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Lapszámaink itt is olvashatóak!

Két nagy sikerű fel-
lépésen van túl város-
unk Pedagógus Nőikara. 
Május 26-án Sárbogárdon, 
július 3-án a Parlamentben 
szerepeltek nagy sikerrel. 
Legközelebb Jánoshalmán 
július 27-én csütörtökön 
18 órakor az Imre Zoltán 
Művelődési Központban 
hallhatjuk őket a Jánoshal-
mi Napok keretében.

 Képünk a parlamenti 
fellépésen készült, melyről  
Bányai Gábor által készí-
tett videót a képviselő úr 
Facebook-oldalán láthat-
ják.

Jánoshalma Város Önkormányzata, A Jánoshalmi Futball Club és az 
Albert Flórián Alapítvány szervezésében kiállítás nyílt június 5-én az Imre 
Zoltán Művelődési Központban. A futball magyarországi jeles képviselő-
jének, Albert Flóriánnak a relikviáit, és a róla szó újság cikkeket bemuta-

tó Emlékkiállítás megnyitóján Czeller Zoltán Jánoshalma polgármestere 
köszöntőjében méltatta a neves sportember életútját és sikereit. Kiemel-
te, hogy Jánoshalma is sok neves labdarugót adott a magyar futball tör-
ténelemnek, többek között a népes Fenyvesi-családból kikerült csapatnyi 
focistát. Külön elismerte Dr. Fenyevesi Mátét életútját, aki 76 alkalommal 
húzta magára a válogatott mezét, és érdemei elismeréseként  még életé-
ben nevezték el róla a város sportcsarnokát.  

Albert Flórián leánya , Magdolna röviden méltatta a kiállítás célját, 
melynek segítségével közelebb kerül a látogató egy nagyszerű sportem-
berhez és családapához.

Ádám Gyula JFC elnöke megnyitó beszédében mutatta be Albert Fló-
rián életútját, sportsikereit. 

A megnyitót a Lajtha László Művészetoktatási Intézmény növendékei 
– Ádámszki Virág, Zentay Klaudia, Bényi Luca és Szőke Janka – műso-
ra színesítette.

A kiállítás június 30-ig tekinthető meg meg az intézmény nyitvatartá-
si idejében

A magnyitó napjának programját a Sportpályán a megyei másodosztály 
déli csoportjának ifjúsági bajnoka Jánoshalmi FC és a Ferencvárosi IC ifjú-
sági U 19 csapatának labdarúgó mérközése zárta – nem is csodálkozni való 
– vendég győzelemmel.

Május 24-én a jánoshalmi temető csendjét 
Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekarának 
hangjai törték meg. A kistemető Hősi Sírkertjé-
ben a Magyar Hősök Emlékünnepe megemléke-
zésre gyülekezett a város apraja-nagyja. Az isko-
lák és nagyszámú felnőtt lakosság volt jelen az 
ünnepségen. Képviseltették magukat a város és a 
különböző egyesületek és intézmények vezetői.

A megemlékezést megtisztelte jelenlétével a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége - Dél-
Alföldi Régiójának elnöke Dr. Kovács György 
nyugállományú  mérnök ezredes, tiszteletbeli 
elnöke Deli József nyugállományú  ezredes, 
csongrádi, kiskunfélegyházi, kalocsai, kiskunha-
lasi tagegyesületei, valamint Kecskemétről Dugó 
Tamás százados az 1. számú Katonai Igazgatási 
és Érdekvédelmi Iroda  vezetője.   

Az ünnepi megemlékezés a Magyar Honvéd-
ség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis kato-
náiból díszőrség felállításával kezdődött. A Him-
nusz elhangzása után Györgypál Csaba nyugál-
lományú alezredes a Bem József Honvéd Nyug-
díjas Egyesület elnöke rövid megnyitó beszéd-

del köszöntötte a meg-
jelenteket.  

Megnyitójában a 
„Hősök Napját” elrende-
lő 1924 évi XIV. törvény-
ből és a „Magyar Hősök 
Emlékünnepét” elren-
delő az Országgyűlés 
2001 évi LXIII. törvényé-
ből idézett.

A megnyitót követően 
a Hunyadi János Általá-
nos Iskola Gimnázium 
Szakközépiskola tanu-
lói ünnepi műsora hang-

zott el. A műsor sikere a felkészítő tanárok – 
Patocskainé Vízvári Klára és Balázsics Zoltán – 
munkáját dicséri.

Az ünnepi megemlékezést Kelemen József 
altábornagy a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége elnöke tartotta. Ünnepi megemléke-
zésében nagy hangsúlyt kapott a hősökről való 
méltó megemlékezés fontossága, a katona hősök 
helytállásának tisztelete.

 Megköszönte, hogy a somogyi hősi halottak 
emlékét a Bem Egyesület vezetése, tagsága ily 
felemelő módon ápolja.

A „somogyi bakák” 
jánoshalmi harcának 
rövid ismertetését köve-
tően, az elhunytak neve-
inek felolvasása alatt az 
iskola tanulói egy-egy 
szál virágot helyeztek el 
a sírokon.

A II. világháború hősi 
halottai tiszteletére állí-
tott kopjafa, valamint a 

„somogyi bakák” emlékművének megkoszorúzá-
sát követően a megemlékezést a temetőben a 
„Szózatot” követő „Takarodó” zárta.

A temetői megemlékezést követően az érdek-
lődőket az „Imre Zoltán” Művelődési Központ-
ban lévő „Helyi Légvédelmi Tüzér Emlék Múze-
umban” egy kiállítás és a múzeum továbbfejlesz-
tésének anyagai várták. A kiállítás anyaga Árpás 
Tamás „Hazatérés” című könyve - melyet édesap-
ja Árpás Károly (1921-2011) II. világháborús jegy-
zetei alapján készített – és Károly bácsi hábo-
rús relikviáiból állt össze. A kiállítás Árpás Károly 
költő „Őrségben” című verse nyitotta meg, majd 
Árpás Tamás ismertette röviden a könyv kiadásá-
nak történetét.   

A múzeum három, a volt alakulat katonáit, tech-
nikai eszközeit, kiképzési és ünnepi eseménye-
it megörökítő régi fényképekből álló tablóval gaz-
dagodott.

Az események zárásaként Czeller Zoltán pol-
gármester megköszönte az egyesületnek az 
egész program színvonalas megrendezését, 
Kelemen tábornok úrnak a tartalmas és megható 
megemlékezést, valamint a más városokból érke-
zetteknek a részvételt.  

GYPCS

Magyar Hősök Emlékünnepe

TÁJÉKOZTATÓ !
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a homokbánya minden 

héten pénteken 8 óra és 12 óra között nyitva tart. 
Egyedi megrendelés a bánya-üzemeltetővel történő egyezte-

tés alapján lehetséges. Elérhetősége: 06/30/928-38-48.
Polgármesteri Hivatal

Városgazdálkodási Osztály

Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává 
nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásá-
nak napját, június 4-ét. 

Az első világháború után a béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül 
határozták meg az 1919-20-as párizsi békekonferencián, amelyen a győz-
tes nagyhatalmak Európa új rendjét akarták biztosítani. Apponyi Albert, a 
magyar küldöttség vezetője csak 1920. január 16-án fejthette ki a magyar 
álláspontot, dokumentumok és térképek segítségével mutatva be a népes-
ségföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi érveket is hangoztatva - teljesen 
hatástalanul. A békefeltételeket 1920 májusában adták át a magyar dele-
gációnak, amely ezeket elolvasva lemondott. A szerződést ezután Benárd 
Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rend-
kívüli követ és megbízott 1920. június 4-én látta el kézjegyével a versailles-i 
Nagy Trianon kastélyban, a tiltakozás gesztusaként Benárd állva. Az aláírás 
percében Magyarországon megkondultak a harangok, tíz percre leállt a köz-
lekedés, bezártak az üzletek.

A 14 részből, 364 cikkből és több függelékből álló szerződés első része a 
Nemzetek Szövetségének (Népszövetség) Egyezségokmányát tartalmazta. 
A békediktátum kimondta az ország függetlenségét, meghatározta határait, 
és megtiltotta, hogy a Népszövetség engedélye nélkül Magyarország bárki-
vel államszövetségre lépjen. A magyar haderő létszámát 35 ezerben maxi-
málták, megtiltották az általános hadkötelezettséget és a nehézfegyverzet 
tartását. Az országnak 1921. május 1-jétől 30 éven át jóvátételt kellett fizet-
nie az általa okozott háborús károkért (ennek összegét később határozták 
meg), zálogul lekötötték az állam minden vagyonát és bevételét. A nemzet-
közi kereskedelemben Magyarországnak meg kellett adnia a győztes hatal-
mak számára a legnagyobb kedvezményt. A békeszerződés betartását nem-
zetközi katonai ellenőrző bizottság felügyelte.

A szerződés rögzítette azt is, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia fel-
bomlott, és ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) 
területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakossága 18,2 millióról 7,6 
millióra csökkent. A Felvidék, a Kisalföld északi fele és a Kárpátalja Cseh-
szlovákiához, Erdély, az Alföld keleti pereme és Kelet-Bánát Romániához, 
Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát, Zala megye nyugati pereme, a Mura-
köz és a baranyai háromszög a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz, Nyugat-
Magyarország egy sávja Ausztriához került, Lengyelország pedig északon 
Szepes és Árva megyéből kapott területeket. Végeredményben a magyar 
állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti 
jövedelmének 67 százalékát. A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 
1910-es népszámlálási adatokat sem vette figyelembe, így mintegy 3,2 mil-
lió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra, fele össze-
függő tömbben a határok mentén.

folytatás a 3. oldalon  ►

Császári ereklyék JánoshalmánJúnius 4. a Nemzeti 
Összetartozás Napja

A Mithras Pedagógus Nőikar Sárbogárdon 
és a Magyar Országgyűlésben

A Jánoshalmi Napok 2013. 
Programja 

a 2. oldalon található
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Nincs annál nagyobb 
elismerés, mikor az 
ember szűkebb kör-
nyezetében ismerik el 
munkáját és tesznek 
javaslatot kitüntetés-
re. Ezekkel a szavak-
kal köszönte meg Mikó 
Mária a Jánoshalma 
Kiváló Pedagógusa 
címet, melyet a Képvi-
selő-testület nevében 
a városi pedagógus 
napon , június 6-án 
Czeller Zoltán adott át 
részére.

A volt és jelenlegi 
óvodásai is  műsorral 
és egy-egy szál virág-
gal köszöntötték az 
óvodavezetőt 

Hitvallás a jelennek, üzenet a jövőnek
Sági Lászlóné – Márika néni 85 éves

„Minden ember 
élete egy regény, 
de erre csak akkor 
döbbenünk rá, ami-
kor életünk ese-
ményei már múlt-
tá, emlékké váltak. 
S ezek a regények 
mindig tanulságo-
sak…..”

Az emberek szin-
te programozva 
vannak arra, hogy 
nyomot hagyjanak 
maguk után.… azt 
mondhatnánk, hogy 
Márika néni életfor-
mája a tanítás. Egy-
részről megpróbálta 
továbbadni azt, amit 
tapasztalt, amit ő 
maga is tanult, hogy 
a következő generá-
ciók is egy kicsit okulhassanak belőle. Másrészről fontos volt számára a permanens kapcsolat a másik generációval, hogy ne 
szakadjak el teljesen a világtól, hanem benn tudjon maradni az élet folyamatában. A kapcsolat a régi és még régebbi hálás 
tanítványokkal nagyon nagy öröm számára, nagyon sok kellemes visszajelzést kap. 

Köszönjük a hálás Tanítványoknak, hogy minden évben megemlékeznek Édesanyánk születésnapjáról!
Sági lányok 

Kovács Mihály és lánya Erzsébet

Jónás Mihályné Marika néni és 94 éves férje

Rasztik Istvánné Vilma néni és unokája Ildikó

Nikli Flóriánné fiával Károllyal és menyével, Etával

Taskovics Vencelné Kati néni és lánya Terike

Mészáros Istvánné Marika néni és fia István

Lusztig Józsefné Kati néni és Ágnes lánya

Rendezvényeink támogatói: 
Ádám-Éva Butik, Agroprodukt Kft., Árivitó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 
Bácsgépker Kft., Bácskai Méhészek Értékesítő Szövetkezet, Bács-Volán Zrt., Benkő Bt., Borotai Takarékszövetkezet Jánoshalmi Fiók, Csényi és 
Társa Kft., Csincsák Mihály vállalkozó, Csőszné Juhász Hajnalka vállalkozó, Dági József-Műszaki Kereskedés, Deákfalvi Mónika vállalkozó, Delta-
Sec Vagyonvédelmi Kft., Dr. Berta és Társa Kft., Dr. Erdődi János, Duxi-Ker Kereskedelmi Kft., Erdélyi Hagyományokért Egyesület, Felsőbácskai 
Műmalom Malomipari Kft., Gigolaj Pékség, Gyógynövény-Drogéria Bolt, Hendrosz Kft., Horváth Ferenc vállalkozó, Hunyadi János Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakközépiskola, Jánoshalmáért Alapítvány, Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület, Jánoshalmi Tűzoltóság, Jánoshalmi Va-
dász Társaság, K&H Bank Zrt. Jánoshalma, Király Lovastanya, K-Ferro Vasudvar, Korzó Étterem, Kriszted Bt., Kunvin Borászati Kft., Lajtha László 
Non-profi t Kft., Lukács Béla vállalkozó, OTP Bank Nyrt. Jánoshalma, Összefogás Jánoshalmáért Egyesület, Pethő Zoltán vállalkozó, Practica CA 
Kft., Rendőrőrs, Renner Bt., Royal Sütöde, Taskó Savanyúság, Tűzker IMP Tüzeléstechnikai Bt., Univer Coop Zrt., Városgazda Kft., Városházi 
Gyógyszertár, VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Zsikor Bt. 

Kilencven 
évesek 

köszöntése

Czeller Zoltán polgármester úr személyesen tolmácsolta 
Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait a 90. életévüket 
betöltött szépkorú lakosoknak. Mindannyiukat Isten éltesse 
erőben és egészségben szerető családjuk körében!

Lapunk szerkesztői és kiadója ezúton kíván Márika néninek még sok boldog évet erőben, egészségben és békes-
ségben! Isten éltesse még sokáig körünkben! 

Árpás Károly Mihály honvéd nemcsak átélte a II. világ háborút, nemcsak visszatért oda, ahonnan indult, 
hanem élményeivel és tapasztalataival helyi közösségének és családjának fontos személyévé alakult. 

