús Zrt.

6445 Borota

111.000,-Ft

Keltető üzemi dolgozó

általános iskola

Bács-Tak Kft.

6440 Jánoshalma

megegyezés szerint

Épületvillamossági szerelő,
villanyszerelő

szakmunkásképző,
szakközépiskola, technikum

Doki és Pumi Kft.

6440 Jánoshalma +
vidék

megegyezés szerint

Szociális munkás és tanácsadó főiskola

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 6440 Jánoshalma

190.000,-Ft

Könyvelő

Borotai Sertéshús Zrt.

150.000,-Ft

szakközépiskola

6445 Borota

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 403 966

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő
08.00-12.00
13.00-17.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

13.00-16.00

Felhívjuk a munkáltatók figyelmét, jelezzék a Foglalkoztatási Osztály felé az állásajánlataikat, segíteni szeretnénk az állás betöltésében!
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalvezető

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Tűzgyújtási tilalom BácsKiskun Megyében

A hirtelen nappali felmelegedés és csapadékmentes, száraz időjárás
miatt a megye erdőterületein és annak környezetében – különösen a parlag- és legelő területekkel határos erdőkben, valamint a fenyvesekben fokozott tűzveszély alakult ki.
Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és vasúton utazók által eldobott égő cigarettacsikk és dohánynemű
fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt lágyszárú növényzet és erdei
avar a jelenlegi időjárási körülmények között rendkívül gyúlékony és erdei
vagy mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrása lehet.
Fentiek miatt a Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkre és fásításokra, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre, átmeneti időre 2016. július 8-től általános
tűzgyújtási tilalmat rendelek el.
Felhívom a figyelmet, hogy a fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és
vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Semmelweis ünnepség Jánoshalmán

JÁNOSHALMI NAPOK 2016

Gazdakörünk ez évben is részt vett a Jánoshalmi napok rendezvényein.
Vendégeinket a határon túlról szombat délben fogadtuk gazdakörünk székházában.
Elsőnek a Temerini Kertbarátkör, majd a Bácskossuthfalvi Rizling Egyesület küldöttsége
érkezett meg. Vendégeink még ebéd előtt megtekintették a RENNER BT újfejlesztésű traktorának prototípusát, amelyet ki is próbálhattak. Ezúton szeretnénk megköszöni Renner
Tamásnak a színvonalas szakmai tájékoztatót és a gépbemutatót.
A finom marhapörköltet, most is Nagy Sándor főzte részünkre Zámbó Zoltán segítségével. Az ebédet a Gazdakör udvarán terített asztaloknál fogyasztottuk el jóízűen. A jó ebédhez kiváló minőségű borok is voltak, valamint gazdatársaink feleségei apró süteményeket is készítettek.
Az ebéd után vendégeinkkel együtt elmentünk a főtérre, ahol már megkezdődtek a
városi rendezvények. Tagjaink és vendégeink részére itt külön asztalok és padok álltak
rendelkezésre, ahol italok és aprósütemények mellett kellemesen lehetett beszélgetni.
Vendégeink közül az idősebb korosztály főleg a népdal együttest, a fiatalabbak főleg az est
folyamán fellépő országos hírű zenekart hallgatták szívesebben. Bácskossuthfalvi gazdatársaink megköszönve a szíves vendéglátást, szombat este hazamentek, Temerini barátaink vasárnap délelőtt indultak vissza.
Köszönjük vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték e fontos rendezvényünket is.
Fajszi Ferenc

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

Gazdakörünk Vezetőségének 2016. július 10-én délután újabb rendkívüli közgyűlést kellett összehívni A rendkívüli közgyűlés oka: hiánypótlási felhívás érkezett a
Kecskeméti Törvényszéktől, amely egyben
indokolta az alapszabály módosítását is.
A közgyűlés napirendi pontjai:
A hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítése.

Az alapszabály módosítása.
egyéb alapszabályt nem érintő kérdések
megvitatása.
A közgyűlésen megjelent tagság egyhangú szavazással felhatalmazta a Vezetőséget a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére és az ehhez szükséges alapszabály módosítására is.

Fajszi Ferenc

Dr. Bácshelyi Kálmán
1921 - 2016

1921. november 18-án született Kisszálláson, mint szegény sorsú gazdasági cselédek ivadéka. A 6 osztályos elemi népiskolát az Ivánka-majori uradalmi egytanerős
iskolában végezte. Ezt, 4 éves polgári iskola követte Kiskunhalason. Mindkét iskolát
napi 10-16 km-es gyaloglással, bejáró diákként végezte el. Ezután a tanárai javaslatára az 5 éves nyíregyházi tanítóképzőbe vették fel. Mivel apja korán meghalt, ezért
nyaranta napszámosként, majd nagyobb diákkorában cséplési ellenőrként dolgozott,
tanév közben pedig gazdagabb gyerekek tanításával is foglalkozott. Horthy-ösztöndíjas diákként, jeles illetve kitűnő bizonyítványai voltak és később is ilyen minősítésű
oklevelekkel végzett a főiskolai és egyetemi levelező tagozatokon.
1942. október 6-án került Kiserdőbe, kezdő tanyai tanítóként, mert mint családfenntartónak, lakásra is szüksége volt. 1943. október 4-én behívták katonának, a tartalékos tiszti tanfolyamok után 1944. február 19-én kivitték a frontra (Galícia, Kárpátok,
Duna-Tisza köze, majd Dunántúlon a Margit-vonalba). 1945. április 1-én Nagykanizsán
hadifogságba esett, s 1948. augusztus 15-ig a Szovjet Gulág 10. lágerében állandóan
éhezve, nehéz fizikai munkát végzett. A hadifogság vége felé az éhhalál második stádiumába került, ráadásul maláriás is lett. Ilyen állapotban érkezve haza évekig tartott
a felépülése. Ám így is tanított, továbbra is Kiserdőben, 26 éven át. Többször lehetet
volna igazgató (Jánoshalmán is), sőt megyei tanügyi beosztásba is ki akarták nevezni, de semmit nem vállalt, ő csak tanyai tanító akart lenni. Közben a meglévő tanítói oklevél mellé megszerezte a szaktanítói, az általános iskolai tanári, középiskolai
tanári oklevelet, majd Szegeden a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán doktorált.
1968 nyarán a tanyai iskolák zömét felszámolták, így a kiserdeit is. Ezért került át
a jánoshalmi Diákotthonba nevelőnek, s ezzel egyidőben a Radnóti Miklós Gimnáziumban is tanított óraadóként. 1971-ben a helyi gimnázium átvette, itt 1982. év őszéig
gimnáziumi tanárként tanított. 1982-ben történt nyugdíjazása után még 4 évig ismét
óraadóként dolgozott a gimnáziumban.
44 évig tartó munkája során elég sok kitüntetést („Kiváló tanár” stb.), elismerést
kapott.
„A sors kihívásainak szinte minden tekintetben eleget téve a „vállalom” lelkületével, szolgálatnak tekintettem életemet.”
1997-ben a város képviselő-tewstülete a Jánoshalmán kifejtett néptanítói életútjáért, a város fiataljainak neveléséért. Jánoshalmáért címmel tüntette ki.
Szinte utolsó pillanatig a Rigó uutcai házában élt, szerényen. Nyugodjék békében!

Július 6-án délután a Jánoshalmi Városi Önkormányzat ünnepségen köszöntötte a település
egészségügyében, egészségügyéért dolgozókat.
Czeller Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte az ünnepeltek hivatásának fontosságát,
és meleg szavakkal ismerte el helytállásukat. Az
ünnepségen a helyi orvosok, gyógyszerészek, ápolók, asszisztensek mellett itt volt többek között. Dr.
Hell Gizella a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Népegészségügyi Osztályának vezetője és dr. Zacher Gábor. A budapesti Honvédkórház sürgősségi osztályának vezetője a mindennapi
függőségeinkről tartott nagy sikerű előadást. A
mindenki számára közérthető, saját példákkal alátámasztott méltán váltott ki vastapsot a hallgatóság részéről.
Az est hátralévő részében már kötetlenebb volt
a program. Jánoshalma Városi Önkormányzat vacsorával – pörkölt – vendégelte meg az ünnepelteket, majd kötetlen beszélgetések zárták az estet.

Búcsú képekben

ikor
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Táborozás Fonyódligeten

Iskolánk ebben a tanévben is sikeresen pályázott az Erzsébet-program
keretében meghirdetett Erzsébet-táborra. 2016. július 10-15. között 70 diákunkkal, Sándor atyával és hat kísérő pedagógussal néhány felejthetetlen
napot töltöttünk el a Balaton partján, Fonyódligeten.

A régi táborok hangulatát idéző faházakban, változatos programok közt
válogatva hamar összekovácsolódott a csapat. Az idei program igazán
gazdag volt, mindenkinek lehetősége nyílt válogatnia kedve szerint. A mindennapi választható íjászat, a kézműves foglalkozások, a csapatjátékok
szárazföldön és a vízben egyaránt örömteli perceket okoztak a vállalkozó
kedvű diákjainknak. A táborban meghirdetett focibajnokságon a kicsik és
nagyjaink is a harmadik helyezéssel büszkélkedhettek. Egyik fiúcsapatunk
a vízi vetélkedőben 2. helyezést szerzett, az Egy perc és nyersz! vetélkedőn lánycsapatunk pedig a dobogós első helyet érdemelte ki.

A kánikulai melegnek és a 24 fokos, kellemesen meleg balatoni víznek
köszönhetően időnk jelentős részét fürdéssel, vízi játékokkal tölthettük. A
várva várt bobozásra is sor került Balatonbogláron, ahol a gyönyörű balatoni panorámát a Gömbkilátóból is megtekinthették gyermekeink. A tábor
zárásaként meghirdetett Ki mit tud? vetélkedőn Szatmári Vivien képviselte iskolánkat, ahol ugrókötelezésével az „egyéb” kategóriában 1. helyezést szerzett.
Gyorsan elrepült ez a pár nap, s már hazafelé is tartottunk a sok szép

élménnyel.
Ozorán meglátogattuk a
középkori hangulatot
árasztó várkastélyt,
mely igazi kuriózum
a magyar műemlékek
között. Soltvadkerten
közös fagyizással
zártuk az együtt eltöltött hetet.
Köszönjük a támogatást azoknak, akik
hozzájárultak gyermekeink tartalmas
nyári
időtöltéséhez: iskolánk alapítványának, a Practice-Ca. Kft-nek, Petróczky Frerencnek
és a Kicsiricsi Diszkontnak.
Végül köszönet
illeti Sándor atyát,
aki lelki vezetőnk volt
a tábor ideje alatt
is, Anita nénit, Rita
nénit, Tünde nénit,
Robi bácsit és Péter
bácsit, akik jókedvükkel fűszerezve elkísérték a táborozó
gyerekcsapatot.

Csapóné Sarok Enikő

A következő tanév menetrendje

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint Magyarországon a 2016/17-es tanévben:
Őszi szünet: 2016. október 29-től november 6-ig
Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig
Tavaszi szünet: 2017. április 13-18-ig
Nyári szünet: 2017. június 16-tól

b.s.
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Európa bajnokság a résztvevők szemével
LENCSE PETRA
Nagyon örülök, hogy ilyen sok szép helyre eljuthattam a versenyek során
és, hogy szinte mindig jó eredményeket értünk el. Annak ellenére, hogy a
vége felé már mindenki fáradt a versenyek és a próbák is mindig nagyon
jó hangulatban telnek. A csapat egyre jobban kezd összeszokni, mindenki
szereti és segíti a másikat. Jó ennek részese lenni.
MARUZSA MAJA
Mint minden sportág az aerobicos élet sem könnyű. Sok fáradsággal,
kitartással, lemondással jár. Mégis nekem nagyon tetszik, hogy jó eredményeket értünk el. Az EB-re kijutni nagy öröm és büszkeség volt.
BOTKA LORA
2016 MLTSZ Európa bajnokság
Szlovákia
29-én reggel öt órakor indultunk Jánoshalmáról. A legtöbben Éva néniék elől, de egy páran, a Rákóczi utcából. Fehértón felvettük a többieket és
így indultunk tovább Kiskunmajsa felé, ahol volt egy kisebb kalandunk is. A
busz zörögni kezdett, így egy benzinkúton meg kellett állnunk, de akkor ez
még nem is volt nagy baj, így el tudtunk menni mosdóba. A benzinkút előtt
volt egy kis kiülő, asztallal meg pár székkel. Oda nyomultunk a lányokkal és
székek hiányában egymás ölében nevetgélve várakoztunk, egy-egy nyalóka társaságában. Nemsokára tovább indultunk, de csak a város szélén lévő
autószerelőhöz. Ott kiszálltunk buszból és mivel azt mondták, hogy előreláthatólag minimum két órát fog a busz a szerelőnél tölteni, így a hátizsákjainkat is vittük. Nem szerettük volna a meleg utcán barangolva tölteni azt
a két órát, ezért megkérdeztünk két szembejövő nénit hogy van-e a környéken játszótér. Erre ők magyarázni kezdtek hogyan juthatunk el a közeli játszótérhez, bár végül arra jutottak, hogy a Piroska néni utcájában is van egy
játszótér. Egy baj volt csupán. Fogalmunk sem volt ki az a Piroska néni és
hol lakik. Ezért egy másik, könnyebben fellelhető játszótér irányába indultunk. Útközben Anya telefonált egy ismerősének, aki tippjeim szerint a
majsai kirendeltségen dolgozik. Így sikerült kijutnunk a központi játszótérre. Egy kisbusszal jöttek értünk, ahol szinten egymás ölében szorongva, de
nevetgélve utaztunk. A játszótéren egy darabig a játékokat próbálgattuk.
Persze volt olyan is, amit nem biztos, hogy a mi korosztályunknak találtak
ki. Ez minket különösebben nem zavart.
Később mikor már nagyon melegünk volt, csak leültünk a padokra és
beszélgettünk. A közeli öregotthonba mehettünk be mosdóba. Miután a
busz megjött, ezúttal már zörgés nélkül, megkönnyebbülve szálltunk fel.
Hála a majsaiak kedvességének, nem kellett egy helyben állva várakoznunk, és bár jó volt kicsit a szabad levegőn lenni a busz fülledtsége után,
szerettünk volna már a hűvös szállásunkon lenni, és pihenni a másnapi
megmérettetések előtt.. Az utazás végül rettentő hosszúra sikeredett, az út
közben adódott problémák miatt. Szerencsére én ezeket leginkább végig
aludtam, a két daedalonnak köszönhetően, amit a kanyargós út miatt vettem be. Hosszas bolyongás után végül elérkeztünk a hotelhez. A még a
határ előtt látott falvak a domb- és kisebb hegyoldalakon, gyönyörűek voltak. Szívesen töltöttem volna el ott pár napot. Léva városa kevésbe tetszett, legalábbis ami az épületeket illeti. Ezek össze voltak firkálva és kissé leépültnek találtam őket. A hotelünk viszont nagyon klassz volt. Kettő és
három ágyas szobákban aludtunk. Vacsora előtt még egy utolsó edzést is
megejtettünk, amiben jól kifáradtunk. Bár én már eleve három szendviccsel
a gyomromban érkeztem. Ezután gyorsan letusoltunk, és elindultunk felderíteni a helyet, ahol a vacsoránkat kapjuk. Az sajnos nem igazan nyerte el a
tetszésünket, de még mindig ott voltak a jó öreg szendvicsek, arra az esetre, ha valaki éhes lenne. Bizony szerintem jó páran éhesek voltunk még.
Kicsit későn aludtunk el, mi legalábbis, de a reggeli álmos arcokból következtetve, szerintem a többiek is. Álmos képpel a sportcsarnokba mentünk,
hogy megnézzük a megnyitót, ami viszont elmaradt így visszamentünk a
hotelba, reggelizni. Abból jól betankoltunk. Nagyon finom volt. Az egyetlen
probléma a gabonapehely evéssel volt, ugyanis csak mini méretű kanalat
találtunk, amivel kész művészet volt lapátolni a tejet a müzlivel. Miután mindenki jól lakott, újra a sportcsarnokba mentünk és felültünk a lelátóra, hogy
majd szurkolhassunk a nemsokára jövő Hannának és Cininek.
A lányok nagyon ügyesek voltak, mi pedig végig visítottunk és szorítottunk nekik. Mindig nagyon izgulunk egymásért.
Mikor a Hannáék átöltöztek, kimentünk a buszhoz a táskáinkért, és
elgyalogoltunk a közeli hipermarketbe, ahol Éva néniék vettek vizet, és
szendvicsnek való finomságokat, a hazaútra.
Visszamentünk a verseny helyszínéhez a lányok eredmény hirdetésére.
Hosszas várakozás után következett az ő kategóriájuk. Második helyezést
értek el. Miután ez is lezajlott, beültünk a buszba és pár perccel később