Május 24-én az Imre Zoltán Művelődési Központban kiállítás nyílt Árpás Károly Mihály II. világháborús 
relikviáiból a Hősök napja alkalmából  Árpás Tamás és Árpás János fáradozásával valósult meg. Terveink-
ben szerepel, hogy részletsebben is írunk majd Árpás Károly Mihály  háborús emlékeiről és hagyatékának 
történetéről. Most viszont álljon itt az háborús veterán fia, Árpás Károly verse, mely a kiállítás megnyitóján 
Kriván Péter előadásában elhangzott el  

Őrségben
 
 
Hajtanám fejemet melledre
hideg vas simul a kezembe
 
és éjszakákat átvigyázok
nyíljanak mindig virágok
 
hogy e föld miénk maradjon
a rügyekből kisded fakadjon
 
jöjjön mind kiket vár a világ
kezükben kard kezükben virág
 
hosszú sorokban elvonulnak
eléállni feladatuknak
 
míg markolom fegyverem csövét
szemem előtt izzik a sötét

Hazatérés

Pedagógusnapi kitüntetés
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Elindultak a 2013. évi 
Startmunka mintaprogramok

Önkormányzatunk a 2012. év végén pályázatot nyújtott be a 
Belügyminisztériumhoz Startmunka mintaprogramok támogatá-
sára. A pályázataink sikeresek voltak, így 2013. év márciusában 
elkezdődhettek a programok megvalósításai. A programok 100 
%-ban támogatottak, a támogatási összegek a munkabéreket és 
a szükséges eszközbeszerzéseket is tartalmazzák.

Mezőgazdasági startmunka mintaprogram
A program keretében 13,4 ha szántó, 2,8 ha legelő és két belte-

rületi kertben folyik termelés, melyeken  zöldségfélék és takarmány-
növények kerülnek termesztésre. A 2012. évben vásárolt erőgéphez 
művelő-eszközök beszerzésre lesz lehetőség. A zöldségfélék belterü-
leti kertekben és szántóföldön is termesztésre kerülnek, elsősorban a 
Diákélelmezési konyha igényeinek megfelelően, a felesleg pedig pia-
ci értékesítésre kerül. Elnyert támogatás:  46.920.404 Ft. Foglalkoz-
tatottak száma: 34 fő.

A zöldségfélék ültetése, vetése, palántázása megtörtént, jelenleg a 
növényápolási munkák folynak. 

Szántóföldi kultúrák közül a napraforgó és kukorica vetése meg-
történt, őszi vetéssel állattartáshoz szükséges zab és lucerna veté-
se fog megtörténni.  

Belvíz-elvezetési startmunka mintaprogram

A program keretében bel- és csapadékelvezető csatornák tisztítá-
sa, kotrása, valamint zárt csatornák gépi tisztítása válik lehetővé.

Elnyert támogatás: 22.250.634 Ft. Foglalkoztatottak száma: 21 fő

Illegális hulladéklerakók felszámolása 
startmunka mintaprogram

A program célja az illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtése, 
elszállítása és ártalmatlanításra történő átadása.  

Elnyert támogatás: 11.981.034 Ft.  Foglalkoztatottak száma: 11 
fő.

Közútjavítási startmunka mintaprogram
A program keretében járdajavítás, új járdaépítés, valamint útjavítás 

szerepel. Az idei évben az Orczy utcában és a Kölcsey utcában kerül-

tek felújításra, ill. építésre járdák. Jelenleg a 2012. évi felmérések és 
igények alapján folynak a munkák.

Elnyert támogatás: 32.360.556 Ft.  Foglalkoztatottak száma: 26 
fő.

Zúzottköves útjavítás a Kisfaludy utcában történt, a Zöldfa utcá-
ban pedig gréderes javítás és az úthoz tartozó árkok kiásása való-

sult meg eddig.

Megújuló energia-felhasználási 
startmunka mintaprogram

A programnak a 2012. évben nem volt előzménye, az idei évben 
indult először. A program keretén belül fa apríték kazánok kerülnek 
beszerzésre. A kazánok a volt Diákotthon épületét és a Központi óvo-
dát fogják fűteni. Az alapanyagot a város közterületein, valamint a 
mezőgazdasági útjavítások során keletkező gallyak adják. Ezek aprí-
tásra kerülnek, majd szárítás után a fűtőanyagként fognak szolgálni.
Elnyert támogatás: 24.594.774 Ft.  Foglalkoztatottak száma: 12 fő.

Így a két intézmény fűtési költségét a minimálisra tudjuk csökken-
teni.  

Mezőgazdasági útjavítási startmunka mintaprogram
A program keretében mezőgazdasági földutak javítása szerepel. 

Első sorban a javításra kerülő dűlőutak kimérése fog megtörténni, 
majd az útszélek tisztítása, és az utak gréderezése, valamint ahol 

szükséges csapadékvíz befogadására alkalmas árkok kiásása fog 
megtörténni. Elnyert támogatás: 15.997.150 Ft.  Foglalkoztatottak lét-
száma: 15 fő.

Téli és egyéb értékteremtő 
startmunka mintaprogram

A program keretében a Városgazda Kft. Mélykúti úti telephelyén, 
a közfoglalkoztatottak számára melegedő építése valósul meg. Így 
megoldódik az évek óta problémát jelentő elhelyezés, valamint a 

telephelyen maradandó új épület fog létesülni. A program másik ele-
me a 2012. évben fásított önkormányzati tulajdonú területek műve-
lése, a facsemeték esetleges pótlása, és lehetőség szerint továb-
bi fásítás. Elnyert támogatás: 30.892.232 Ft.  Foglalkoztatottak szá-
ma: 21 fő.

Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

A rezsicsökkentés programjának megvaló-
sítása kapcsán, több fórumon is találkozhat-
tunk olyan felvetéssel, miszerint a kormány-
zati cél elérését hátráltathatja a földgázkeres-
kedő azon magatartása, miszerint az árcsök-
kentéssel arányosan módosítja a szolgál-
tatott gáz minőségét, azzal, hogy befolyá-
solja annak fűtőértékét. Ezért a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédel-
mi Felügyelősége fontosnak tartja a földgáz 
fűtőértékére vonatkozó legfontosabb infor-
mációk áttekintését.

Mi is az a fűtőérték és miért lényeges?
A fogyasztásmérő berendezés a vétele-

zett gáz mennyiségét köbméterben méri, 
azonban a számlán az elszámolás a fűtőér-
ték - az elhasznált energiamennyiség - alap-
ján történik. A számla összegét a szolgálta-
tott földgáz köbméterben mért térfogatának, 
az átlagos fűtőértéknek, valamint az 1 MJ-ra 
vonatkozó gázdíjnak az összeszorzásával 
kell megállapítani.

A fűtőérték fizikai fogalma szerint, a föld-
gáz tökéletes elégetésekor felszabaduló 
energia mennyiséget jelenti, melynek mér-
tékegysége: „MJ/m3“. Ez az érték Magyar-
ország területén átlagosan 34-34,1 MJ/m3 
között változik, vagyis egy köbméter vezeté-
kes gáz elégetésekor hozzávetőlegesen 34 
MJ energia keletkezik. A fűtőértékre vonat-
kozó szabvány a 34 MJ/m3 értéktől ±5%-os 
eltérést enged meg, vagyis a fűtőérték a 32,3 
- 35,7 MJ/m3 közötti sávon belül mozoghat, 
változhat. A felfelé és lefelé megengedett 5 
%-os eltérés, (mely éppen 10 %) okozhatja 
az arra vonatkozó következtetéseket, misze-
rint a fűtőérték csökkentésével kikerülhető a 
rezsicsökkentés során meghatározott árak 
érvényesítése. A földgáz árak MJ-ban meg-
határozottak, így az adott fűtőértékű ener-
giamennyiséghez rendeletben rögzített mér-
tékű árkategória tartozik. Ebből következő-
en a fogyasztó az előre meghatározott áron 
kapja a földgázt.

A földgáz fűtűértékének alakulása 1995. 
és 2012. között

Fontos azonban tudni, hogy a közüze-
mi szolgáltató a fogyasztóval a forgalma-
zott földgáz minőségére is szerződik. Ebből 
következően a nem megfelelő minőségű gáz 
szolgáltatása a társaság részéről szerződés-
szegés, mely meghatározott szankciók érvé-
nyesítését is, - adott esetben kötbér megfi-
zetését - vonhatja maga után. A lakossági 
fogyasztókat ellátó szolgáltatók honlapjukon 
kötelesek nyilvánosságra hozni az általuk 
szolgáltatott gáz fűtőértékének adatait.

A különböző eredetű - termelésből, gáz-

tárolóból vagy importból - származó földgáz 
összetétele eltérő, ebből következően a fűtő-
értéke sem lehet egyforma. Magyarorszá-
gon döntő többségben, mintegy 75 %-ban 
import, kisebb mértékben hazai előállítá-
sú gáz kerül a fogyasztókhoz. A földgázel-
osztókhoz a Földgázszállító Zrt. juttatja el 
a gázt, és ez a társaság felelős a minősé-
gért, valamint a fentiekben részletezett fűtő-
érték követelmény érvényesüléséért is. A cég 
hálózatának több mint száz pontján négyper-
cenként vesznek mintát a földgázból, és a 
mért minőséget dokumentálják. A műszere-
ket - kromatográfokat - mindennap hitelesí-
tik, továbbá a mérésekből naponta átlagot, 
majd a napi átlagból havi átlagot számíta-
nak. Az elszámolás során a közüzemi szol-
gáltató ezzel az átlagos fűtőértékkel számol 
el fogyasztókkal.

A gázösszetételt a kromatográf minden 
esetben a földgáz elégetésével állapítja meg. 
A továbbítási folyamat során az összetétel 
kizárólag a gáz szagosításának elvégzésé-
vel módosul, tekintettel arra, hogy a földgáz 
fő összetevő eleme a metán, mely szagtalan, 
így ezen technikai művelet kihagyása esetén 
nem lehetne fizikailag érezni a gázszivárgást, 
ami komoly balesetforrás lenne. A fogyasz-
tókhoz, illetve az ipari létesítményekbe a föld-
gázt az úgynevezett elosztói engedélyesek 
juttatják el, az általuk üzemeltetett vezeték-
hálózaton keresztül. Ezek az engedélyesek 
a gázt változatlan összetétellel továbbítják, 
pusztán - műszaki okok miatt - annak nyo-
máscsökkentését végzik.

Abban az esetben, ha a fűtőértékkel össze-
függésben kifogásunk van a szolgáltatónkkal 
szemben, kérhetjük az elosztói engedélyest, 
hogy speciális műszer segítségével - úgyne-
vezett kaloriméterrel - ellenőrizze fogyasztá-
si helyünkön a gáz minőségét. Felhívnánk 
a figyelmet arra, hogy ha a vizsgálat alátá-
masztja azt, hogy a fűtőérték megfelelő, az 
ellenőrzés költségeit ki kell fizetnünk. Ezzel 

összefüggésben lévő kifogásunkat a Magyar 
Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal-
nál terjeszthetjük elő. Az eljárás lefolytatásá-
val kapcsolatosan kiemelendő, hogy pana-
szunkkal a Hivatal megkeresése előtt a szol-
gáltatóhoz kell fordulnunk. Az írásbeli bead-
ványt az érintett földgáz kereskedő köteles 
15 napon belül megválaszolni, és ameny-
nyiben panaszunkat továbbra is fenntartjuk, 
ezen dokumentumok birtokában kérhetjük a 
Hivatal vizsgálatát.

Kecskemét, 2013. május 9.
(Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal)

A földgáz fűtőértéke

◄ folytatás az 1. oldalról
A békeszerződés a kisebbségek jogaira vonatkozóan is tartalmazott előírásokat: ezek sze-

rint az ország lakosait egyenlő jogok illetik meg nemzetiségi, faji, vallási hovatartozásuktól 
függetlenül, a törvény előtt egyenlő bánásmódban kell részesíteni őket és biztosítani kultu-
rális, vallási életük zavartalanságát. A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikál-
ta a békeszerződést, amelyet az 1921. július 26-ai XXXIII. törvénycikk hirdetett ki. Az 1921. 
december 14-16-ai népszavazás nyomán Sopron és környéke az ország része maradt, észa-
kon pedig Somoskő és környéke (kivéve a somoskőújfalui várat) 1923-ban tért vissza.

A trianoni döntés sokkolta a magyar társadalmat, a két világháború közötti években az 
ország meghatározó külpolitikai célja lett Trianon revíziója. Magyarország az 1938-as első 
bécsi döntéssel visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, 1939-
ben Kárpátalját, 1940-ben a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, 
majd Jugoszlávia 1941-es német megszállása után a Délvidéket. A területgyarapodások nyo-
mán Magyarország Trianonban megállapított területe csaknem kétszeresére nőtt, a Kárpát-
medencében élő magyarság túlnyomó része ismét határai közé került, ám ennek ára a hábo-
rúban való részvétel volt a fasiszta Németország oldalán.

A világégést és az ismételt háborús vereséget követően 1947. február 10-én írta alá 
Magyarország az újabb párizsi békét, amely lényegében a trianoni határokat állította vissza, 
semmisnek nyilvánítva a két világháború közötti területi változásokat, sőt Csehszlovákia meg-
kapott még három Pozsony környéki falut a Duna jobb partján.

Június 4. a Nemzeti 
Összetartozás Napja
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala 
tisztelettel meghívja a Jánoshalmi Járás közigazgatási területén lakó 

érdeklődőket
2013. június 13-án (csütörtök) 15 órára
Mélykúton, a Csorba-Házban (Petőfi tér 17.) tartandó következő előadás-

ra:
Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kap-

csolatos kérdésekről
 Előadók: 

Dr. Macsári Mária
BKMKH

Rehabilitációs Szakig. Szerv
igazgatója

Rehóné Polyák Andrea
BKMKH

Rehabilitációs Szakig. Szerv
igazgató-helyettese

Az előadás tárgyával, a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv feladat-és 
hatásköreivel kapcsolatos kérdéseket lehet feltenni előzetesen a követke-
ző e-mail címen:

kecskemet@rszsz.nrszh.hu
Várjuk Tisztelt Vendégeinket!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 2013. 
május 23. napján lakossági fórumot szervezett, melyen a meghívásnak nagy 
örömmel eleget téve, szakmai előadásokkal vett részt a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége. 

 
A rendezvényt megnyitó Farkas Margit a Járási Hivatal vezető-helyette-

se köszöntőjében néhány mondatban összefoglalta a járási hivatal szerveze-
ti felépítését, működésére és az ellátott feladataira vonatkozó tudnivalókat, 
melyet követően felkérte dr. Horváth Zsuzsanna felügyelőségvezetőt, hogy 
előadásában mutassa be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelőségét, valamint a fogyasztóvédelmi politikában bekövet-
kezett változásokat. 

Dr. Horváth Zsuzsanna előadásában hangsúlyozta, hogy a hagyományos 
hatósági jogalkalmazás mellett megjelentek innovatív elemek is a hatóság 
tevékenységében, melynek köszönhetően széleskörű együttműködés kiala-
kítására van lehetőség a jogkövető vállalkozásokkal. Ilyen például a „pozitív 
lista”, valamint a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer. Szintén újítást jelen-
tett a hazai, minőségi termékek minél szélesebb körben történő népszerűsí-
tése céljából életre hívott Nemzeti Fogyasztói Termékkosár, illetve az óvodás 
és kisiskolás gyermekeknek szóló, fogyasztóvédelmi ismereteket játékos for-
mában oktató Okoskosár névre hallgató kezdeményezés elindítása. Termé-
szetesen a hatóság kommunikációjában is történt megújulás, hiszen az inter-
netes felületek, a hatóság honlapja, facebook-oldala, fórum, tematikus hír-
levelek, illetve a nyomtatott formában megjelenő Fogyasztóvédelmi Tükör 
folyamatosan aktuális információkat közvetítenek a fogyasztóvédelem iránt 
érdeklődők számára. 