már Léva vára parkolójában gyülekeztünk. Egy nénitől megkérdeztük merre tudunk bemenni. Az útbaigazítás után elolvastuk a vár történetét egy táblán, majd bementünk. A várrom nagyon klassz volt. Rögtön fölmásztunk rá.
Ezt nem hagyhattuk ki. Végül a szülők is elégedettek lehettek, hiszen az
aggodalom mellett, pár fotót is készíthettek.
Sajnos a vár tetejéhez nem mászhattam fel, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben visszajövök Léva várához, hogy akkor magasabbra
mászhassak. A vár körbejárása után még kicsit üldögéltünk a padokon és
beszélgettünk. Mikor már meguntuk a fotózkodást és az üldögélést, megindultunk a sportcsarnokhoz, hiszen hamarosan jött a Kadril.
A nagy meleg miatt az udvaron öltöztünk és készülődtünk. Bent nagyon
meleg volt. Mivel idő előtt szólítottak minket, így fejvesztve, egy második
bemelegítést kitéve rohantunk be. Mosolyogtunk és előadtuk. Persze voltak rontások, és a magam részéről emlékszem is hogy az elején és a közepén hol rontottam. Az Operett előtt már időben ott voltunk, számolva az előre csúszással.
Volt egy baleset is közben, ugyanis a csúszós padlón Virág elesett. Én
észrevettem, de aztán föl is állt, s folytatta. Nem gondoltam, hogy baj van.
Később kiderült, hogy alig bírta csinálni, és az öltözőbe jött is egy elsősegélyért felelős hölgy, aki bekötözte a lábát. A Katonást így nélküle csináltuk.
Nem gondolom, hogy olyan szörnyű lett volna, sőt talán ez sikerült a
legjobban, mégis az eredményhirdetésen keveselltük a pontszámot, amit
kapott. Úgy tűnik a Virágunk nagyon hiányzott a gyakorlatból. Miután leértünk a színpadról a Virághoz mentünk, és nyomtunk az arcara egy-egy
puszit vagy adtunk neki egy ölelést. Ott is maradtunk pár csoportképre.
Nem sokkal később jött az eredményhirdetés, ahol a többi csapat úgy tűnt
tele van energiával. Mi inkább fáradtak voltunk. Szegény Petra megint áldozatul esett a feje mellett riszált fenekeknek. Az Operett elég magas pontszámot és arany minősítést kapott. A Kadrilunkat sajnos legyőzték a területin és országoson is megszokott ellenfeleink, de ennek ellenére szerintem
klassz volt amit csinált. A Katonás a tízből nyolcadik lett. Ezt kicsit sajnálom,
mert talán ez volt a legjobbunk. De ettől függetlenül nem vagyok csalódott.
Szeretek versenyekre járni, már a hangulatuk miatt is. Meg persze azért
mert így is épül az amúgy is remek csapatunk közössége. Várom hogy
jövőre is induljunk a versenyen a Latinnal és a Charlestonnal.

RENCSÁR VIKTÓRIA
Köszönöm,hogy részt vehettem a gálán és a versenyeken!☺
Nagyon jól éreztem magam mindenhol, szeretem az aerobic-kos csoportunkat, és Éva nénit, Fruzsit, Dórit.
Szeretnék jövőre is versenyre menni remélem lesz rá lehetőségem.☺
Köszönöm a felkészítést, jó pihenést a nyárra!☺
SZANYI ZSANET
Nagyon örültünk hogy ki jutottunk az Európa bajnokságra, de meg kellet
érte dolgozni. Sok nehézségen kellet átesnünk de mindig valahogy megpróbáltuk megoldani. Erről az egész versenyről nagyon sok élményünk
van, főleg az EB-ről. A gála is nagyon sok időt és figyelmet vett igénybe ,
de nagyon szép volt és jól sikerült. Sok ismerőstől, családtagtól, rokontól,
hallottuk hogy nagyon ügyesek vagyunk. Az aerobikos csapatunkban mindenki segítőkész, akár öltözésben vagy ruhában. Jó kis csapat alakult ki,
és számíthatunk egymásra.
SZANYI CINTIA
Nekem azért tetszett az EB Szlovákiában, mert felléptünk egy másik
országban, és érmet kaptunk. Szuper volt a gála is, sok szép ruhában léphettünk fel, sok-sok vendég előtt, remek kis csapat lettünk így együtt.

BOGDÁN HANNA
Kedves Éva néni, Dóri és Fruzsi!
Először is a gáláról! Ez is, mint a többi is, nagyon szép és sokszínű volt!
Köszönöm,hogy ezekben a táncokban én is benne lehettem, és részese
lehettem! Mindegyik évben szorgalmasan tanuljuk a táncokat és próbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. Nagyon sok élménnyel lettem gazdagabb ezen a gálán is!
Másodszor is a versenyről! Ebben a két napban rengeteg minden történt
velünk. Köszönöm, hogy én is mehettem erre a versenyre és,hogy részese lehettem! Hálás vagyok azért hogy ezeket az élményeket a barátaimmal
élhettem át! Meg persze rengeteget nevettünk! Nagyon szép és jó volt minden. Nagyon büszkék vagyunk ezekre az elért eredményekre mert mégis ez egy nagy verseny volt! Megtanultunk küzdeni és akarni és ez látszott
mindegyik versenyünk eredményén is! Köszönjük ezeket az élményeket!!
Sok szeretettel: Hanna
FRIEBERT DORINA
Az idei év lezárásaként az Európa-bajnokságra mehettünk el. Két napot
töltöttünk Szlovákiában a látványtánc versenyen. Néha kisebb akadályokba ütköztünk az utazás során de szerintem mindannyian jól éreztük magunkat a mi kis összeszokott barátias csoportunkban. A versenyen jól szerepeltünk és elégedettek voltunk magunkkal, szerintem ez a fontos. Sajnos volt
egy sérülés, de ennek ellenére is együtt izgultunk, még ha nem is lehettünk
mind együtt a színpadon. Jól elfáradtunk a végére, de együtt voltunk, sokat
nevettünk és mozogtunk tehát jó élmény volt.
KOVÁCS ESZTER
Rengeteget próbáltunk az Európa bajnokságra a gálával együtt. A Szlovákiába vezető út kissé nehezen ment de szerencsére odaértünk épségben. Aznap még tartottunk egy próbát, hogy biztos jó legyen. A versenyen
mindenki nagy izgalomban volt. Minden produkciót a legjobb tudásunk szerint adtunk elő. Szerintem nagyon jól sikerültek a produkciók. Sajnos az
utolsó versenyszámot 11 helyett csak 10-en adhattuk elő. A visszaút szerencsésen alakult, igaz mi végig aludtunk.
HORVÁTH DÓRA
Az aerobik már az életem jelentős részét képezi. Ez volt a 11. évem a
csapattal, és nem bánom, hogy anno még az oviban nekikezdtem a sportnak. Az idei Gálánk fantasztikus élmény volt (ahogy a többi is), bár számomra egy kicsit „felkavaró” is. Igaz, hogy most nem teljesen új koreográfiákkal váruk a közönséget (legalábbis a tavalyihoz képest), azért szerintem mi is és edzőink is sokat dolgoztunk rajtuk. Valamint e mellett a Szlovákiában tartott EB-re is rengeteget készültünk, de a végét megérte ez a
hatalmas munka, hiszen nagyon jó eredményekkel zártuk le a versenyzést
ebben az évben. Szeretném megköszönni Bátyai Gábornénak, Bátyai Fruzsinának és Gilicze-Bátyai Dórának a segítséget és a felkészítést, nagyon
nagy élmény volt! :D
ONÓDI ESZTER
Nagyon hosszú volt az ùt csináltunk képeket a buszon beszélgettünk
hülyéskedtünk meg álltunk Majsán, mert a busznak a kerekével volt valami baj ki kelet cserélni a csapágyat. Kitaláltuk, hogy el megyünk egy játszótérre, ami nagyon jó volt, de egy kicsit fárasztó. Mindenki mindent ki próbált. Ott voltunk vagy két vagy három órát, utána megjavították a buszt és
mehettünk Szlovákiába. Odaértünk a szállásra, megkaptuk a szobakártyákat. Mindenki megnézte a sajátját vagy is mindenki azzal aludt, akivel szeretett volna. Pihentünk egy kicsit, utána lementünk egy helyiségbe kicsit
edzeni majd mentünk vacsorázni . Mindenki mindenki szobáját megnézte
utána este lett. Fürödtünk, elaludtunk, felkeltünk , reggeliztünk, mindenki összepakolt a fellépésre. Cinti, Hanna fel léptek, ezüst érmesek lettek.
Utána mi jöttünk a sorba. Megebédeltünk. A Katonás volt az utolsó tánc és
utána eredményhirdetés. Táncoltunk amíg nem jött a zsűri . Utána elmondták a helyezéseket , Operett arany helyezett, Kadril ezüst, a Katonás nyolcadik (de szerintem jó volt.) Mindegy az számít, hogy mindenki jól érezte
magát , és ez a lényeg. Köszönjük ezt a csodás napot Dórinak, Éva néninek, és Fruzsi néninek.
VASKI VIRÁG
Nagyon sokat készültünk az Európa- bajnokság napjára. Elég döcögősen
indult a nap de próbáltuk ennek ellenére jól érezni magunkat. Amikor eljött
a verseny napja mindenki izgult, de sikerült úgy csinálnunk ahogy szerettük volna. Szerintem jó volt mind a négy produkció még ha a zsűri nem is
így gondolta. Az utolsó gyakorlatunkat sajnos a nező térről izgultam végig,
hogy sikerüljön a lányoknak.☺

Felkért tankerületi centrumvezető
Megkapták a tankerületi központok vezetői a
felkérést a centrumok irányítására Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől. .
A Kiskőrösi Tankerületi Központ irányítására
– ahova Kiskőrös, Kunszentmiklós, Kiskunhalas és Jánoshalma tartozik - Vágó Ferencnét, a
halasi és a kunszentmiklósi tankerület eddigi
vezetőjét kérte fel a miniszter.

Az országban összesen 58 egység működik majd.
Emellett létrejön az utódszervezetként működő Klebelsberg Központ, amely középirányítói feladatokat fog
ellátni. A tankerületi vezetők január 1-jétől látják el feladataikat, a centrumok is akkortól kezdik meg működésüket. Ugyanakkor a most kinevezett igazgatók már
szeptember 1-jétől megbízott irányítóként munkába állnak. A kiskőrösi (Kiskőrös, Kunszentmiklós, Kiskunhalas, Jánoshalma) vezetője Vágó Ferencné, a bajai
élére (Baja, Bácsalmás, Kalocsa) Sárosi Magdolna,
míg a kecskeméti központot irányítására (Kecskemét,
Tiszakécske, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa) Zsámboki Anna lett. Vágó Ferencné korábban a pirtói iskola
tagintézmény-vezetője volt, majd 2012. november elsejétől irányította a halasi tankerületet, majd 2015. közepétől a kunszentmiklósi tankerület irányítását is rá bízták.
net

M e z ő g a z d aHUNYADI
ság i SNÉPE
z a k ké p z ő h í r e i
J Á N O S H A L M I

10. oldal

Nyári szakmai gyakorlat a
jánoshalmi Szakképzőben

A Bácska topolyai
diákok gyakorlata a
Jánoshalmán, az FM
ASzK Mezőgazdasági
Szakképzőben.

Iskolánk ebben az évben is
nyert, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán a „ Külhoni
magyar szakképzés támogatása-gyakornoki program” megnevezésű projektben. Pályázati cél a
külhoni iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő diákok ismereteinek bővítése, valamint a tapasztalatcsere, jó gyakorlatok elsajátítása, és az iskolák közötti együttműködés erősítése.
Ezen a nyáron a topolyai Mezőgazdasági Középiskola 5 fő Állategészségügyi technikus tanulója, és
egy fő kísérő tanára érkezett 2016.
július 19-én iskolánkba.
A tanulók négy hetet töltenek
Jánoshalmán a Szakiban. Elszállásolásuk a kollégiumban történik, munkanapokon a tangazdaságunk állattartó telepén kapcsolódnak be a napi munkákba, a
tanulóinkkal közösen.
Hétvégeken a környék nevezetességeivel, történel-

2016. augusztus

mi emlékhelyeivel ismerkedtek, de természetesen a
szórakozásra, és fürdőzésre is volt lehetőségük.
Hasznos tapasztalatok szerzését, és jó szórakozást
kívánunk Nekik!
Z.Gy.

A Szakisok számára nem kezdődik meg
a szünet a tanév befejezésével.
A szakképző évfolyamosoknak négy hét,
a szakközép iskolai
tanulóknak kettő, illetve három hét összefüggő szakmai gyakorlatot
kell teljesíteni, a nyár
folyamán.
A tanulók a nyári gyakorlat egy részét
az iskola tanüzemében, tangazdaságában
töltik le.
A gyakorlat célja az
évközben tanultak megerősítése, a termelőmunkában
történő folyamatos részvétel, és természetesen a munkára nevelés. Ebben az időszakban a tanulók részt
vesznek a kertészetben, a fóliaházban történő munkavégzésben, és a szabadföldi kertészeti munkákban is.
A növénytermesztésben, a betakarításban dolgoztak, illetve a szántóföldi területeken végezték el a szükséges munkákat. Az állattartó telepünk is folyamatosan
munkát biztosít, főleg a Gazda tanulóink részére, de az

Állattenyésztő - és állategészségügyi technikusoknak is
bőven van feladatuk.
Az első éves gépészek az erőgépek karbantartását, kezelését, vezetését gyakorolták a gyakorlatokon,
hogy második évben, már biztonsággal tudják végezni
a szántóföldön, a szükséges munkákat.
A jól végzett munka után, tartalmas, kellemes pihenést kívánunk!
Z.Gy.

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk minden meglévő és új partnerünket
legújabb telephelyünkön is Szegeden, a METRO mellett.

TAKARMÁNY-ALAPANYAGOK FORGALAMZÁSA:
-CGF
-szójadara
-napraforgódara
-takarmánykiegészítők
(takarmánymész, -só, -szódabikarbóna)
-tejpótlótápszerek

ŐSZI KALÁSZOS VETŐMAGOK MÁR ELŐRENDELHETŐK!
(BÚZA, ÁRPA, ZAB, TRITIKÁLÉ, LUCERNA)
TAKARMÁNY ÉRTÉKESÍTÉS
6791 SZEGED-KISKUNDOROZSMA
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

TAKARMÁNY ÉRTÉKESÍTÉS
(METRO mellett)
6728 SZEGED II. ker hrsz. 01404/3
Telefon: +36-62/556-130

ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKÁRUHÁZ
6728 SZEGED Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu
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Lovasversenyek, családi nap,
rekord kísérlet Halason

A dietetikus tanácsai

Élj egészségesebben színesen!