Ezt követően dr. Simon Szabolcs felügyelő ismertette a piacfelügyeleti 
tevékenység aktualitásait, melynek körében beszélt az új jogszabályi kör-
nyezetről, amely a korábbinál sokkal egzaktabb keretet biztosít mind a ható-
ságok, mind a vállalkozások számára. Előadásában a hallgatóság számára 
gyakorlati példákkal mutatta be a termékbiztonság fontosságát, valamint tájé-
koztatást nyújtott arról, hogy a veszélyes termékek forgalomból történő kiszo-
rítása területén folytatott munka eredményeként az Európai Unió tagorszá-
gaiban működő veszélyes, nem élelmiszer jellegű fogyasztási cikkekről ada-
tokat továbbító gyorsriasztási rendszerébe (RAPEX) 2012. évben érkezett 
adatok alapján Magyarország az első helyen végzett. A prezentációja máso-
dik felében a játszótéri eszközök üzemeltetésének szabályaiban bekövetke-

zett változásokat, illetve ezen szigorú előírások gyakorlati megvalósításának 
nehézségeit és a felmerülő problémákat ismertette a hallgatósággal, különö-
sen nagy hangsúlyt fektetve a telepített eszközök biztonságosságának meg-
óvására, helyreállítására. 

A soron következő előadásban Ballainé Védfy Boglárka felügyelő a min-
dennapi életből merített példákon keresztül, a gazdasági reklámok, valamint 
az üzletek ártájékoztatása által megjelenített megtévesztő tájékoztatások 
problematikájára hívta fel a megjelentek figyelmét. A hallgatóság ezen túlme-
nően tájékoztatást kaphatott arról is, hogy mit lehet tenni, ha a főleg az idő-
sebb korosztályt érintő termékbemutatókon elhangzottak nem felelnek meg 
a valóságnak, és a vásárló ennek tudatában el szeretne állni a korábban 
megkötött szerződéstől. A Felügyelőség munkatársa az előadása fennmara-
dó részében rendkívül fontos ismerteket osztott meg a jótállás és szavatos-
ság keretében érvényesíthető jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan, 
továbbá a vitás helyzetekben alkalmazható panasztételi lehetőségekről, illet-
ve a panaszügyintézés módjáról.  

A rendezvényt záró előadásában dr. Balogh István felügyelő a szinte min-
den fogyasztót aktuálisan érintő rezsicsökkentés által érintett szolgáltatások, 
szolgáltatásra jogosultak körét foglalta össze, valamint ismertette a program 
már megvalósult, illetve a közeljövőben megvalósuló lépéseit, elemeit. Mind-
ezeken túlmenően a hallgatóság tájékoztatást kapott arról, hogy melyek a 
jogszabály által kötelezően előírt számlakép tartalmai elemei, továbbá arról 
is, hogy a szolgáltatókkal esetlegesen felmerült vitás ügyekkel mely hatóság-
hoz lehet fordulni.

A rendezvényen megjelentek visszajelzései alapján az elhangzott hasz-
nos információk elengedhetetlenek ahhoz, hogy az átlagfogyasztó el tudjon 
igazodni a vásárlások, valamint a szolgáltatások igénybe vétele során kiala-
kuló jogviszonyok útvesztői között, és ne érje semmilyen hátrányos követ-
kezmény, illetve ne károsodhasson sem az egészsége, testi épsége, sem 
pedig vagyoni érdeke. A szervezők és az előadók egyetértettek abban, hogy 
az ilyen jellegű lakossági fórumok tartása feltétlenül szükséges a leghatéko-
nyabb fogyasztóvédelem, a fogyasztói önvédelem kialakításában.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala

A járás a magyar közigazgatás jellegzetes intézménye volt évszázadokon 
át. A járás a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, községe-
ket – 1950-1954 között esetleg városokat is – magába foglaló közigazgatási 
területi egység volt Magyarországon.

A járások a XIII. században jöttek létre, valószínűleg 1232-ben. A történeti 
források szerint akkora volt a területük, amelyet abban az időben a legkorsze-
rűbb közlekedési eszközzel, azaz lovon be lehetett járni: innen ered a járás 
fogalma, a járás jelentése.

A járások lényegében a királyi vármegyék alközpontjai voltak, és a terüle-
tükön ellátták elsősorban az adóösszeírást és a beszedést, valamint a határ-
járást és az igazságszolgáltatást is. Ez a rendszer az évszázadok során ter-
mészetesen jó néhányszor változott, területük és feladatkörük módosult.

A járások határai gyakran változtak, sokszor természeti, gazdasági, föld-
rajzi, táji határokat, történeti, néprajzi csoportokat követtek. Sok esetben 
elnevezésükben is utaltak ilyen összefüggésekre. A járások keretei integráló 
tényezőként is hathattak a paraszti közösségek életére és műveltségére.

A járások sajátossága abban rejlett, hogy a vármegye a közigazgatási fel-
adatait általános hatáskörű, területi munkamegosztásban működő szervek, 
azaz a főszolgabírák, később a járási főjegyzők, majd a járási hivatalok útján 
látta el. Ettől a modelltől csak a Tanácsköztársaság idején, valamint 1950-
1971 között volt eltérés, amikor a járásokban választott tanácsok működtek.

A járási beosztás meglehetősen változékony volt, nem volt a közigazgatá-
si beosztás stabil, kiszámítható eleme. Magyarország akkori területén 1914 
végén 442 járás volt. A járások száma a második világháború befejezésekor 
140 volt. Számuk a tanácsrendszer 1950-es megalakulásakor 150-re emel-
kedett, majd fokozatosan csökkent, egészen az 1983. december 31-i meg-
szűnésükig, amikor már csak 83 járásunk volt.

A magyar kormány 2011 augusztusában közreadott önkormányzati reform-
tervezete szerint ismét létrehozott járásnak nevezett közigazgatási egysé-
geket. A járások 2013. január 1-től jöttek létre ismét Magyarországon, mint 
tudjuk Jánoshalma város ettől az időponttól járási központ lett. A jánoshal-
mi Járáshoz tartozó települések: Jánoshalma, Mélykút városok, Borota, 
Kéleshalom, Rém községek.  

Járások mint közigazgatási, olykor önkormányzattal is rendelkező egysé-
gek más országokban is léteznek. Méret- vagy funkcióbeli analógia, a köz-
igazgatási egységek hierarchiájában elfoglalt helyzet, vagy egyszerűen a 
hagyomány alapján neveznek egyes közigazgatási egységeket más orszá-
gokban magyarul járásnak. Az Európai Unió országainak egységesített terü-
leti rendjében a Local Administrative Unit 1. (LAU1) szintje jelenti a megyék, 
illetve a megyéknek megfelelő körzetek (NUTS3) alatti több települést össze-
fogó, középszintű közigazgatási egységeket. Ezeknek az egységeknek 
az egyes országokban különböző elnevezésük van. Angol nevük district, 
német nevük Verwaltungsgemeinschaft, magyarul kistérségnek nevezik őket.

Források:
Dr. Kara Pál: Körbejárt (?) járás. http://www.onkormanyzatiklub.

hu/szerkeszti-munkasarok/716
Magyar néprajzi lexikon II. (F–Ka). Főszerk. Ortutay 

Gyula. Budapest: Akadémiai. 1979. 660–661. o. 
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-163

Tanulmány készítés 
a Jánoshalmi Járás 

fejlesztési szükségleteiről
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudomá-

nyos Kutatóközpont igazgatója megbízásából Dr. Bódi Ferenc munkatárs 
megbízást kapott arra, hogy a Jánoshalmi járás eddigi fejlesztési tapaszta-
latait és szükségleteit a vidékfejlesztés aspektusából térképezze fel.

A kutató esettanulmányt készít a járás sajátos fejlesztési szükségleteiről, 
összegyűjti és feldolgozza a térségi dokumentumokat, statisztikai adatokat 
és interjúkat készít Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém polgár-
mestereivel, a fejlesztési szükségleteket ismerő szakértőkkel, helyi vállalko-
zókkal, civil szervezetek képviselőivel.

A szakértőt munkájának végzésében a járás területén a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala segítette.

A lehetséges fejlesztési elképzelések a Járási Hivatalban szervezett 
megbeszéléseken vázolódtak fel, képünk az egyik ilyen megbeszélésen 
készült.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Egyszerűsödő közlekedési 
hatósági eljárások

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befejezte a közúti járművek forgalom-
ba helyezéséhez és vizsgáztatásához kapcsolódó négy eljárás finomhango-
lását. Jelentősen egyszerűsödik a külföldön megvásárolt járművek honosí-
tása, a traktorokat csak ötévente kell vizsgáztatni és megszűnik a piros kör-
nyezetvédelmi plakett.

A Magyar Közlöny 73. számában megjelent a nemzeti fejlesztési miniszter 
18/2013. (V.9.) NFM rendelete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 
szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek környezetvédel-
mi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII.15.) KEM-IRM-KvVM 
együttes rendelet módosításáról. A több lépcsőben hatályba lépő jogszabály 
az alábbi főbb rendelkezéseket tartalmazza:

Egyszerűsödik a külföldről behozott közösségi járművek forgalomba 
helyezési eljárása. A 2013. május 17. napjától hatályba lépett rendelkezé-
sek szerint az ügyintézéshez elegendő a külföldi – a jármű közlekedésbiz-
tonsági és környezetvédelmi megfelelősségét igazoló – érvényes járműok-
mány és az adásvételi szerződés bemutatása. Az eddigi egyedi forgalom-
ba helyezési engedélyezési eljárás helyett az olcsóbb és egyszerűbb hono-
sítási eljárás lefolytatásához a vevőnek már nem kell külföldön a nevére írat-
nia a gépkocsit.

Az időszakos műszaki vizsgálatra állított járművek jelentős részénél a vizs-
gáztató szervezet végzi el a járművek felkészítését, karbantartását, illetőleg 
az előzetes átvizsgálás során feltárt hibák javítását. A jármű tulajdonosa a 
műszaki vizsga ideje alatt többnyire nem tartózkodik a helyszínen. Az új elő-
írások szerint külön okirat kiállítása nélkül is az üzembentartó képviselőjének 
tekintendő az általa a munkával megbízott szerviz dolgozója vagy az a sze-
mély, akinek a tulajdonos a járművet és annak okmányait átadta.

A vállalkozók, termelők számára jelent komoly könnyebbséget az a 2013. 
június 1. napjától hatályba lépő változtatás, amely a traktorok vizsgáztatási 
periódusát három évről öt évre emeli. A jogszabály hatályba lépését követő-
en a T1-T4 járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatók és a kizáró-
lag e járműkategóriákhoz tartozó mezőgazdasági vontatóval és lassú jármű-
vel vontatható pótkocsik esetében a műszaki vizsgán öt évre érvényesítik a 
forgalmi engedélyt.

2013. július 1. napjától az időszakos műszaki vizsgálat alkalmával a rend-
számtáblára ragasztott, környezetvédelmi megfelelőséget igazoló plakettet 
csak akkor kell kicserélni, ha az előző plakett tönkrement, illetve nem azono-
sítható egyértelműen. Ugyan csak ettől az időponttól megszűnik a piros szí-
nű plakett. A korábban piros plakettel ellátott járművek a jövőben alapvetően 
fekete színű környezetvédelmi plakettet kapnak a műszaki vizsgán. Ameny-
nyiben azonban a gépkocsi teljesíti az EURO-II. jóváhagyási követelménye-
ket, akkor a rendszámtáblára kék színű plakett kerül.

A közúti járművek forgalomba helyezési eljárásainak megkönnyítése érde-
kében a közlekedési hatóság 2013. október 1-től típus-adatbázist hoz létre, 
és ennek felhasználásával közli a nyilvántartóval az adott járművekhez tar-
tozó aktuális műszaki adatokat. Az informatikai rendszerek összeköttetésé-
vel javul az adatbiztonság és rövidül a forgalomba helyezési eljárás ügyin-
tézési ideje.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Jövő júliustól elektronikussá válnak az anyakönyvi eljárások
Elektronikussá válnak jövő júliustól az anyakönyvi eljárások a 

Magyary Zoltán egyszerűsítési program részeként – erről döntött az 
Országgyűlés a kormány törvényjavaslatának elfogadásával.  Az eddig 
használt, 1895. október 1-én kialakult anyakönyvezési rendszert 2014. 
július 1-jétől felváltja az egységes rendszerű, az egész országra kiter-
jedő elektronikus anyakönyvezés. A törvény megalkotásának az volt a 
célja, hogy a szakmai értékek megőrzése mellett egy olyan nyilvántar-
tás jöjjön létre, amely közhitelességét, megbízhatóságát tekintve megfe-
lel elődjének, de a technikai fejlődés eredményeképpen gyorsabb, köny-
nyebb, kényelmesebb ügyintézést tesz lehetővé mind a polgárok, mind 
a nyilvántartást vezető hatóságok számára.

Az új rendszerben adattakarékossági és célszerűségi okokból az ada-
tok nyilvántartása nem anyakönyvi események alapján, hanem személyhez 
kötötten történik majd, így egyféle anyakönyv váltja fel a jelenlegi négyfé-
le (születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati, halotti) anyakönyvet. 
Az elektronikus anyakönyvi rendszerbe minden egyes adatot csak egyszer 
szükséges felvinni, a következő esemény bejegyzésekor azok már rendelke-
zésre fognak állni. A továbbiakban egy adott személy valamennyi anyaköny-
vi eseményéhez kapcsolódó adatok egy helyen lesznek megtalálhatók.   Az 
elektronikus anyakönyvi rendszerben egyetlen gombnyomással elérhetőek 
lesznek egy adott anyakönyvi esemény adatai, bárhol is történt az ország-
ban, így nem kell majd utazni vagy heteket, esetleg hónapokat várni a doku-
mentumokra, ami jelentős előnyt jelent az ügyintézésben. Újdonság, hogy az 
anyakönyvből igényelhető kivonat kiállítására a külképviseleteken is lehető-
ség nyílik majd.

Az elektronikus anyakönyv kötelező adattartalma lesz a származási hely, 
ami a születési anyakönyvi kivonatban is szerepelni fog. Újítás, hogy az elekt-

ronikus anyakönyvi nyilvántartás részévé válik az apai elismerő nyilatkozatok 
nyilvántartása.  Az új rendszerben szükségtelenné válik a házassági anya-
könyv aláírása, pótlására bevezetik a házasságkötési lapot, ezzel megmarad 
az aláírás ünnepélyes szertartása. 

A papír alapú anyakönyvek adattartalmának digitalizálása folyamatosan 
történik. A törvény meghatározza azokat az eseteket, amikor a papír alapú 
anyakönyvi bejegyzés adattartalmát az elektronikus anyakönyvbe rögzíteni 
kell. Ilyen eset például, ha a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adattartalmá-
ban változás következik be, ekkor ugyanis az adott esemény adatait be kell 
jegyezni az elektronikus anyakönyvbe, és az adatváltozást már az elektroni-
kus bejegyzésen kell átvezetni. A digitalizálás egy másik esete az anyaköny-
vi eseményekhez kapcsolódik, így például a házasságkötés esetén rögzíteni 
kell a házasulók papír alapú születési anyakönyvi bejegyzését. 