2016. augusztus 19-20-21-én Kiskunhalason rendezik az Országos Díjugrató
Minősítő és Grand Prix Versenyt. Az esemény időszakában, augusztus 20-án,
a Sóstó Csárdával közösen egy országos rekordkísérletre kerül sor a híres Halasi Savanyúmáj készítésben és fogyasztásban. Érdemes Kiskunhalasra, Hirling József Lovasparkba (Lovasiskola) látogatni a Szent István napi hétvégén
a sportszeretőknek, családoknak, baráti társaságoknak.
tés, keverékkutya szépségverseny (regisztráció
10:00-órától), utánpótlás focitorna, gyorstollas
bemutató verseny lesz és sok más a családoknak
és gyermekeknek szóló program.

Magyar rekord
állítási kísérlet

A legjobb lovasok Halason
Augusztus 19-én, pénteken veszi kezdetét az Országos Díjugrató Minősítő és Grand Prix Verseny,
amely vasárnapig tart. Naponta díjugrató versenyek lesznek 08.00 órától késő délutánig, ifjúsági
amatőr, nyitott és show versenyszámok. A leglátványosabb és rangosabb versenyszám a Grand
Prix 150 cm-es magasságon augusztus 21-én, 13
órakor látható. A verseny helyszínén BÜFÉ, étterem szolgáltatásfolyamatosan a vendégek rendelkezésére áll.

Családi nap és sportversenyek
A lovas versenyek szomszédságéban, de elkülönült területen a füves pályán, augusztus 20-án,
szombaton szabadidős programokra kerül sor.
Délelőtt 10 órától ingyenes ugrálóvár és arcfes-

11. oldal

A Sóstó Csárda szakácsainak országos magyar
rekordkísérletére kerül sor 08 órától, a híres Halasi Savanyúmáj, 2 000 adagra történő készítésében és fogyasztásában. Tervezett készenlét 11
óra. Legyen részese és fogyasztója a helyszínen
kialakított vendéglátó területen a hivatalos Magyar Rekordok könyvébe kerülésnek! Ételigénylés
elővételben és elvitelre a Sóstó Csárdában és a
Lovasiskolában, továbbá a következő elérhetőségeken: Faludi Tamás: +36 70 382 3599; Takács
József: +36 20 544 5518; Rácz Dóra: +36 30 914
5874
Program információk:
+36 30 657 1792-os telefonon kaphatók.
Honlapok:
www.lovasbazis.hu; www.sostocsarda.hu

Étrendünk összeállításánál,
érdemes a színekre is odafigyelni,
hiszen minél színesebb az étrendünk, annál több tápanyaghoz jut a szervezetünk.
Melyik szín mire is jó? Nézzünk néhány példát.
A narancssárga zöldségek és gyümölcsök a béta-karotinnak, vagyis az A-vitamin provitaminjának természetes forrásai. A szervezetben lévő megfelelő mennyiségű karotin megvédi sejtjeinket a szabad gyökök roncsoló hatásától és a káros UV sugárzástól, segíti a szép
barnulást, lassítja a bőröregedést. Miben találjuk meg?
Sárgarépában, a sütőtökben, a mangóban, narancsban, sárgabarackban, őszibarackban, sárgadinnyében.
A piros ételek a likopin nevű szintén fontos antioxidáns anyagnak köszönhetik élénk színüket. A vörös
zöldségek festékanyaga, pedig a betain, amely tumorellenes hatású, és segíti a vörösvérsejtek regenerálását és szaporodását. A piros és vörös ételek rendkívül
sok flavonoidot is tartalmaznak, ami segíti a vért megfelelő állagúan tartani, serkenti a vérkeringést, és erősíti a véredénykék falát. A legfontosabb forrásai a paradicsom, pirospaprika, cékla, vérnarancs, csipkebogyó,
meggy, ribizli.
A sötétlila zöldségek, gyümölcsök a legjelentősebb
antioxidánsok, még a citrusféléket is lekörözik. Az antocián nevű anyag színezi őket lilára, mely egy antioxidáns flavonoid. A flavonoidok létfontosságú anyagok,
mivel megvédik a C-vitamint a megsemmisüléstől, és
segítik a véráramba szállított tápanyagok eljutását a
sejtekhez, ezen kívül erősítik, és rugalmassá teszik
az érfalat, így gátolva az érelmeszesedés kialakulá-

sát. Megtalálható: Szilva, áfonya, szeder, lila szőlő, lila
káposzta, padlizsán, fekete ribizli.
A zöld színű zöldségek és gyümölcsök a legjobb
méregtelenítők magas víz, klorofill és rosttartalmuk
révén. A klorofill tisztítja a vért, hozzájárul a máj hatékony működéséhez és javítja a vérképet. Szinte kimossa szervezetünkben felgyülemlett káros anyagokat, és
ellensúlyozzák a stressz, a dohányzás, az alkohol és
az egészségtelen életvitel hatásait. A rák számos fajtája elleni küzdelemben is segít, és az érelmeszesedés
gyógyítása szempontjából is kimagasló eredményeket
mutat. Megtaláljuk a brokkoliban, spenótban, zöldbabban, kivibe, salátában, uborkában, zöldborsóban.
A sárga ételek tele vannak a legfontosabb immunvédő vitaminnal, a C-vitaminnal. Felvértez minket a betegségek ellen, ezen kívül elősegíti a fertőzések leküzdését is. Véd a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben, erősíti az artériák kollagén szerkezetét, csökkenti a koleszterinszintet és megakadályozza a vérrögképződést. Legfontosabb forrásai: citrom, grépfruit, paprika, spárga, körte, káposzta, ananász.
A barna színt a diófélék, magok, maghéjak, és gabonacsírák képviselik, melyek a legjobb B-vitamin források. Rendszeres fogyasztásukkal karbantarthatjuk az
idegrendszerünket, de a hajunk, bőrünk és körmünk
szépségét és egészségét is megőrizhetjük. Megtalálható: teljes kiőrlésű kenyér, dió, mogyoró, sörélesztő,
szója, máj.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

A Dél-Alföldi Régió Házi Segítségnyújtás
Hálózati Műhelymunka
első találkozója Jánoshalmán

Cím: Hirling József Lovaspark,
Kiskunhalas, Fazekas Mihály u. 1.,
(X)

2016.
július 14-én
a Pelikán
Közhasznú
Non-Profit
Kft. szervezésében a
jánoshalmi
Imre Zoltán
művelődési ház nagytermében megrendezésre került az Emberi Erőforrások Minisztériumával történő egyeztetés értelmében a
Dél-Alföldi Régió házi segítségnyújtás hálózati műhelymunka első műhelytalálkozója.
Köszöntőt mondott Kovács József
Jánoshalma alpolgármestere, Ádám
Tamásné a Pelikán
Közhasznú NonProfit Kft. ügyvezetője, a Dél-Alföldi Régió hálózati
szakértője.
A program a következő volt:
1. A hálózat kialakításának célja, hálózati
szakértők szerepe
2. Előadó: Druskóczki Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának szociális referense.
3. A szakma fejlesztési, módszertani feladatállását ismertetése, a hálózat szerepe és feladata a szakmafejlesztésben.
Előadó: Ráczné Német Teodóra a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szakmafejlesztési Módszertani és Kutatási Osztályvezetője.
4. Házi
segítségnyújtás
tapasztalatai a 2016. évi változások tükrében.
Moderátor: Ádám Tamásné a Dél-Alföldi
Régió hálózati szakértő
Druskóczki Tünde (EMMI) elmondta, hogy a szakmai műhely keretében a házi segítségnyújtásban történő jogszabályi változásokat szeretné közösen megbe-

szélni. A gyakorlatban milyen problémákat, dilemmákat
és nehézségeket okoznak.
Ráczné Német Teodóra (NRSZH) elmondta, hogy
hosszabb távon a központi módszertannak az az elképzelése, hogy ők csak egy központi bázist alkotnak,
emellett szakmai támogatóhelyek jönnek létre, amik
később EFOP támogatással lesznek finanszírozva. A
szakmával való kapcsolattartás lenne a módszertannak az egyik legfontosabb feladata. Ezt a kapcsolattartást országos szinten 21 kollégával végzik, amit nem
igazán lehet megvalósítani. Ezért az országban hét
régió jött létre, hét szakértővel, akik segítik a további
munkát. A mai nap a Dél-Alföldi Régió első találkozója,
melyre témajavaslatokat hoztak és várják a szakemberek őszinte, nyílt észrevételeit, véleményeit, javaslataikat. Ez az első műhelytalálkozó, de folytatni szeretnék
a megkezdett műhelymunkát.
Nagy Edina (NRSZH) felkérte a részvevőket (73 fő)
a csoportos munkára.
Feladat volt a hét téma bemutatása, kidolgozása,
problémák feltárása, közös megbeszélése. A felkészülési idő 30 perc volt.
A témavezetők elmondták az eddig jó gyakorlatokat,
jelenlegi problémáikat és javaslatokat fogalmaztak meg
a döntéshozók felé.
Végezetül a mentor segítségével közösen elkészítették a régió üzenetét.

Ádám Tamásné
ügyvezető
Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft.
hálózati szakértő
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3. Tel.:
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.
janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő, szerda,
péntek 830-1200,

BOR

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

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

A MINDENNAPOKRA!

BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet
személyesen, vagy telefonon

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A s ze nny ví zcsator na ber uhá z áshoz kapcsolódó há z i
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet :

Köszönetnyilvánítás

0 6 -77/4 01- 0 01 és a 0 6 -77/4 01- 3 4 4 tele fonokon

Emlékezettek, s kérlek, ne felejtsetek.
Emlékezzetek, és a végén túl is szeressetek.
Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek…

Köszönetet mondunk, mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Varmuzsa Imre

temetésén meg jelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek el, mély gyászunkban velünk együtt éreztek.

Gyászoló család

“Nektek hagyom, ha innen elmegyek
E búcsúzót, jövendő emberek!”
(Juhász Gyula)

ZSEMLYE IMRE
alezredes
(1930-2016)

Katonai tiszteletadás mellett 2016. július
26-án kísértük utolsó útjára Zsemlye Imre
nyugállományú honvéd alezredest a
102. légvédelmi tüzérezred alapító tagját.
1958-ban a légvédelmi osztály megalakulásával került Jánoshalmára és itt szolgál
nyugdíjazásáig, 1985-ig. Munkáját elöljárói
a különböző parancsnoki jutalmakon túl, 11
alkalommal ismerték el miniszteri kitünteté-

sekkel. Nyugdíjba vonulása után aktív tagja
lett a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesületnek. Mint tag évekig segítette az egyesület munkáját. Sajnos egészségi állapota
pár éve már ezt sem engedte meg.
Tisztelt alezredes úr! Egyesületünk minden tagja őszinte kegyelettel gondol Rád,
emlékedet nagy tisztelettel őrizzük és ápoljuk tovább. GYPCS

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

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

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!
BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

STÍLUS
ÜZLET
AUGUSZTUSI
AKCIÓJA

Suliváró akciók!

Hetente

más-más
iskolaszerek,
iskolatáskák, füzetek
akciós áron
egész hónapban!

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 69.
A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2016. július hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Temesvári István
Török János
Kovács Gábor
Faddi Sándor
Kákonyi Károly
Heinrich János
Varmuzsa Imre
Dr. Bácshelyi Kálmán
Kiss Benedekné
sz.: Taskovics Julianna
Gyetvai Mihály
Tóth Istvánné
sz: Kotró Etelka

élt: 65 évet
élt: 79 évet
élt: 81 évet
élt: 91 évet
élt: 88 évet
élt: 50 évet
élt: 87 évet
élt: 94 évet
élt: 90 évet
élt: 84 évet
élt: 88 évet

Fenyvesi Istvánné
sz: Maráczi Etelka
Kuris Jánosné
sz: Goczol Mária
Csorba Béla
id. Szlávik Gyula
ifj. Jandó László
Kiss Sándor
Sztaravics Istvánné
sz: Matusevics Erzsébet
Zsemlye Imre ny. alezr.
Hegedűs Józsefné
sz: Horváth Mária

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

Augusztusban új akciókkal és jelentős
árcsökkenéssel várjuk kedves vásárlóinkat

Halasi utcai Hangya ABC-ben és a
Nonstop ABC-ben
UHT Tej 1,5% 1 liter

139-Ft/db

139-Ft/liter)

Kőbányai sör 2 liter

555-Ft/db

(277,50Ft/liter)

Aro 2 literes gyümölcsitalok

149-Ft/db

(74,50Ft/liter)

Crun tölcséres jégkrémek 120ml

139-Ft/db

(1155-Ft/liter)

1499-Ft/cs

(149,90Ft/kg)

Reno kutyatáp 10kg

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Tel.: 06-30/529-7407

élt: 88 évet
élt: 93 évet
élt: 92 évet
élt: 82 évet
élt: 24 évet
élt: 57 évet

Temetkezési vállalkozás

Faddi Szabolcs

élt: 91 évet
élt: 86 évet

közterület-felügyelő
telefonszáma

élt: 82 évet

06-30/565-37-58

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 ez
zel a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA

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

Tel.: 06-20-32 39 906

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából 2016.
július hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre:
Sziráczki Mihály (1973)		 Lipka Mihály (1952)
Neszvecskó László (1953) 		
Száraz János (1971)
Szanyi Antalné (1921)		
Rasztik Ferenc Andrásné (1964)
Tokodi Istvánné sz. Fejes Julianna (1931)
Almási Lászlóné sz. Csontos Jusztina Erzsébet (1951)
Stefán Pálné sz. Subák Katalin (1962)
Simovics Mihályné sz Reiter Margit (1950)
Makai Jánosné sz. Raffai Rózsa (1950)
Tomicskó Zoltánné sz. Csontos Jolán (1948)
„Akiket legjobban szeret az Úr, azokat szólítja magához a leghamarabb.”

Nagy Zsolt ügyvezető

Stephen King
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A JFC júliusi történései
A Jánoshalmi FC a 2015-16-os megyei
I osztályú bajnokságot a 11. helyen zárta.
Az egyesület elnöksége a következő bajnokságra előrelépést határozott meg. Távozott a csapattól Gieszinger Péter, aki a Szilády RFC-nél folytatja sportpályafutását,
Szücs Patrik és Sejben Péter a Faddikorr
csapatához igazolt, Kiss Benedek pedig
Kalocsán próbál szerencsét. Nem a JFCnél folytatja még Nagy T Ricsárd, és Tesic
Ervin sem. Nyilatkozatuk alapján befejezték aktív pályafutásukat Lódri Ferenc és
Nagy Dániel.
Azon játékosoknak, akik folytatják a labdarúgást, ez úton is sok sikert kívánunk.
Lódri Ferencnek és Nagy Dánielnek egyesületünk köszöni a több éves eredményes
munkáját, hisz nem kis részük volt a Megyei
II. bajnoki cím elnyerésében.
Annak érdekében, hogy csapatunk eredményesebben szerepeljen a 2016-17-es
bajnokságban egyesületünk a kiesett játé-

kosok pótlására felkészült, jó képességű
játékosokat igazolt.
Az új csapat megkezdte a felkészülést,
melynek keretén belül edzőmérkőzéseket
szerveztünk. Múlt szombaton, Kiskunmajsán játszottunk (2:1-re győztünk), 30-án
10.00-kor Ásotthalom csapatát látjuk vendégül, majd augusztus 3-án szerdán Sükösdön játszunk 17.00-kor.
Augusztus 6-án Magyar Kupa - mérkőzést játszunk 17 órától Garán. A bajnokság
augusztus 14-én kezdődik, 17 órakor Kunszállás csapatát fogadjuk.
Utánpótlás csapataink közül az U-19 korosztály szintén elkezdte felkészülését, hisz
14-én ők is kezdenek.
Szurkolóink számára az első (14-én) bajnoki mérkőzésen a jegypénztárnál kívánságra átadjuk az új sorsolást.
Horváth Mihály
elnök