A törvény  az adatvédelmi követelményeket és az anyakönyvek sajátos-
ságait figyelembe és a közlevéltárakról szóló törvény kutatásra vonatkozó 
szabályait alapul véve egységes szabályokat állapít meg az 1980. decem-
ber 31-ig vezetett anyakönyvek kutathatóságára, amelyekkel egyensúlyt 
kíván teremteni az érintettek jogainak védelme és a múlt megismerésére irá-
nyuló érdek között. Megteremti továbbá a hatályos jogszabályokban biztosí-
tott lehetőségeket meghaladóan az 1981. január 1-je óta vezetett anyaköny-
vek kutathatóságát, amelyre a hatályos törvényi rendelkezések nem biztosí-
tanak lehetőséget.

A rendszer működéséhez szükséges közel egymilliárd forintos informatikai 
fejlesztéseket uniós pályázati forrásból finanszírozzák, az anyakönyvvezetők 
fél éves képzésen vesznek majd részt. 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Végigkövethető az 
igényelt okmány útja – új 

szolgáltatás az elektronikus 
közigazgatásban

 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(KEKKH) fejlesztésének köszönhetően az új okmányok igénylése után tájé-
kozódhatunk az igazolványok aktuális állapotáról. Megtudhatjuk, hogy az 
okmányt továbbították, esetleg már kiállították, vagy éppen elutasították. A 
KEKKH honlapján /www.kekkh.gov.hu/ az „Igényelt okmány nyomon követé-
se” ikonra kattintva, díjmentesen nyomon követhető az igényelt személyazo-
nosító igazolvány, a magánútlevél és a vezetői engedély aktuális státusza. 
Immár gyorsan, egyszerűen és kényelmesen, személyes megkeresés és 
telefonhasználat nélkül lehet tájékozódni az okmányok helyzetéről.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A járások története 
Magyarországon Fogyasztóvédelmi lakossági fórum
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A jánoshalmi Felső-Bácskai Alapfokú Művészeti Iskola végzős növendéke-
inek búcsúztatójával egybekötött Balett Táncgála helyszíne volt az Imre Zol-
tán Művelődési Központ.

Színvonalas műsorral szórakoztatták a nézőket a Vadócok táncegyüttes, 
a művészeti iskola jánoshalmi és mélykúti növendékei, valamint vendég fel-
lépők Bajáról, Kiskőrösről. 

Pogurelszka Okszana tanárnő meghatódva búcsúztatta el legrégebbi 
növendékeit, Agócs Noémi Kincsőt és Holoda Kornéliát, akik 14 évig, Kriván 
Zsókát, aki 7 évig tanult nála táncolni. 

A lányok megköszönték a tanárnő sok évi fáradságos munkáját és azt, 
hogy életük részévé tette a táncot és a tánc szeretetét.

Köszönjük a szép gálát!
Szülők

Balett Táncgála

Madarak és fák napja óvodánkban

Idén május 9-én emlékeztünk meg nagycsoportosainkkal erről , a számunk-
ra különösen is jeles napról.

Második alkalommal volt vendégünk Kovács Sándor, a Kiskunsági Nemzeti 
Park munkatársa (madarak és gyerekek nagyszerű barátja), aki a madárgyű-
rűzés rejtelmeibe avatott be kicsiket és nagyokat egyaránt.

Bár a hajnali szél kissé összegubancolta a madárhálókat, és ezzel megne-
hezítette a befogást, mégis sikerült pintyekkel és feketerigókkal találkoznunk! 
Sándor vendéget is hozott magával, hogy biztosan ne maradjunk madár nél-
kül: egy beteglábú törpegémet! Szemünk előtt etette, itatta a harcias kis jószá-
got, szerencséjére „kesztyűs kézzel bánt vele.“

Láthattunk saskoponyát és függőcinege-fészket is. Mégis, ami felejthetet-
lenné teszi ezt az alkalmat, az mindig a madarak közelsége: hogy megérint-
hetjük őket, megcsodálhatjuk tökéletes szépségüket...

A délelőtt záró akkordja a kemencés lángos elfogyasztása volt, köszönet 
érte Pécsiné Erzsikének,  a kéleshalmi sütőasszonyoknak és Molnár Erzsé-
betnek!

Reméljük, az elkövetkező években is hasonlóképp ünnepelhetjük ezt a 
napot!

Ádám Natália

Tavaszi zsongás, Nyitniék módra

Szép hagyománnyá vált 
közösségünkben, hogy min-
den ünnepnek, legyen az 
név- vagy szülinap, farsang, 
Anyák napja vagy egy közös 
kirándulás méltóképp megad-
juk a módját, a készülődés 
izgalma kicsik és nagyok szá-
mára egyaránt nagy öröm.

Ahogy beköszöntött az iga-
zi tavasz, csapatunk is egyre 
többször kívánkozott ki a friss 
levegőre. A városi majálison 
családostól, közel 40 fő terítet-
te le plédjeit a Nyitnikék Gyer-
mekház táblája alá, Agócsné 
Márti néni kiváló szakács 
tudományát megcsillogtatva 
pedig bográcsos macskanyo-
mos tarhonyával lakatta jól az 
ugrálóvárazásban és szalad-
gálásban megéhezett poca-
kokat.

Az első igazi  Anyáknapi 
ünnepség sok Édesanya sze-
mébe csalt könnyeket, ezúton 
is köszönjük Márti néninek a 
lelkes készülődést és a meg-

ható pillanatokat….
Az eseménydús május hónap méltó lezárása volt közös kalandunk, látoga-

tást tettünk a Szegedi Vadasparkban.  A sok kisgyerek számára első buszo-
zás, a tevék, oroszlánok, zsiráfok és megannyi más csodás élmény ejtette 
ámulatba a Gyermekház csapatát. 

Olyan jó,és manapság különösen nagy kincs,  ha az ember azt érzi tarto-
zik valahová, hogy részese egy ilyen értékes közösségnek. Gyere és tapasz-
tald meg Te is 0-3 év közötti gyermekeddel a Radnóti utcai óvodában minden 
hétköznap 9-11:30-ig. 

Egy 15 hónapos kisfiú Anyukája

Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 
a 2012. évi gazdálkodásáról

Előző év Előző év 
helyesbítése Tárgyév 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.Forgóeszközök 1355 1691
I. Készletek
II. Követelések 11
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 1355 1680.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1355 1 691
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 1355 1688

I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény 3 873 1216
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -2 518 472
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 0

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.Passzív időbeli elhatárolások 3
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1355 1 691

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
 (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

Előző év
Előző év 
helyesbí-

tése
Tárgyév Előző év

Előző év 
helyesbí-

tése
Tárgyév Előző év

Előző év 
helyesbí-

tése
Tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek 9 212 957 9 212 957
- tagdíj, alapítótól kapott befi zetés 23 46 23 46
- támogatások 7 139 7 139
- adományok 931 911 931 911
4. Pénzügyi műveletek bevételei 39 39
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befi zetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 9 212 996 9 212 996
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 9 212 996 9 212 996
6. Anyagjellegű ráfordítások 11 162 217 11 162 217
7. Személyi jellegű ráfordítások 0 52 0 52
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások 509 255 509 255
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 48 48
11. Rendkívüli ráfordítások 11 11
B. Összes ráfordítás(6+7+8+9+10+11) 11 730 524 11 730 524
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 11 730 524 11 730 524
C. Adózás előtti eredmény (A-B) -2 518 472 -2 518 472
12. Adófi zetési kötelezettség 0 0 0 0
D. Adózott eredmény (C-12) -2 518 472 -2 518 472
13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0
E. Tárgyévi eredmény (D-13) -2 518 472 -2 518 472
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó meghatározott 
részének adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény 
alapján kiutalt összeg

102 102

F. Közszolgáltatási bevétel
Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alá támasztva.

Víz- gáz-, központi fűtés szerelés

GÁZ MŰSZAKI 
FELÜLVIZSGÁLAT

Dugulás elhárítás

CSATORNA BEKÖTÉS? 
ELSŐ TISZTÍTÁSSAL

Ódor István 
gázszerelő mester

06-30-3494-033 06-77/403-0530/ fax
odoristvan@index.hu
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Gulyásparti
Manapság Erdélyben magyarok százezrei vívják sokszor szélmalom-

harcnak tűnő küzdelmeiket a nemzeti fennmaradásért. Ennek egyik módja-
ként említhetjük meg az erdélyi magyar iskolák testvériskolai kapcsolatait a 
magyarországi iskolákkal. Ilyen testvériskolai kapcsolat alakult ki az erdélyi 
Csíkszereda városban lévő Petőfi Sándor Általános Iskola és a jánoshalmi 
Hunyadi János Általános Iskola között, amely az eltelt több mint két évtized 
alatt mind jobban elmélyült. 

A cél, hogy a hunyadisok megismerjék a határon túli magyarság életét és 
kultúráját, továbbá hogy az intézményi együttműködést, a baráti és szak-
mai kapcsolatokat működtessük, fenntartsuk. 2013-ban a Petőfi Iskola kül-
döttsége a Jubileumok éve a Hunyadiban rendezvénysorozatra érkezett, 
de volt Gulyásparti, ahol a Hunyadi tantestülete egy jól eltöltött, napsütéses 
délutánon az elmúlt évtizedek emlékeiből csemegézett. 2013. május 12-én 
este  Budapesti Operettszínházban megtekinthették az Ördögölő Józsiás c. 
mű zenés változatát, melyet Tamási Áron1952-ben írt.

Az iskolák igazgatóságai, nevelőtestületei tisztában vannak azzal, hogy 
az iskolák közötti jó kapcsolat kiépítése nagyon fontos. Ez teszi lehető-
vé egymás tevékenységének megismerését. Az egymással töltött órák 
és véleménycserék során megszülető bizalom pedig új kapcsolatok alap-
ja lehet, amelyek nagyban hozzájárulnak a magyarságtudat megőrzésé-
hez, fejlesztéséhez, történelmi örökségünk – nemzeti történelmünk, irodal-
munk, műemlékeink, népi hagyományaink – megismeréséhez, megőrzé-
séhez és ápolásához.

 Szerenád
Osztálytársaimmal április 30-án, kedden összegyűltünk az iskolában, hogy 

tanárainknak sokéves munkájukért -régi hagyomány szerint szerenáddal- 
köszönetet mondjunk.

Dalaink tükrözték érzéseinket: egyfelől boldogságot, szabadságot érez-
tünk, hiszen életünk egy mérföldkövéhez érkeztünk el ezzel a nappal, azon-
ban ott bujkált dalainkban a  bizonytalanság, a félelem is az ismeretlen jövő-
től.

Mégis lelkesen és jókedvvel vettünk búcsút a gimnáziumban töltött évektől, 
tanárainktól és persze egymástól.

Először az iskolában énekeltünk néhány tanárunknak, akik éppúgy, mint 
mi, egyszerre éreztek büszkeséget, örömet és bánatot. 

Ezután énekszóval indultunk el a városba. Néhány tanárunk otthonában 
várt minket nagy szeretettel. Visszaidéztük az együtt töltött éveket, amelyek 
megmosolyogtattak minket.

Boldog órákat tölthettünk együtt ezen az estén, melynek felidézése sok év 
után is örömet szerez majd számunkra.

Érettségi vizsga 2013

A 2012-2013-as tanév május-júniusi érettségi időszakában iskolánkban 
56 fő jelentkezett érettségi vizsgára, 33 végzős tesz érettségi vizsgát közép 
illetve emelt szinten. Iskolánkban 16 tanuló előrehozott érettségi vizsgát tesz 
angol, német, földrajz tantárgyakból. Hét jelentkező van, aki ismétlő, vagy 
kiegészítő vizsgát tesz valamilyen tantárgyból. A beosztott jelentkezések szá-
ma 167. A végzős diákok közül már 14-en rendelkeznek valamilyen tárgy-
ból előrehozott érettségivel (testnevelés, földrajz, informatika, fizika, bioló-
gia, angol, német).

Matematika verseny
Április 17-én délután2 órakor több mint 60 gyerek zsivaja töltötte be a 

iskolánk felsős folyosóját. A matematika házi verseny II., döntős fordulójá-
ra vártak. Ez alkalommal csatlakoztak a legkisebbek, az elsősök is. Miután 
helyet foglalt  mindenki a fizika, kémia és történelem termekben, elcsen-
desedtek és felkészültek a feladatok megoldására. Türelmesen, figyelme-
sen dolgoztak melynek eredménye a következő lett: 1. évfolyam: I. Ignácz 
Marcell,  II. Takács Kristóf, III. László Alex.  2. évfolyam: I. Dobos Csen-
ge, II. Nyáguly Bálint, III. Kármán Miksa, 3. évfolyam: I. Menyhárt Anna, 
II. Rácskai Zoltán, III. Majkuth Csenge, 4. évfolyam: I Friebert Dorina, 
II.Kőszegi Szabolcs, III. Szilasi Emma. Gratulálunk minden résztvevőnek, 
különösen a győzteseknek!!!!!!  

Nyelvvizsga

Lapzártakor érkezett meg a DSD I típusú német nemzetközi nyelvvizsga 
eredménye. A 8. a osztályos tanulók a következő szintű eredményeket érték 
el a nemzetközi referenciakeret szerint: Mikó Dorottya, Juhász Lujza, Szabó 
Lilla és Lengyel Zoltán Krisztián írásbeli és szóbeli B 1 szint (a középszin-
tű érettségi szintje), Dudás Zoltán - írásbeli B1, szóbeli A 2 (alapfok) szint, 
Szerezla Dusán - írásbeli A2 szint.

Országos Kompetenciamérés
2013 május 29-én az ország minden 6., 8. és 10. osztályos tanulója a szo-

kásos tanítás helyett kompetenciamérésben vett részt. A mérések célja a 
tanulók matematikai és szövegértési képességeinek minél pontosabb feltér-
képezése. A Hunyadiban ezen a napon összesen 130 tanuló írta meg a fel-
mérőt. Az eredményeket 2014. február végén ismerhetik meg a szülők és a 
diákok. 

„Tisztelet a múltnak, 
üzenet a jövőnek…”

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskolának egy-
fajta talpon maradását, az élni akarását jelképezi. Vajon, 2033-ban, 2063-
ban hogyan fogunk/fognak az itt élők visszatekinteni 2013-ra? Ha túl akar-
ja élni az emberiség a következő évtizedeket, radikálisan változtatni kell 
szokásain, normatartásán, viselkedésén, erényeit erősítenie kell, energia-
takarékos, környezettudatos magatartás és holnapközpontú gondolkodás-
ra van szükség! 

2033. 05. 10-én vehető fel a „Kapszulába zárt 20 év” időkapszula. Két fia-
tal vezetője Szakály Zita és Ignácz Marcell a 2012-2013-as tanév 1.a osz-
tályos tanulói.

2063. 05. 10-én tapsolhatják meg az akkor még itt élők a jövőt – emelhe-
tik ki a „Félévszázados” időkapszulát. A három fiatal vezetője Bényi Luca, 
Szőke Janka a nyolc évfolyamos (6.G o.), Hegedűs Réka a négy évfolya-
mos (9. o.) gimnázium tanulói a 2012-2013-as tanévben.