Kézilabda Híradó
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Halász Bence a világ tetején
Bydgoszcz- Beteljesült a nagy álom:
Halász Bence aranyérmes lett a junior atlétikai világbajnokság kalapácsvetés számában.
A tavalyi Európa-bajnoki élményből és
jó érzésekből merítve is szerzett aranyérmet Halász Bence a Bydgoszczban rendezett atlétikai junior-világbajnokságon. A
Dobó SE kalapácsvetője büszke arra, hogy
a szakág első magyar diadalát aratta, de
a történelmi tettet nem a pályafutása csúcsának szánja
„- Az első dobásom biztonsági volt, talán
túlságosan is... arra válaszoltam a másodikkal, a harmadikat meg magabiztosan
gyorsítottam már – foglalta össze az eredményhirdetéskor  a kalapácsvetés döntőjének emlékezetes pillanatait Halász Bence,
a versenyszám junior világbajnoka. - Sajnálom a negyediket, sajnos ezen a VB-n
az utolsó dobásom érvénytelen lett, pedig
83 méternél esett le a kalapács.
„Nagyon szép emlék, hogy az évek alatt
kialakult jó társaság minden tagja biztatott Bydgoszczban” – feleli
Halász Bence, amikor arról kérdezzük, hogy néhány nap elteltével
hogyan gondol vissza a neki kalapácsvetésben aranyérmet hozó,
Lengyelországban rendezett atlétikai junior-világbajnokságra.
Nagyjából egy „halászbencényi” idő, 18 év telt el azóta, hogy
legutóbb magyar – Kővágó Zoltán 1998-ban, diszkoszvetésben –
juniorvébé-aranyat szerzett, a Dobó SE fiatalja pedig összesen a
negyediket gyűjtötte be a korosztály legfontosabb világversenyének legfényesebb érméből.

Bence azonban elsősorban arra büszke, hogy a legelsőt kalapácsvetésben.
Összességében nagyon élveztem a versenyt, örülök, hogy
itt lehettem és képviselhettem Hazámat és az egyesületemet a
Világbajnokságon. Köszönöm mindenki támogatását, kiváltképpen edzőimnek, Németh Lászlónak és Németh Zsoltnak, és természetesen a szüleimnek, akik végig támogattak. És nagyon köszönöm a szurkolást!!
(ib)

HORGÁSZ NAPKÖZI A FÜRDŐ UTCÁBAN

Megkezdte a felkészülését a női kézilabda csapat, a hosszú hétvégén, Balatonszemesen strandkézilabdával.
Augusztustól elkezdődnek a teremben a nyári alapozó edzések.

Jánoshalmi Méta Téma
és a 400W-os klub

A Jánoshalmi Horgász Egyesület
2016. június 27–július 2-ig horgász
napközit szervezett a Fürdő utcában
található Strand tónál. A 20 résztvevő
gyerek közül három más településről
érkezett. Ez is mutatja, hogy most már
a harmadik éve a saját tavunkon megrendezésre kerülő napközi nem csak
a jánoshalmi, hanem a vidéki gyerekek tetszését is elnyerte és szívesen töltik el velünk ezt a hetet. Színes
programokkal próbáltunk hozzájárulni a résztvevők horgásszá válásához:
megismertettük a gyerekeket a különböző horgászati technikákkal, etetési módszerekkel, horgásztunk éjjel és
nappal és még csónakáztunk is. Álmai
halát nem mindenki fogta ki, de a hét
folyamán elsajátított ismeretek segítségével talán elindultak azon az úton,
mely során többször is összefuthatnak vele a vízparton. Az étkezésről
magunk gondoskodtunk és ezért külön
köszönetet mondanék Suták Istvánnak, az egyesület elnökének,
illetve Németh Nándornak, a fegyelmi bizottság elnökének és feleségének, Vera néninek, akik végig kint voltak velünk a vízparton

és a főzésen kívül sok-sok jó tanáccsal látták el a kis pecásokat.
Komáromi Róbert

Sikeres úszótanfolyamok a
jánoshalmi tanuszodában

Csapatunk
egyik kedvenc
tevékenysége
a társasjáték. A
csapat első téli
időszakában
fogalmazódott
meg, hogy jó
lenne egy olyan
fórum,
ahol
nem
kimondottan csapatépítő játékokat
játszunk (téli
métás alkalmak programja), hanem a fiókokban rejtőző társasjátékokat porolnánk le és vennénk újra játékba.
Így alakult meg a 400 W-os klub. A klubnak
Sándor atya adott helyet a Plébánia Don
Bosco klubjában, ahol heti rendszerességgel gyűlünk össze immár közel 1 és fél éve.
A foglalkozásokon különféle táblás, kártyás, logikai, kaland és stratégiai játékokat
próbálunk ki, főképp a tagság és a Plébánia játékaival. A klub egyre népszerűbb már
nem csak métás fiatalok járnak az alkalmakra, szépen lassan megtalálja a célkö-

Műszaki
kereskedés
korábbi felvétel

zönségét, az idei Jánoshalmi napok alkalmával például 15-en gyűltünk össze és
többen belátogattak a klubba. Olyan játékokkal találkozhatunk, mint: Bang!, Strategos, RuneWars, Bohnanza, Agricola,
Star Wars Imperial Assault, Level 7, Riziko, Relic, Elder Sign, Runebound, Póker,
Sakk, Honfoglaló, és még sorolhatnánk…
Ez úton is szeretnénk megköszönni Sándor atyának, hogy helyet biztosít számunkra! Köszönjük!
V. A.

2016 júniusában is több tanfolyammal indította a Városgazda Kft. a nyári gyermek úszásoktatást. A sportág iránt érdeklődők részt vehettek vízhez
szoktatásban, úszás alapok elsajátításában és a tanfolyam végére megtanulhattak úszni egy vagy több úszásnemben. A 3 hétig tartó tanfolyamok
oktatója Szabó Gábor úszóedző volt, aki a több mint 50 gyermekkel lelkiismeretesen és kitartóan foglalkozott. A tanfolyamok Jánoshalma Város
Képviselő-testülete döntése alapján ingyenesen kerültek megtartásra.

A Család-és Gyermekjóléti Központ ingyenes

jogi tanácsadás lehetőséget biztosít. Helyszín:
Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93. Időpont: minden
kedden 12-13 óráig: Ügyvéd: Dr. Kecskés Patrícia

2016. augusztus 17-én lesz kirakodó vásár

––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
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14. oldal

Túlszárnyalni önmagunkat...!

Rendőrségi hírek!
B. E. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2016.07.17-én
a délutáni órákban a Jánoshalma Klapka György utcában lévő lakatlan házának
udvarába a kerítésen átmászott majd a ház
hátsó farost lemez ajtaját feltehetően testi erővel betörte és a házból két férfi nadrágot tulajdonított el kb. 10 000 Ft értékben
A lopást észlelő szomszédok az elkövetőt – M.A. helyi lakost - a helyszínen a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. Nevezettől az eltulajdonított ruhanemű lefoglalásra kerül, vele szemben az eljárás soron
kívül került lefolytatásra.

elkövetésének magalapozott gyanúja miatt
kerül lefolytatásra.

R. K.. jánoshalmi lakos feljelentést tett
volt élettársa S. I. ellen, aki 2016.07.25-én
20:00 és 23:00 óra közötti időben a sértett
házánál megjelent és a feljelentőt megöléssel fenyegette.
S.I. ellen a nyomozás zaklatás bűntett

Kérjük a lakosságot, hogy az
ilyen és ehhez hasonló trükköknek ne dőljenek be bármennyire is
csábító a beígért összeg nagysága, mert a végén nyeremény helyett
csak káruk fog keletkezni.

Az elmúlt időszakban több esetben
folytattunk nyomozást olyan bűntető ügyekben, ahol a sértettet mobiltelefonján egy letiltott számról felhívják és
egy telefontársaságra hivatkozva közlik
miszerint nagyobb összeget nyert náluk.
A pénzhez jutás feltétele, hogy rövid időn
belül – amit általában 1 órában határoznak meg – egy bank automatánál az általuk megadott telefonszámokra különböző
összegeket kell feltölteni.

Ne váljon áldozattá!