A fiatal vezetők feladatai:
- Biztosítani a kiválasztott üzenetek túlélését.
- Őrizni az időkapszulába helyezett emlékek listáját.
- Megemlékezni összejövetelekkel minden év május 10-én a „Félévszá-

zados” és a „Kapszulába zárt 20 év” elnevezésű időkapszulákról. Ebben 
segítséget a mindenkori iskolaigazgatónak kell nyújtania.

Az ünnepséget követően értesítettük a Nemzetközi Időkapszula Egye-
sületet. Kitöltöttük az egyesület kérdőívét (angol), így bekerült az egyesület 
időkapszula adatbázisába.

A Jubileum a Hunyadiban rendezvénysorozat 2013 alkalmából kiadás-
ra kerül két emlékérme, a 20 éves jelzi, hogy iskolánk 1993-ban vette fel a 
Hunyadi János nevet, az 50 éves emlékérme jelzi, hogy Jánoshalmán 50 
éve van középiskolai oktatás. 

Az emlékérme tervezője: Kicsinyné, Bayer Noémi tanárnő.

Május 10-én Dr. Rendek Magdolna – Barangolás a természetben c. kiál-
lítását és Zadravecz Mária Jánoshalmi anziksz c. fotókiállítását megnyitotta 
Sere Mihály nyugalmazott igazgató.

„Jubileumok éve a Hunyadiban” Ünnepségünk keretében 2013. május 
11-én a Tanítók kútja köré az összetartozást jelképezve azoknak a pedagó-
gusoknak a neve került fel, akik a 2007 óta eltelt időszakban - az intézmé-
nyek összevonása óta -  a Hunyadi Iskolában tanítottak, tanítanak.

Az általános iskola pedagógusai: Köves Ágnes, Kusztor Emese, Csernák 
Anita, Filmák Endre, Győri Jánosné, Konkoly-Varga Melinda, Kovács Ildikó.

A gimnázium tanárai közül: Dáginé Simovics Andrea, Éderné Berger Teré-
zia, Édes Anna, Kicsinyné Bayer Noémi, Kiss Hajnalka, Korényi Endréné, 
Lázár Erika, Nagy László, Somosi Zsuzsanna, Tóth Katalin, Varga Margit, 
Varga Mónika, Zoó Edit, Zsöllér Ervin.

Az ünnepség műsorát színesítette a Mithras Pedagóguskar Karsai Péter 
vezetésével. Előadásukban a XX. századi magyar kórusirodalom legna-
gyobbjainak műveit hallhattuk. 

Filmák Endre volt hunyadis diák Radnóti Miklós versét szavalta el. 
Megható pillanatok voltak, amikor Nagy Rebeka és Rencsár Ábel 1. a 

osztályos tanulók leleplezték az elmúlt hat évtized igazgatóinak emléktáb-
láját, amelyre azoknak a vezetőknek került fel a neve, akik a huszadik szá-
zad derekától, legalább 5 évig végezték ezt az embert próbáló feladatot: 
Kollár István, Szabados József, Karsai Péter, Balázsics Zoltán, Somogyiné 
Sági Piroska.

Göndör DT Kupa
2013. 05. 26-án Ósükösdön került megrendezésre a 15. Göndör DT 

Kupa. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a szervezőket, hiszen 
egész nap esett az eső. Szerencsére Baján egy fedett csarnokban le tudtuk 
játszani a mérkőzéseket. Iskolánk a hagyományoknak megfelelően jól sze-
repelt, 2 győzelemmel és egy vereséggel a harmadik helyet szerezte meg. 
Külön öröm, hogy a gólkirályi címet iskolánk tanulója, Fetter Mihály szerez-
te meg. A kitűnő ebéd után a jó eredmény tudatában mindenki úgy érezte: 
ez a nap jól telt el! Hajrá Hunyadi!

Orbán nap

A városi Orbán-napon iskolánk is részt vett. Szerencsére az időjárás is 
kedvezett nekünk, és így teljes lehetett a szoborhoz tervezett kinti ünnepség. 
A műsort a 4. c osztályosok verse kezdte. A közös éneklés után a 3. c osz-
tály tánca következett. A szülők és a vendégek nagy tapssal köszöntötték a 
gyerekeket.  

2013. május 28-án a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0018 „Légy egészsé-
ges, hogy sokáig élj” pályázatunk keretén belül, sportfoglalkozásaink követ-
kező állomásaként, vízi vetélkedőt rendeztünk a gyerekeknek a bácsalmá-
si uszodában. A diákok nagyon élvezték a különböző játékos feladatokat. 
Nagyszerű vízbiztonságról tettek tanúbizonyságot, remek csapatok alakul-
tak.

Ballagás 2013
A Hunyadi iskola végzős gimnazistái május 3-án elballagtak.
Az ünnepségre a Sportcsarnokban került sor, ahol az alsóbb évfolyamok 

vettek búcsút a végzősöktől. A Himnusz elhangzása után Somogyiné Sági 
Piroska igazgatónő mondta el búcsúzó szavait. A hagyományoknak meg-
felelően ebben az évben is kiosztásra került a Radnóti-díj, amellyel az idén 
következő tanulóinkat jutalmaztuk: Gusztonyi Péter, Zentay Tamás, Nagy 
Laura, Lódri Fanni, Szűcs Imre, Kővári Liliána.

Az ünnepség megható pillanatai voltak, amikor a végzős diákok műsorral 
köszöntek el tanáraiktól és diáktársaiktól. A búcsúzó diákok egy szalagot tűz-
tek az iskola zászlajára, és átadták a 11-es évfolyamnak. 

A ballagás hivatalos része után a búcsúzó diákok családjaik körében foly-
tatták az ünneplést.

A  H u n y a d i  I s k o l a  h í r e i
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Túl az Óperencián…
A német tagozatosok egy csoportjával az idén is útnak indultunk NYELV-

TAN-TÚRÁRA. Úti célunk az ,,Óperencián” túl, az „üveghegyek” lábánál 
volt.

Honnan ered a mesék Óperenciás tengere? A honfoglaláskor Magyar-
országhoz tartozott egy rész a mai Ausztria és Morvaország területéből. Itt 
folyik az ENNS folyó, ami annakidején országunk határát jelentette. A folyó 
felső szakaszának neve Ober-Enns, amit latinul Óperenciának hívnak. Az 
üveghegyek is itt vannak ma is, amit Alpoknak nevezünk. Ezen a meseszép 
vidéken volt az egyhetes intenzív német nyelvtanfolyam. Szálláshelyünk 
Németországban volt Oberreute városban, tanulni Ausztriába, Bregenzbe jár-
tunk. Interaktív tanórákon térképpel a kezünkben kellett felfedezni Bregenz 
város nevezetességeit. Megcsodálhattuk a híres nyári szabadtéri színpa-
dot, ami a Bodenseen épült, beülhettünk Vorarlberg tartomány parlamen-
ti ülésszékébe, és a szószékben be kellett mutatkoznunk németül. A városi, 
helyszíni órák után az iskolában lejegyeztük a látottakat és a német nyelv-
tan gyakorlására is volt idő. Délutánonként kirándultunk: Lindau, Dornbirn, 
Meersburg és Mainau városába. Egész napos kiránduláson voltunk Svájc-
ban, ahol St. Gallenben megcsodálhattuk az Apátság páratlan értékű könyv-
tárát, ami a világörökség része, és a csodálatos katedrálist. Schaffhausenben 
elkápráztatott bennünket a Rajna-vízesés, ami Európa legnagyobb vízesé-
se. Varázslatos hetet töltöttünk ezekben az országokban, sokat tanultunk és 
felejthetetlen élményeket gyűjtöttünk.

Köszönjük a lehetőséget!6.G osztályos túrázók

SULI_HÓD siker
Iskolánk tanulói az idei tanévben is bekapcsolódtak a SULI-HÓD országos 

levelezőversenybe. A versenyzőknek komoly tantárgyi tudásukról kellett szá-
mot adni a feladatok eredményes megoldása érdekében. A feladatok sokszor 
meghaladták az általuk már elsajátított ismereteket és lelkes kutatómunká-
ra ösztönözték őket. Szemlics Dániel 4. c osztályos tanuló  matematika tan-
tárgyból 5. helyezést ért el. Menyhárt Anna 3. a  osztályos tanuló természet-
ismeret tantárgyból országos 6. helyezést ért el  5 ponttal lemaradva az 1. 
helyezett eredményétől. Csíszár Bence 4. a osztályos tanuló természetisme-
ret tantárgyból 15. helyezett. Horeczki Márk 3. a osztályos tanuló az orszá-
gos lista 18. helyezettje, aki a maximális 180 pontból 163 pont megszerzésé-
vel dicsekedhet. Horváth Zoltán 3.a osztályos tanuló matematika tantárgyból 
22., Friebert Dorina 24. lett. Gratulálunk sikeres szereplésükhöz, és további 
jó munkát, kitartást kívánunk nekik!

Szépíróverseny

Május 15-én „Szépíróversenyt“ rendezett iskolánk az 1-2. osztályos tanu-
lók részvételével. Az osztályonkénti selejtezőket követően 20 kisdiák mérhette 
össze tudását a betűk szabályos alakításában és kapcsolásában. A verseny-
zők nagyon igényes és szép munkái örömmel töltötték el tanítóikat. A részt-

vevők megtanulták és reméljük mindig szem előtt tartják: „Amilyen az ember, 
olyan a munkája.“

A versenyen a következő eredmény született:
1. évfolyam-1. helyezett: László Alex 1.a  o. és Balázs Gitta Hanna 1. c o.

             2. helyezett: Németh Anna Sára 1. a o. és Tesch Enikő 1. c o. 
             3. helyezett: Szakály Zita 1. a o. és Szegedi Daniella 1. c o. 

2. évfolyam-1. helyezett: Balázs Jázmin 2.a o. és Vörös Adrián 2. c o. 
              2. helyezett: Menyhárt Barna 2. a osztály
              3. helyezett: Somosi Rebeka 2. c osztály
A cikkhez csatolandók a helyezettekről készült fényképek.

Szellem és lélek ünnepe
Tartalmas, örömteli, szórakoztató. Amikor a május 4-én történt esemé-

nyekre gondolok, akkor ezek a jelzők jutnak eszembe. A Színház Világ-
napja alkalmából Budapestre látogattunk, ahol semmihez sem hasonlítha-
tó élményben volt része diáknak, pedagógusnak egyaránt. A nap fénypontja 
az volt, hogy a Budapesti Broadway-n megnézhettük a Szabó Magda regé-
nyéből készült, Somogyi Szilárd által színpadra álmodott „Abigél” című musi-
calt. Ezt megelőzően azonban a rendező úr jóvoltából bejárhattuk az Ope-
rettszínház azon részeit, amelyek a nézők számára ismeretlenek. Olyan titok-
zatos világba vezetett be bennünket, mint a kelléktár, a jelmeztár, a díszle-
tek raktára, láthattuk, hol és hogyan készül a smink, a frizura, tehát mindaz, 
ami egy előadás varázslatát eredményezi. Csodálatot és elismerést váltott ki 
annak felismerése is, hogy milyen hihetetlenül pontos, a végletekig össze-
hangolt háttérmunka áll egy-egy sikeres előadás mögött! A világosítók, fény 
– és hangtechnikusok, kellékesek, öltöztetők, ügyelők munkájába is bepillan-
tást nyerhettünk. Aztán következett maga a csoda. Az előadás. A tartalom, a 
forma, a szín, a fény, a szöveg, a dal és a látvány, a színészi alakítások töké-
letes harmóniája, művészi színvonala Szív, a szellem és a lélek ünnepe volt 
számunkra ez a nap! Köszönet érte vendéglátónknak, Somogyi Szilárdnak!

Csíkszeredai delegáció
Az CSÍKSZEREDAI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA delegáci-

ója megtisztelte jelenlétével „A jubileumok éve” rendezvénysorozatot. 2013. 
május 10-én délután a Hunyadi Iskolában hangulatos Gulyásparti volt erdé-
lyi kollégáink tiszteletére. A szombati kiemelt  ünnepet követően vendégein-
ket a Budapesti Operettszínházba kísértük el, ahol az Ördögölő Józsiás című 
darabot nézhették meg, amelyet  az Erdélyből származó Tamási Áron 1952-
ben írt.. 

„HALKABBAN JÁRJON 
AKI ÉL...“

   A „jánoshalmi tizenkettő“ emlékének tisztelegtünk 2013. május 24-én a 
HŐSÖK NAPJA alkalmából.

1944 októberében Jánoshalma belterületéig, a Görgey utcai kertekig is 
elértek a magyar bakák támadásai. A harcnak civil, és katonai áldozatai is 
lettek. A magyar áldozatokat - 12 honvédet - többségükben „somogyi bakát 
- temettek el a Kistemetőben.

Rájuk emlékezünk, és helyezzük el a tisztelet virágait május utolsó napja-
iban. Iskolánk műsorában szerepelt:  Dudás Henrietta és Szécsi Árpád 8.d 
osztályos, valamint Kriván Péter 12.  Nagy Gábor  10. osztályos tanulók.

Balázsics Zoltán tanár úr gitározott és énekelt.

Világharmónia futás
A Világharmónia futás olimpiai stílusú váltófutás, amelyhez a hunyadisok 

ez év május 7-én is csatlakoztak. A harmóniát jelképező fáklyát egy nem-
zetközi futócsapat viszi országról országra, óriási élmény ennek a fáklyá-
nak a fogása. A Világharmónia Futás ugyanakkor jóval több, mint egy sport-
rendezvény, mert iskolánk diákjai, az 1.a osztályosok népi gyerekjátékokat, a 
3.c osztályosok modern táncot, az aerobicosok a speciálisan nemzeti érze-
tű prudukciót mutatták be, ezzel is  kifejezve a harmónia iránti törekvésüket 
és elkötelezettségüket. 

Zöld Kalandra Fel! – 
tájfutó a hunyadisoknak 

Minden hunyadis (táj)futni vágyó számára mozgási lehetőséget biztosított, 
és a tájékozódási futást népszerűsítette a Zöld Kalandra Fel! verseny. A sza-
bad természetben való futás, a tömegsport népszerűsítése, felkészülési, ver-
senyzési és együtt sportolási lehetőséget közel 400 fő teljesítette.  Mindenki-
nek kihívás volt a táv lefutása. A legkisebbek 800, a 11-12 évesek 1000, a IV. 
korcsoportosok 1200, illetve a vállalkozó gimnazisták 1500 métert futottak le 
a nehéz terepen. A legelsők érem díjazásban részesültek.

Térinformatikus 
szakmai vizsga

2013. május 16-án megkezdődött és 2013. május 30-án befejeződött 
iskolánk 2/14 évfolyamának, a térinformatikusnak készülő tanulóink szak-
mai képesítő vizsgája. A vizsgaidőszakban három megterhelő napon kel-
lett számot adniuk a tudásukról. Az írásbeli és interaktív vizsganapon - ver-
senyt futva a rendelkezésre álló idővel – a számítógép használat, a szakmai 
angol nyelv, a munkaszervezés, a projekttervezés, a programozási és háló-
zati ismeretekről kellett számot adniuk. A gyakorlati feladatsor megoldására 
120 perc állt rendelkezésükre, ahol a térinformatikai rendszerek magas szin-
tű kezelését kellett bemutatniuk. A digitális térképek használata során térkép-
tisztítást, tematikus térképeket készítését, és új objektumok felvételét kellett 
megoldaniuk, valamint a hozzá tartózó adatbázist kezelniük. A szóbeli vizs-
ga során az adatbázis-kezelési, és programozási, problémákat kellett megol-
daniuk. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által delegált elnök, és a Bács-Kiskun 
megyei Iparkamara által delegált kamarai tag precizitása és segítőkészsége 
biztosította a nyugodt vizsgalégkört. Ezúton is köszönjük a felkészítő peda-
gógusok és a vizsgabizottság munkáját.

Április 22-én a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0018 „Légy egészséges, 
hogy sokáig élj” pályázatunk keretén belül, előadásainak sorában az „Egész-
ség, tisztaság, tied a világ!“ című előadás került sorra. A célzott korcsoport a 
6-10 éves korosztály volt. Az iskola udvarán, három állomásra bontva ismer-
kedtek meg a gyerekek a szelektív hulladékgyűjtés szabályaival, a környeze-
tet károsító hulladékokkal. Megtanulták, hogyan kell komposzt-telepet készí-
teni. Minden osztály készített is egyet-egyet. Bemutató folyamatábrán követ-
hették a papír és a műanyag újrahasznosítási menetét. A tesztlapok meg-
oldásai bizonyítják, hogy a gyerekek megértették és fel tudták használni a 
tanult ismereteket. Köszönet a két kollégámnak - Dervadericsné Ádám Judit 
és Csima  Istvánné - ,  akik az állomásokon segítettek és az osztályfőnökök-
nek, akik „navigálták“ csemetéiket.

Osztálykirándulás 
Erzsébet Programmal

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdetett tavaszi kirán-
dulásokra.

A 4.a és 5.G osztályok pályáztak, és elnyertek egy három napos táboro-
zást Balatonberénybe.

40 diák négy kísérővel emlékezetes kirándulást tett a Balaton déli partján 
található városban.

A gyermektábor egy háromszintes épületben került elhelyezésre, ahol 
más sikeres pályázók is voltak. Az épületben háló- és fürdőhelyiségek, vala-
mint társalgók kaptak helyet. A tábor területéhez tartozó tenisz-, kézilabda- 
és kosárpálya kitűnő sportolási lehetőséget biztosított. Az üdülőnek emellett 
saját strandja is van, amely ápolt pázsitú stranddal rendelkezik. A hideg idő-
járás a fürdőzést sajnos nem tette lehetővé, ám nem jöttünk el úgy a Balaton-
ról, hogy legalább a lábunkat ne lóbáztuk volna benne.

A környék gazdag látnivalókban, amiket szerencsénk volt meglátogatni.
A Kis-Balaton páratlan madár- és növényvilága mindannyiunkat elcsodál-

koztatott. A Kányavári-szigetre a Zalavári hídon való átkelés páratlan élményt 
nyújtott. A Kis-Balaton Ház vízi játszóterén megismerkedtünk a víz erejével, 
és bekukkantottunk Matula bácsi kunyhójába is.

Keszthelyen a Festetics kastély, és annak gyönyörű parkja még inkább 
ámulatba ejtett mindenkit. A Baba Múzeumban 500 baba mutatta be a 
magyar népviseletet. Hazánk nagy történelmi alakjaival a Panoptikumban 
találkoztunk.

A három napot a hajókirándulás koronázta meg a Hableány hajó fedélze-
tén. A fantasztikus panoráma, a hegyek, a vitorlások mindenki számára felejt-
hetetlen élményt jelentett.

Köszönjük szüleinknek, hogy lehetővé tették, hogy eljussunk a tábor-
ba, tanár nénieinknek, hogy vigyáztak ránk, és elvittek erre a fantaszti-
kus három napra.

2013. május 25-én rendeztük az Aerobic és Hastánc Gálát a TÁMOP-6.1.2/
LHH/11-A-2012-0018 „Légy egészséges, hogy sokáig élj” pályázatunk 
keretén belül. Sok szép produkcióval örvendeztettük meg a lelkes közön-
séget. Macskák, pincérnők, pom-pom lányok, bennszülöttek, latin táncosok, 
anya-gyermek bemutató,“orosz“ táncosok, Fit-ball, step bemutató, verseny-
gyakorlatok, legyezőfátylas, íziszfátylas csodák pompáztak az esten. A fellé-
pők nagyon élvezték, a közönség rengeteget tapsolt. Szép volt.

A  H u n y a d i  I s k o l a  h í r e i
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Ovi-olimpia
Szivárvány Csoportos óvodásaink május 16-án részt vettek a hagyomá-

nyosan megrendezésre kerülő Kistérségi Ovi-Olimpián Mélykúton. A lelkes 
felkészülésnek köszönhetően az 5 csapat közül, hosszú évek óta először, 
sikerült az első helyezést elérni.

Gratulálunk a kiváló eredményhez minden kis versenyzőnek. Köszönet a 
felkészítő óvodapedagógusoknak, Taskovics Ágnesnek és Cziptákné Bányai 
Orsolyának.

Csizovszki Lászlóné
 

Anyák napi ünnepségeinkről

 Május hónapban az édesanyák köszöntéséről nem feledkezhetünk meg. 
Alsós diákjaink osztályonként megható énekekkel, versekkel, saját kezűleg 
készített ajándékaikkal kedveskedtek anyukájuknak, keresztanyukájuknak, 
nagymamájuknak. Idén felsős tanulóink összefogtak, és rendhagyó módon 
az Imre Zoltán Művelődési Központban rendezték meg  közös anyák napi 
műsorukat, és adták át hálájuk jelképének szánt virágaikat meghívott vendé-
geiknek. A gyermekek örömteli és felejthetetlen pillanatokat szereztek csa-
ládtagjainak.

Csimáné Balázs Zsuzsanna

Színházlátogatás Baján
Május 8-án 42 kisgyermekkel vettünk részt a Bajai  Színház előadássoro-

zatának utolsó műsorán.
Már az előadás címe is sokatmondó volt: Robin, a hód meg a kutya fája. 

A gyermekek végigkacagták a humoros, zenés környezetvédelmi mesejáték 
főszereplőjének mókás jeleneteit. A mese üzenete a természet, az erdő és az 
élővilág védelme. Robin, a hód  tanított, nevettetett, és mesélt egyedi humor-
ral. Az előadás mottója a következő volt: „Ültess fát!”, a vidámság „hód-biz-
tos”! A mesejátékot bábszereplők tették még színesebbé. Élményekkel gaz-
dagodva tértünk vissza Jánoshalmára.

Kuklis Andrea

Kerti ünnepség

Május 18-án szombaton rendeztük meg hagyományos diáknapi kerti ünnep-
ségünket, ahol a délutánt együtt tölthettük többek között a temerini Kókai Imre 
Általános Iskolából érkező diákokkal és  leendő első osztályosainkkal. A prog-
ramot a pünkösdi király és királyné megkoronázása nyitotta. Ezután remek 
előadásokat láthattunk diáktársainktól. Fellépőink voltak a Szivárvány csopor-
tos óvodások a „Palotás”-sal, néptáncosaink (1., 2., 3-4.,7.o.) a „Kőketánc”-
cal, a „Tavaszi játékfűzés”-sel, a „Csóri kanász botos tánc”-cal és „Csárdás 
variációk”-kal. A 4.a osztály Hófehérke életét értelmezte újra, a 2. osztályos 
angolosok pedig a Hokey Cokey-t adták elő. Az ünnepséget arcfestés, forgó-
készítés, ügyességi verseny és tanár-diák foci tette még színesebbé. Az osz-

tályok kikiáltók segítségével csalogatták standjukhoz a megjelenteket. Lehe-
tett horgászni, tekézni, célba dobni. Társaink teával, üdítővel, virslivel, meleg-
szendviccsel és jégkrémmel kínálták a vendégeket. A nap végén tábortűzzel 
búcsúztunk egymástól. Köszönet pedagógusainknak és a szülői közösség 
tagjainak, hogy segítségünkre voltak a heteken át tartó tervezésben, szer-
vezésben.

DÖK

Első gyónás
A gyónásban Isten megbocsájtja elkövetett bűneinket, segítséget ad, hogy 

jobbá váljunk. A Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon 

3. osztályos tanulóinak felkészítését Toldi Norbert Káplán Atya 2012. szep-
temberében kezdte el. 

A szentgyónás szentségével gyermekeink 2013. május 11-én, szombaton 
találkoztak először a templomban. 

Mit is jelent a gyónás? Gyónni azt jelenti: elfogadom a bűneinkért meg-
halt Krisztus ajándékát, az első ajándékot, amit föltámadva tanítványainak 
adott Húsvét napján:

„Vegyétek a Szentlelket; akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer.”
Aki meggyónja bűneit, befogadja Isten irgalmát az élet valóságában, álarc-

ok nélkül. Befogadja azt különösen ott, ahol az emberség esendő, gyenge… 
ahol gyógyulásra van szükség.

Salac Éva

Elsőáldozás
A Szent Anna templomban május 12-én 51 gyermek találkozott először az 

Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal.
Toldi Norbert káplán atya felkészítése után  Nagyidai  Zsolt plébános atya 

vezetésével, a szentgyónásban megtisztított lélekkel áldozhattak két szín 
alatt az ünnepi szentmisén.

Kísérjük imádságainkkal elsőáldozóinkat!
Csofcsics Erika

Sporthírek
FOCI HÁZIBAJNOKSÁG

Hagyományainkhoz híven minden évben április hónapban kezdődik el 
iskolánkban a foci házibajnokság. Ilyenkor hetekig a lelkes szurkolóktól han-
gos az udvar, akik osztálytársaikat buzdítják a gólszerzésre. Az alsó és a fel-
ső tagozatos osztályok külön mérkőznek meg egymással körmérkőzésekkel. 
A legtöbb meccset megnyerő osztály elnyeri a vándorserleget, amelyet a tan-
évzáró ünnepségen ad át iskolánk igazgatója a csapatkapitányoknak. Ebben 
a tanévben a 3.a osztály és a 7. osztály veheti át év végén a díjat.

Gratulálunk nekik a győzelemhez!

ATLÉTIKA VERSENYEK MÁJUSBAN

2013. április 29-én hétfőn Kiskunhalason a Kertvárosi Általános Iskola, 
a Városi Sportintézmény és a Kiskunhalas Városi Diáksport Bizottság által 
szervezett körzeti diákolimpia atlétika versenyén vett részt iskolánk 8 tanuló-
ja. A III. korcsoportban 60 méteres sprintfutást, 600 méteres síkfutást, távol-
ugrást és kislabdahajítást, a IV. korcsoportban 100 méteres sprintfutást, 800 
és 1500 méteres síkfutást, távolugrást és kislabdahajítást kellett teljesíteni. 
Az erős mezőnyben négy versenyzőnk dobogós helyen végzett: Zadravecz 
Attila távolugrás 3. hely, Tóth Dominika távolugrás 3. hely és 600 méteres sík-
futás 2. hely, Lábadi Vivien 800 méteres síkfutás 3. hely és távolugrás 2. hely, 
Vojnics-Kortnics János távolugrás 1. hely. 

 2011. május 5-én csütörtökön Kiskunhalason diákolimpia körzeti atléti-
ka versenyen indult iskolánkból (Lelkesek DSE) 18 gyerek II., III., és IV. kor-
csoportban. 60 ill. 100 méteres síkfutásban, kislabdahajításban és távol-
ugrásban mérhették össze teljesítményüket a többi versenyzővel. Nagyon 
erős mezőnyben küzdöttünk (országos csúcsok születtek távolugrásból), de 
azért sikerült itt is három jó helyezést elérni: Zadravecz Attila III. korcsoport 
kislabdahajítás 1. hely, Rápolti János III. korcsoport távolugrás 2. hely, Burai 
Roland IV. korcsoport kislabdahajítás 2. hely.

Gratulálunk nekik a szép eredményekhez!

MI IS FUTOTTUNK 
A BÉKÉÉRT

 Május 7 - én Jánoshalmán haladt keresztül a világbékét, harmóniát jel-
képező fáklya, amelyet egy nemzetközi váltófutó csapat kísért. A szervezők 
meghívására iskolánk lelkes tanulói is csatlakozhattak a futáshoz, illetve az 
Imre Zoltán Művelődési Központban tartott ünnepséghez. Ezzel a megmoz-
dulással a gyermekekben is tudatosodott, hogy a közös tettekkel, összetar-
tással nem csak versenyeket lehet megnyerni, hanem - ami az emberiség 
életében ennél is fontosabb - a világbékére is rá lehet irányítani a figyelmet.

GÖNDÖR-KUPA

Immár 15. alkalommal szervezett labdarúgótornát általános iskolás fiúk és 
lányok számára az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája (Baja), 
a szülők által alapított Gyakorlós Egyesület és alapítványa, a felsoroltakhoz 
csatlakozó Diákönkormányzat, és a GYAXI Diáksport Egyesület. A torna cél-
ja: lehetőséget teremteni arra, hogy a focizni szerető gyermekek összemér-
jék tudásukat, a pályára lépők megismerhessék a hazai pálya előnyét jelentő 
helyzetet, valamint a vendégként való szereplés kihívásait. A jelentkező isko-
lák csapatait három csoportra osztották nemek és korok szerint. Iskolánk két 
csapattal nevezett. Mindenki élményekkel, sikerekkel gazdagodva jött haza 
ezen a hétvégén, hiszen május 25-én szombaton a Faddi Szasa csoportban 
(5-6. osztályos fiúk) a 3. helyet szereztük meg, május 26-án, vasárnap az 
id. Disztl Péter csoportban (7-8. osztályos fiúk) pedig a negyedikek lettünk. Az 
5-6. osztályos csapat tagjai: Hajdú Hunor, Szász Roland, Herczeg Ákos, Gás-
pár Ferenc, Lancsárovics Imre, Herczeg Gergő, Bogdán Martin. A 7-8. osztá-
lyos csapat tagjai: Bogdán Patrik, Fenyvesi Dávid, Lakatos Gergely, Kovács 
Patrik, Délceg Dusán, Hajdú Hunor, Szász Roland, Herczeg Ákos. Gratulá-
lunk a fiúknak a szép eredményekhez!

Komáromi Róbert

Országos siker
Bozóki Eszter 7. osztályos tanuló a Cházár András Többcélú Közokta-

tási Intézmény által 2013. május 16–17-én a Vácott megrendezésre kerü-
lő „Hallássérültek XXXI. BORBÉLY SÁNDOR Országos Tanulmányi Verse-
nyén” komplex anyanyelvi ismeretek: 7-8. évfolyam kategóriában második 
helyezést ért el.

Gratulálunk Eszternek a kimagasló eredményhez, és további sikert kívá-
nunk.