Ne engedjen be idegent háza
udvarába és a lakásába se!
Mindig zárja be a kaput és
lakása ajtaját!
Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
Inkább legyen bizalmatlan,
mint becsapott!
Ne tartson otthonában nagyobb összegű
készpénzt!
A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és

a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak fényképes igazolványa
van, ezt mindig kérjék el tőlük!
A szolgáltatók munkatársai pénzt nem szednek, túlfizetés esetén sem visznek pénzt a
fogyasztóknak.
Amennyiben gyanús személyeket látnak, hívják a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot!
06-77/423-255; 107; 112

Tűzoltói események

Az elmúlt időszakban 29
beavatkozást igénylő esetben vonultunk. A jelzések
24 műszaki mentést és 5
tűzesetet jelentettek.
A műszaki mentések
elsősorban a viharkárok
felszámolását jelentették,
de volt közúti baleset és
túlsúlyos személy kézi erővel történő szállítása is.
Több helyszínen is tapasztaltuk, hogy a
tulajdonosok megelőzhették volna a saját
portájukon kárt okozó fa kidőléseket ág
leszakadásokat, ha időben legallyazzák,
vagy kivetetik a szemmel láthatóan gyenge fákat.
A tűzesetekből 3 alkalommal mezőgaz-

2016. augusztus

dasági gép égett, vagy
okozott tarló és bálatüzeket. Felhívom a tisztelt
mezőgazdasági géptulajdonosok figyelmét, hogy a
működtetett járműveknek
Tűzvédelmi Gépszemle
okmánnyal kell rendelkezniük. A gépszemlét a tulajdonosnak kell elvégeznie egy formanyomtatvány alapján, ami
az internetről letölthető. A kitöltött szemle
okmány egy példányát el kell küldeni az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségre,
Jánoshalma esetében Kiskunhalasra, egy
példányát a járműben kell tárolni.
Nagy Sándort
tűzoltóparancsnok

Orvosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill.
az ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13 Telefon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei:
Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:

2016. Augusztus: 5. Dr. Gregó Sándor, 6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr.
Csoboth Johanna, 8. Dr. Kishonti Attila, 9. Dr. Gregó Sándor, 10. Dr. Szűcs Kornél, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Gregó Sándor, 13. Dr. Gregó Sándor, 14.
Dr. Gregó Sándor, 15. Dr. Kishonti Attila, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Csoboth Johanna, 19. Dr. Gregó Sándor, 20. Dr. Szűcs Kornél, 21. Dr. Szűcs Kornél, 22. Dr. Kishonti Attila, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr.
Mikó Attila, 25. Dr. Mikó Attila, 26. Dr. Szűcs Kornél, 27. Dr. Szűcs Kornél, 28.
Dr. Szűcs Kornél, 29. Dr. Kishonti Attila, 30. Dr. Mikó Attila, 31. Dr. Gregó Sándor,

A korábbi évekhez hasonlóan a Beretka család az idei
nyári szabadságát is aktív pihenéssel töltötte. A 600 km-esre tervezett kerékpártúra ideje és célja azonban most nem
volt véletlenszerű.
Úti célként Révfülöp került kijelölésre és fontos volt
számukra, hogy 2016. július 2-ára (szombatra) odaérjenek, ugyanis ezen a helyen és napon rendezték meg a
34. SUZUKI BALATON ÁTÚSZÁST, melyet a Beretka család legifjabb tagja - BERETKA GELLÉRT - célként tűzött ki
maga elé.
A hétfői indulást követően csütörtökön a BERETKA BICÓ
CSAPAT kerékpárral megérkezett Révfülöpre. Egy napi
pihenést megengedve maguknak, Gellért szombaton a reggeli órákban - több ezred magával - nekivágott a Révfülöp-Balatonboglár közötti 5,2 km-es Balaton átúszásának.
A család többi tagja hajóval átkelt a Balatonon és feszülten,
izgatottan várta, hogy Gellért is megérkezzen. A nap hétágra sütött, a szél csendes, a Balaton vize 25 C-os volt, kedvező az úszóknak. A balatonboglári strandon sok ezres tömeg
várta a bátor és kitartó úszókat.
Ügyesen leküzdve a balatoni kilométereket Gellért is
megérkezett
a déli partra, a szülők
nagy várakozására. A
távot 2 óra
29 perc alatt
teljesítette.
Az átúszáson 8223 fő
vett részt,
melyeknek
átlag ideje 2 óra 44
perc volt.
Tehát bátran mondhatjuk, hogy
Gellért, első
ilyen megmérettetése alkalmával nagyon
szép eredményt ért el,
valamennyiünk büszkeségére.
A sikerrel felvértezve a csapat vasárnap kerékpárral ismét útnak indult és természetesen nem maradhatott el a Balaton körút megtétele
sem. Csodás tájakon és dimbes-dombos vidékeken haladtak, teleszívva magukba Magyarország értékeit. A Balatontól Siófoknál vettek búcsút és vették az irányt Jánoshalma felé. A logikától eltérően azonban nem a legrövidebb útvonalat választva haladtak egyre
közelebb városunk felé, hiszen még jó néhány kilométer és élmény
várt rájuk. A túra 12. napján, 674 km-t maguk mögött hagyva érkeztek meg otthonukba, kicsit fáradtan ugyan, de telis-teli feledhetetlen kalanddal.

Az út során az örömök mellett természetesen akadtak nehézségek is, mind technikai, mind fizikai és szellemi megpróbáltatások,
de ezek megoldása és leküzdése tette még értékesebbé számukra ezt a nyaralást.
A szabadság ezen érzése elmondhatatlan, ezért is ajánlják fiatalnak, idősebbnek is egyaránt ennek megtapasztalását. Kalandra fel!
Őszinte tisztelettel gratulálunk Beretka Gellértnek a kiemelkedő teljesítményéért!
– Zs –

G O L D M I X K F T.

Éks zerbolt

Immár az új helyen!
A régi üzletünktől 30 m-re a Papírbolt mellett.

Vadonatúj üzletünkben továbbra is nagy választékban kaphatóak.
arany-, ezüst ékszerek,
valamint női, férfi, és gyermek karórák, fali- és ébresztő órák

Jánoshalma Város Önkormányzatának
lapja
Megjelenik: havonta

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 8 00 - 1630 -ig, szombaton 8 00 - 1200 - ig

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Alapító: Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt. Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.
Szerkesztőség címe: 6440 Jánoshalma, Béke
tér 1

JÉGKRÉM 2 LITERES (5 ÍZŰ)
ZOTT TEJFÖL 330 GR 20%
SZÍVECSKE JOGHURT 125GR
DOBOZOS SÖR 0,5l		

999.199.79.99.-

500.-/l
603.-/kg
632.-/kg
198.-/l

ELŐHŰTÖTT CSIRKEHÚS:

(Dózsa György és Rákóczi utcai boltban)

CSIRKE HÁT
CSIRKE COMB

100.-/kg
399.-/kg

E-mail: hunyadinepe@gmail.com

ISSN 2062-4069

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

Jánoshalmi
Önkormányzati
Tűzoltóság hívószáma:
06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
2016. július hónapban
született:

Sima Ádám György (Anyja neve: Palotai Edit, Kovács Jázmin Éva (a.n.:
Kovács Zsanett), Zámbó Lia Laura (a.n.:

Gombkötő Andrea).

Házasságot kötött

Készül: Kópia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla Kiskunhalas,
Bükkönyös u. 6.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Ezúton szeretnénk megköszönni – minden szomszéd,
barát és ismerős nevében –
a Malustyik-családnak a pazar
vendéglátást, amellyel megtisztelték vendégeiket leányuk
esküvőjén.
Csincsák Erzsébet
Szabóné Erzsike
Csanádi Teréz

Tört arany felvásárlás, ékszerek javítása, elemcsere
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Lakodalom
volt a mi
utcánkban

Petróczky Ferenc

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

Vancsura Katalin – Éder Csaba
Banka Evelin – Faragó-Szuhay Gergő
Balázs Katalin – Dugolity László
Pásztor Andrea – Horváth Viktor
Gracula Rita – Haag József Krisztián

GRATULÁLUNK!