Jacsóné Szabó Erika
 

Színházban jártunk
2013. május 14-én iskolánk irodalmi színpados diákjai a Kalocsa-Kecs-

keméti Egyházmegyei Katolikus Iskolák Alapítványa által kiírt sikeres pályázat-
nak köszönhetően Kecskemétre utaztak. 46 tanuló várta izgatottan az indu-
lást, hogy részese lehessen a Mátyásmese, avagy hogyan került álruha a 
királyra? című mesejátéknak. Az előadás óriási sikert aratott nebulóink köré-
ben. Reméljük, a jövőben is lehetőségünk lesz hasonló élményekhez juttat-
ni diákjainkat!

Szente Mariann

Országos matematika 
versenyen

Horváth Marcell, iskolánk 6. 
osztályos tanulója több mate-
matika versenyen is indult a tan-
év folyamán. Az országos meg-
mérettetések közül a Dugonics 
András Matematika Versenyen, 
illetve a Zrínyi Ilona Matema-
tika Versenyen ért el jó ered-
ményeket. Legnagyobb sikere 
a Bács-Kiskun Megyei Mate-
matikaverseny döntőjén meg-
szerzett 11. helyezés, amelyért 
a Kecskeméten megrendezett 
díjátadó ünnepségen könyvju-
talmat és oklevelet vehetett át. 
Gratulálunk!

Enesei Péter

Tudáspróba idegen nyelvekből
Szóbeli megmérettetésre készültek nyolcadikosaink angol és német nyelv-

ből. Beszámolójuk egy kötetlen beszélgetésből, egy szituációs játékból és 
egy képleírásból tevődött össze.

Intézményünkben már első osztálytól kezdve lehetőség nyílik az angol 
vagy a német nyelv tanulására, illetve a későbbiekben a második idegen 
nyelv felvételére is. Mára a harmadik évfolyamtól kezdve a gyerekek jelen-
tős százaléka az órarend szerinti angol órákon felül német szakkörön is részt 
vesz. Azt gondoljuk, hogy diákjainknak szükségük van a vizsgahelyzetek 
megismerésére, hiszen nem is olyan egyszerű megszólalni, véleményt alkot-
ni egy őket nem tanító tanárnak, ráadásul nem az anyanyelvén. Azonban 
elmondhatjuk, hogy tudáspróbánk minden résztvevője jól teljesített. Német 
nyelvből Kabai Stefániát díjazta a zsűri, aki mindkét nyelvből próbára tette 
tudását. Angolból Gyetvai Ákos kapott jutalmat, aki magasan kiemelkedett tel-
jesítményével a többiek közül. Gratulálunk nekik, és kívánjuk, hogy hasonló 
eredményeket érjenek el az általuk választott középiskolákban is.

 Komárominé Vikor Ágnes

Májusi litánia
Május hónapban kifejezhetjük a Szűzanya iránti tiszteletünket úgy, hogy 

részt veszünk a litániákon, énekelünk és imádkozunk hozzá. Tiszta szívből 
és őszinte szeretettel fordulhatunk felé, hiszen ő mindig meghallgatja imáin-
kat, és békét adhat lelkünknek. 

A napközis nevelők kezdeményezésére az iskola legkisebb diákjai is részt 
vehettek tanári felügyelettel az esti alkalmakon. Az alsó tagozatos diákok vol-
tak azok, akik leginkább megjelentek. Közülük is a 3.b osztály tanulói vol-
tak a legaktívabbak. Ők mindannyian dicséretben és jutalomban részesültek. 
De reméljük, hogy a legnagyobb jutalom a Szűzanya iránti szeretet kialaku-
lása lehetett.  

Czellerné Ádám Mária 

OKÉV
Május 29-én iskolánk 6. és 8. osztályos diákjai Országos Kompetencia-

mérésen vettek részt.
Ezen a napon a diákok egy tesztfüzetben dolgoztak, amelyben 2x45 perc 

alatt szövegértés feladatokat, 2x45 perc alatt pedig matematikai feladatokat 
kellett megoldaniuk. A mérés napján a tanulók saját nevükre szóló Névkár-
tyát kaptak, amelyen szerepel a tanuló Mérési azonosítója. Ennek segítségé-
vel 2014.február 28-tól lehet a gyermekek egyéni eredményeit megtekinteni 
az Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Iroda honlapján. A Mérési azo-
nosító számot érdemes megőrizni, hiszen ez a szám nem változik a kompe-
tenciamérések alkalmával, így ennek segítségével nyomon követhető a gyer-
mek eredménye, fejlődése.

Völgyesiné Marancsik Tünde

 Pályaválasztás előtt
Hetedikes tanulóinkkal és szüleikkel közösen készülünk a jövő évi tovább-

tanulásra, melynek jegyében iskolánkban pályaválasztási délutánt szer-
veztünk 2013. május 23-án. Az előzetesen elvégzett felmérések alapján öt 
középiskolát hívtunk meg erre az alkalomra. A két jánoshalmi középiskola 
mellett jelen volt a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc 
Katolikus Szakközépiskola és a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády 
Áron Gimnáziumának képviselője is. A közös bevezető után az érdeklődők-
nek lehetőségük nyílt személyes beszélgetésre is a meghívott vendégekkel. 

A tájékoztatón résztvevők olyan hasznos információk birtokába jutottak, 
amelyek valódi segítséget adnak a felvételire készülőknek döntésük meg-
hozatalában.

Jacsóné Szabó Erika

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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Lovas nép a magyar a történelmi hagyományok szerint. 
Erre a tényre a szakiskolás diákok sem cáfoltak rá.

2013. május 15-én délután diákjainkkal gyalogtúrát tet-
tünk a Király Lovastanyára. A program a TÁMOP 3.1.4 
pályázat keretében került megrendezésre. Délután fél 
háromkor indultunk el 120 tanulóval az iskola aulájából, 

és az utat fél óra alatt tettük meg. A kint 
töltött három óra alatt lehetőségünk volt a 
lovaglás illetve a lovaskocsi-hajtás komoly 
sportját is kipróbálni. Emellett a tanulók 
csocsóban, biliárdban, teniszben, aszta-
liteniszben mérhették össze tudásukat. A 
tanya létesítményei alkalmasak voltak a 
vizes sportok közül búvárkodásra és rövid-
pályás úszásra, valamint a röplabda sport-
ág gyakorlására is.

Diákjaink többsége előszeretettel lova-
golt, használta a medencét, és sokan most 
próbálták ki először a teniszt. Emellett 
néhányan a halastóból is tetemes zsák-
mányra tettek szert. A délutáni visszaút 
azonban már nem ment olyan gyorsan, 
mint kifelé, mivel a sok program megtet-
te a hatását. Vacsorára azonban mindany-
nyian visszaérkeztek. Elmondásuk alapján 

a sportdélutánon nagyon jól érezték magukat, és lelkesen 
készülnek a folyatásra, mivel a pályázat összesen 20 dél-
utáni sportprogram finanszírozását teszi lehetővé. Június 
elején újabb gyalogtúrára kerül majd sor, melynek szerve-
zése már folyamatban van.

Szervezők

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
május 30-án, Budapesten a Szépművészeti Múzeum-
ban átadta a pedagógusnap alkalmából adományoz-
ható miniszteri díjakat. A tárcavezető ünnepi beszédé-
ben hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy annak a hiva-
tásnak a presztízse, megbecsülése, amelyre rábízzuk 
gyerekeinket, unokáinkat, egyre nőjön, mert a megbe-
csülés és az önbecsülés mindig együtt jár. Az ünnepsé-
gen beszédet mondott Dr. Hoffmann Rózsa közneve-
lésért felelős államtitkár és Dr. Klinghammer István fel-
sőoktatásért felelős államtitkár is. 

A gyerme-
kek harmoni-
kus személyi-
s é g f o r m á l á -
sa terén vég-
zett kiemel-
kedő oktató, 
nevelő mun-
kája elismeré-
seként az idei 
évben Németh 
László-díjban 
részesült Mol-
nár Gáborné 
a VM Kelet-
magyarorszá-
gi Agrár-szak-
képző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium, Jánoshalma oktatási-nevelési igazgatóhe-
lyettese is. A tanárnő még egyetemistaként került az 
iskolánkba 1991-ben. Történelem szakos középiskolai 
tanári, valamint német nyelv és irodalom szakos taná-
ri, német nemzetiségi nyelvtanári végzettsége van, de 

közoktatási vezető diplomát is szerzett. Két gyermek 
édesanyja. A tantárgyi ismeretek átadása mellett min-
dig fontos volt számára a diákok nevelése. Nincs szá-
mára elveszett diák. Tanítványaiban keresi és erősíti a 
jó tulajdonságokat. Magas színvonalon végzett okta-
tó-nevelő munkája elismeréseként főtanácsosi címet 
kapott. 

Az iskola külföldi kapcsolatainak lelkes szervezője 
már a pályája elejétől kezdve. Az osztrák kapcsolatunk 
több mint húsz éve során mindig gondot fordított arra, 
hogy a diákjaink az ország történelmének, kultúrájának 
és szokásainak ismeretében induljanak külföldre, hogy 
méltó módon képviseljék iskolánkat és országunkat.

Az iskolavezetés mindig támaszkodhatott pedagó-
giai szakismereteire, szakszerűségére, véleményé-
re. 2009-től az ASzK székhelyintézményének oktatási-
nevelési igazgató helyettese. Vezetőként részt vállal a 
tantestület véleményének mindennapi formálásában. A 
tantestületből igazi, az iskola céljainak megvalósításá-
ért felelősséget érző közösséget épített fel. Sokat dol-
gozik azért, hogy diákjai pályaválasztását egyengesse, 
reális célok kitűzésére sarkallja őket. A szülőkkel folya-
matosan kapcsolatot tart, akik megtisztelik bizalmukkal, 
megbíznak véleményében, elismerik segítő szándékát.

Molnár Gáborné tanárnő munkáját a pedagógus 
pályán töltött 22 év során, a pedagógiai hívatás és az 
ifjúság szeretete jellemezte. Munkássága jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy az iskolában kevés a lemor-
zsolódó, elkallódó tanuló. Nagy elkötelezettséggel és 
hivatástudattal végzi azt munkát, melyet Németh Lász-
ló gyémántcsiszolásnak nevezett.

A kapott elismeréshez gratulálunk, munkájához sok 
erőt és jó egészséget kívánunk!

A gödöllői Szent István Egyetem gépészmérnöki karával közösen, illetve a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával, 2013-ban újra iskolánk ren-
dezte meg a Dr. Szabó Gusztáv mezőgazdasági gépész vetélkedőt.

A XXIV. Dr. Szabó Gusztáv mezőgazdasági gépész vetélkedő megrende-
zésére 2013. május 17-18.-án került sor, amelyen a tizenharmadik évfolya-
mos mezőgazdasági és erdőgazdasági gépésztechnikus hallgatók mérték 
össze tudásukat gyakorlatban és elméletben. 

Az ország különböző térségeiből tíz iskola nevezte tanulóit a vetélkedőre. 
A versenyt két írásbeli felkészítő forduló előzte meg, amelynek a feladatait a 
gödöllői Szent István Egyetem gépészmérnöki kara állította össze a résztve-
vők számára. Az írásbeli feladatok sikeres megoldása után juthattak az isko-
lák és tanulóik a jánoshalmi döntőbe. A döntőbe került mezőgazdasági és 
erdőgazdasági gépésztechnikus képzést folytató iskolákat háromfős csapa-
tok képviselték. A megmérettetés csapatverseny volt, de a legjobb egyéni tel-
jesítményt nyújtó tanulók is díjazásban részesültek. Pénteken a tanulók gya-
korlatban mérkőztek meg. A tavalyi versenyhez hasonlóan az idei évben is 
nagy szerepe volt a csapatok egységének, a csapatszellemnek. 

A csapatoknak traktorvezetésben, fémmegmunkálási feladatokban, illetve 
ágyeke összeszerelésben majd beállításban kellett számot adni tudásukról. A 
traktor ügyességi vezetésnél 2 fő KRESZ- tesztet töltött ki, majd az erőgépet 
kellett összekapcsolni pótkocsikkal és ügyességi pályán végighaladni. Míg a 
versenyző csapatból 2 fő az ügyességi feladatot oldotta meg, addig harmadik 
társuk a fémmegmunkálási feladatban mutathatta meg a szaktudását. A mun-
ka folyamán a nyersanyagból,adott szabványméretű, orros éket kellett készí-
teni, kézi fémmegmunkálással. 

A vezetésben résztvevő tanulóknak a továbbiakban Vogel&Noot háromfe-
jes ágyekét kellett összeszerelni, összekapcsolni az erőgéppel és a verseny-
szántás szabályainak megfelelően beállítani kezdőbarázda húzásához.

A gyakorlati verseny ideje alatt szakmai programként a vetélkedő részt-
vevői és a kísérő tanárok megtekinthették az AXIÁL Kft által forgalmazott 
AGRIFAC típusú önjáró hidas-permetezőgépet. A gyakorlati vetélkedő befeje-
zését követően a résztvevőknek, a versenybizottságnak és a szervező iskola 
dolgozóinak bemutatták a permetező gépen alkalmazott technológiai megol-
dásokat is. A pénteki napot vacsora és szakmai beszélgetés zárta. 

A szombati napon elméletből adtak számot a versenyzők tudásukról, itt az 
egyetem által összeállított kérdésekre kellett helyes válaszokat adni Az egyes 

fordulók vetélkedő formájában zajlottak, amelyeket az egyetem tanárai vezet-
tek le. A pénteki és a szombati eredmények összesítése alapján alakult ki a 
végeredmény, amelynek kihirdetésére szombat délben került sor. 

A csapatverseny végeredménye: 

I. helyezést ért el: VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma. 
Csapat tagjai: Géczi Dávid, Vincze Norbert, Hrovatin László András, Felké-
szítő tanáraik: Juhász Zoltán, Éder János, Szalma István, Kozla Krisztián, 
Kasziba Gábor, Dénes Gábor
II. helyezést ért el: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, 
Békési Oktatási Egység, Békés,
 Csapat tagjai: Ádám Norbert, Haklik Attila, Katona Norbert. Felkészítő taná-
ruk: Hodur Albert.
III. helyezést ért el: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, 
Békési Oktatási Egység Békés Csapat tagjai: Baji Gábor, Csonki Zsolt, Sza-
bó József. Felkészítő tanáruk: Németh József
IV. helyezést ért el: Galamb József Szakképző Iskola, a Makói Oktatási Köz-
pont, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye, Makó Csapat tagjai: 

Dani János, Nagy István, Tóth József. Felkészítő tanáruk: Kovács Károly
V. helyezést ért el: VM KASzK Szakképző Iskola, Mg. Erdészeti Szakképző 
Iskola és Kollégium Piliscsaba. Csapat tagjai: Kiss Kristóf, Mácsik Gergely, 
Stehlik Bence János. Felkészítő tanáruk: Petrovics Győző.
VI. helyezést ért el: Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium, Hajdúböszörmény Csapat tagjai: Ignáth Péter Pál, Tóth Imre, 
Uzonyi Tamás. Felkészítő tanáruk: Madarász István.
VII. helyezést ért el: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium, Karcag Csapat tagjai: Czeh József, Kovács Csaba, Sárvári Pat-
rik. Felkészítő tanáruk: Simon Gyula.
VIII. helyezést ért el: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Csorna Csapat tagjai: Czeki József, Molnár Ákos, 
Sárvári Patrik. Felkészítő tanáruk: Nagy Gábor.
IX. helyezést ért el: Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Boross 
László Mezőgazdasági Szakközépiskolai és Szakiskolai Tagintézménye, 
Mátészalka Csapat tagjai: Daruka Szabolcs, Kiss Norbert, Vincze Szabolcs. 
Felkészítő tanáruk: Vékony Barna
X. helyezést ért el: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth 
Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola, Szepsi Lackó Máté Szakképző Tag-
iskolája, Sátoraljaújhely Csapat tagjai: Konyha Miklós, Németh Ádám, Rögler 
Miklós Gábor, Felkészítő tanáruk: Nagy László.

Az AOKDSz által felajánlott vándorserleget minden évben az első helye-
zett iskola kapja meg és a következő évi versenyig őrizheti. 2011-ben az elő-
ző vándorserleg végleg iskolánkba került, mivel 2009-2011 között, mindig 
intézményünk tanulói nyerték meg a vetélkedőt. 2013-ban a vándorserleg 
egy évre újra iskolánk Dr. Szabó Gusztáv vitrinébe került. 

A versenyszabályzatnak megfelelően, a zsűri döntése és a szponzo-
rok felajánlásai alapján jutalomban részesültek a versenyben jól telje-
sítő tanulók:

 Makóról: Dani János és Nagy István - Traktros ügyességi vezetés, –
 Jánoshalmáról Hrovatin László István - Fémmegmunkálás, –
 Mátészalkáról Daruka Szabolcs és Kiss Norbert - Eke összeszerelése,  –
beállítása
 Orosházáról Katona Norbert Ferenc az írásbeli feladatokban szerzett leg- –
több pontért,
 Piliscsaba csapata elméleti versenyben teljesített jól, ezért Kis Kristóf,  –
Mácsik Gergely, Stehlik Bence János különdíjat vehetett át.
A szombat déli eredményhirdetés után a résztvevő iskolák csapata, a fel-

készítő tanárok és a zsűri záróebéden vett részt. A versenyző csapatok mind-
egyike elismeréssel nyilatkozott a vetélkedő megrendezéséről és hasznossá-
gáról. Egyetértettek abban,hogy a vetélkedő hagyományait tovább kell ápol-
ni, és a következő évben is meg kell rendezni a versenyt, hogy a legjobb 
képességű technikus tanulók összemérhessék tudásukat.

Köszönjük a versenyen színvonalas megrendezésében segítséget nyújtó 
szervezetek, cégek, magánszemélyek és intézmények támogatását : Szent 
István Egyetem Gépészmérnöki kara, Gödöllő, Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara, Budapest, AXIAL Kft. Baja, Agroprodukt Kft. Jánoshalma, Felső-
Bácskai Műmalom Malomipari Kft. Jánoshalma, Febagro Zrt. Felsőszentiván, 
Kunvin Kft. Jánoshalma, Balog Imre őstermelő Domaszék, Sógor László 
iskolánk szaktanára, Kelebia, Jánoshalma Város Önkormányzata, Az ASZK 
TÁMOP projektje, Élő Zoltán Budapest, INTÓ kereskedelmi Kft, Facom Szer-
számok, Kiskunhalas, Würth Szereléstechnikai Kft Budaőrs, 

pályázatot hirdet 
3 fő gépész szakoktató
1 fő vendéglátó szakoktató
2 fő gépész mérnöktanár

munkakör betöltésére

 A munkakörök betölthetőségének időpontja: 2013. 
augusztus 21.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 1.
A részletes pályázati kiírás elérhető a www.kozigallas.

gov.hu, valamint a  www.vmaszk.hu honlapon, további 
információt Taskovics Péter  főigazgató nyújt, a 70/458-
2367 -es telefonszámon.

A Vidékfejlesztési Minisztérium egyéb 
minisztériumokkal és civil szervezetek-
kel együttműködve 2011-ben hirdette meg 
hagyományteremtő céllal a TeSzedd!- hul-
ladékgyűjtési akciót, ami Magyarország 
legsikeresebb civil akciójává vált.

A szervezők biztosítják a csatlakozók 
számára a kesztyűket, zsákokat, látha-
tósági mellényeket és gondoskodnak az 
összegyűjtött hulladék elszállításáról.

Iskolánk tavalyi évtől vesz részt ebben 
az önkéntes munkában, ahol diákjaink 
megtisztítják a Jánoshalmával szomszé-
dos településeket összekötő útszakaszo-
kat a szeméttől.

Az idén április 22-én tanítás után tanu-
lóink Mélykút, Kiskunhalas és Hajós irá-
nyában elindulva szedték össze az eldo-
bált szemetet az utak mentén. Üvegekkel, 
sörös dobozokkal, műanyag flakonokkal, használt autó-
gumi darabokkal telt meg sok zsák, ami azt mutatja, hogy 
sokan felelőtlenül mennyi mindent eldobálnak az utak men-

tén.  Reméljük egyre többen fognak ügyelni környezetünk 
tisztaságára!

Nagy Béláné

Újabb egy évre iskolánkba került a vándorserleg 

Szemétszedés a Föld Napján Németh László-díjas pedagógus 

Gyalogtúra Kéleshalmára

A VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, 
Mg. Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma
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31. alkalommal került megrendezésre 2013. május 
4-én, szombaton iskolánk, a Kelet-magyarországi Agrár-
szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium  hagyományos gépes ballagása. A magyar 
rekord felállításával a második alkalommal próbálkoz-
tunk. Tavaly 53 erő- és munkagéppel állítottuk be a hazai 
rekordot. Idén sikerült ezt messzemenően túlszárnyal-
nunk, 92 traktor és kombájn dudaszói zengték be János-
halma utcáit. A sok száz érdeklődő az 5 km-es útvona-
lon fényképezhette, kamerázhatta a felvonulást, amelyek 
közül több fénykép és videó még aznap felkerült a nép-
szerű közösségi portálokra is.

   Zadravecz György gyakorlati oktatásvezető két 
hónappal ezelőtt kezdte szervezni e jeles eseményt a 
résztvevők toborzásával. A Magyar Rekord Egyesület 
erre az eseményre külön szabályzatot készített. Ez alap-
ján csak ballagó diák és az osztályfőnök vezetheti a felvo-
nuláson résztvevő traktort. Iskolánkban minden szakma 
esetében vizsgafeltétel a traktoros jogosítvány megléte. 
Szakközépiskolában végzők közül tíz tanuló rendelkezik 
ezzel a papírral, a többiek személyautóból vizsgáztak le. 

   A ballagást megelőző napokon tanulóink folyamato-
san érkeztek a gépekkel, pénteken délelőtt már a trak-
torok takarítását és díszítését végezték lázasan tanüze-
münkben. Szombaton reggel 7 órakor minden jármű dísz-
egyenruhában várta az indulást. A gépekre a szabályzat 
előírásai szerint felkerültek a táblák is: osztályok, taná-
rok, tanulók nevei az Országos Szakmai Tanulmányi Ver-
senyen, a Szakmai Érettségi Tanulmányi Versenyén, 
Szakma Kiváló Tanulója versenyen elért eredményeik-

kel. Kasziba Gábor szakoktató vezényszavára fél 8-kor 
a felvonulók felsorakoztak a tanüzemhez vezető bekötő 
úton. A konvojt rendőrautó vezette fel. A gazdák és gaz-
daasszonyok (12.b osztály) Juhász János, a szakközép-
iskolások (12.K osztály) Varga-Szitár Júlia, a növényter-
mesztési gépüzemeltetők és gépkarbantartók (12.a és 
11.a osztály) Bényi István és Taskovics Tibor, a techni-
kusok (14.T osztály) Kasziba Gábor osztályfőnökkel az 
élen vonultak fel.  A sort két bemutató gép és rendőrau-
tó zárta. Az erőgépek (traktorok) többsége munkagép-
pel mutatkozott be, de több önjáró munkagép (kombájn) 
és lovas kocsi is színesítette a felvonulást. A 14 LE-s kis 
traktortól a 320 LE-s, több tonnás járgányokig szinte min-
den kategóriájú és márkájú (Claas, MTZ, Zetor, stb.) gép 
előfordult.

   Köszönetünket fejezzük ki ezért a környékbeli gaz-
dáknak és vállalkozásoknak (Febagro Kft, Agroprodukt 
Kft, Bicsak Kft), illetve a szülőknek, akik megbíztak ben-
nünk és gépeiket kölcsönadták erre az ünnepélyes alka-
lomra, ezzel lehetővé tették számunkra az új rekord fel-
állítását.

   A gépes ballagást követő ünnepségen Sebestyén 
István, a F & B Consulting Bt. regisztrátora, a Magyar 
Rekord Egyesület elnöke adta át a tanúsítvány egy-egy 
példányát Zadravecz György főszervezőnek, Taskovics 
Péter főigazgatónak és Czeller Zoltán polgármesternek. 
Szavai szívünkből szóltak: reméli, jövőre száz felett lesz 
a számolandó traktorok száma.

Maráczi Mónika
tanár  

Sajtóközlemény
Egészségügyi dolgozók továbbképzése a Jánoshalmi Járóbeteg–Szakellátó Központban

Erópai Uniós támogatásból, a TÁMOP-6.2.2-11/1-2012 – 0026 kódszámú a „Képzési programok az egészségügyi 
ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” elnevezésű projekt „Tudásfejlesztéssel a jánoshalmi kistérség lakosainak 
egészségéért” című pályázat keretében elkezdődött a Jánoshalmi Járóbeteg–Szakellátó Központban az intézményben 
dolgozók ráépített OKJ-s szakmai és minőségfejlesztő továbbképzése.

Az egészségügyben dolgozók képzése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg. Az elnyert támogatás összege 27 169 964 Ft, mely teljes mértékben fedezi a projekt megvalósítá-
sát, melynek időtartama 24 hónap.

Az EU által biztosított forrásból minőségfejlesztő továbbképzéseken és ráépített OKJ-s szakmai továbbképzéseken 
vesznek részt az intézmény orvosai és szakdolgozói. 

A projekt keretében lehetőség van az intézmény diabetológiai, szemészeti és kardiológiai szakrendelésén dolgozó 
három, egészségügyi végzettséggel rendelkező szakápoló ráépített továbbképzésére, akik a képzés elvégzése után 
diabetológiai szakápolóként, szemészeti szakasszisztensként, kardiológiai és angiológiai szakasszisztensként segítik 
az orvosok munkáját és látják el a betegeket. A szakasszisztensi képzések már megkezdődtek, várhatóan 2014. május 
30-ra fejeződnek be. A képzések elméleti része Budapesten zajlik, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség – és 
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) szervezésében, a gyakorlati rész a hallgatók választásától függően országo-
san kiemelkedő centrumokban történik Budapesten, Kecskeméten és Szegeden.

Az egészségügyben is szükség van az állandó megújulásra, a gyakorlatorientált, korszerű módszerek megismeré-
sére, mely által a gyógyító munka hatékonyabbá tehető. Ezért az intézmény tizenhat dolgozója, orvosok és szakdolgo-
zók egyaránt, belső, minőségfejlesztő képzéseken vesznek részt. Ezek akkreditált továbbképzések, melyek az ellátá-
si és az ellátást támogató folyamatokhoz kapcsolódnak. A képzések témája: betegekkel való kommunikáció, betegdo-
kumentáció kialakítása és kezelése, infekciókontroll, készségfejlesztési képzés, tréning, intézményi folyamatok haté-
konyságnövelése, ellátás minőségének mérése. Ezek a képzések gyakorlati jellegűek, a helyszínen – Jánoshalmán, 
az Egészségügyi Központban zajlanak.

A képzések, továbbképzések által, a jól képzett humán erőforrásnak köszönhetően várhatóan növekszik az egész-
ségügyi ellátás színvonala a Jánoshalmi Járóbeteg–Szakellátó Központban. 

Ádám Tamásné szakmai vezető

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Nagyszabású TÁMOP projekt a pedagógiai-módszertani megújulás 
jegyében a VM ASzK-nál 

2013. április 25. 

A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ és tagintézményei (Mátrafüred, Szentes, Pétervására) által 
megvalósítandó projekt és maga a konstrukció deklarált céljai szerint elősegítik a szakképzésben részt vevők sikeres 
munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását a megszerzett tudások, kompeten-
ciák folyamatos fejlesztését.
A szakiskolai tanulók későbbi munkaerő-piaci sikeressége érdekében a projekt alapvető irányultsága, hogy az új, 
korszerű oktatáspolitikai irányelveket és irányzatokat is figyelembe véve, elősegítse a képzés minőségének és 
hatékonyságának folyamatos javítását, kiemelve az idegennyelvtudást, a digitális írástudást, az életviteli, és egész-
ségfejlesztési készségeket, a környezettudatosságot, valamint az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás 
megvalósíthatóságát.
A VM ASzK projekttervében a legnagyobb hangsúlyt, a fenti területeket figyelembe vevő, illetve azokra épülő intézmé-
nyi és közösségi rendezvényeken és a fejlesztő programokon és az oktatási-nevelési munkát elősegítő szolgálatokkal 
kialakított kapcsolati hálók fejlesztése kapta. 
A programok, rendezvények között a teljesség igénye nélkül az alábbiak szerepelnek: sporttáborok, nyelvi táborok, 
szakkörök, nyelvi vetélkedők, öko- és természetvédelmi táborok, a mindennapos testnevelést elősegítő programok 
változatos sportágakban.  A szakmai programok részét képezik még a rendszeresen szervezett egészségfejlesztési 
és balasetmegelőzési programok, a konfliktus- és iskolai agressziókezelést elősegítő foglalkozások, továbbá a tudatos 
fogyasztói magatartás kialakítását célzó oktatások, a családi életre nevelést, a dohányzás megelőzést és dohányzás-
ról leszokást, szerfogyasztási problémák korai intervencióját, a viselkedési függőségek megelőzését célzó innovációk, 
valamint a nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán 
kívüli tevékenységek is. A projektben megvalósítandó modern és innovatív ismeretek megszerzését célzó, oktatás-
módszertani megújulást segítő pedagógus képzések szervesen illeszkednek a fenti szakterületekhez. 
A projekt jelentőségét adja, hogy a megvalósított programok közvetlenül 1045, közvetve pedig mintegy 1500 szakis-
kolai tanuló képességfejlesztését és későbbi munkaerő-piaci sikerességét, boldogulását szolgálják.
A projekt megvalósításának ideje: 2013. március 25.-2015. március 24. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

A jánoshalmi székhelyű Térségi Integrált Szakképző Központ, a VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző 
Központ (VM ASzK) a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0964 jelű, „A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ 
alkalmazkodóképességének és képzési minőségének fejlesztése új köznevelési, pedagógiai tartalmak és 
módszertanok bevezetésével” című pályázata keretében 297.847.619,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. 
A rendelkezésre álló forrást az Intézmény az induló projekt megvalósítására rendelkezésre álló mintegy két 
év alatt közösségi rendezvényekre, fejlesztő programokra, pedagógus képzésekre és az oktatáshoz, illetve a 
projekttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzésekre fordítja.

VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző 
Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium, Jánoshalma 
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. 
E-mail: tamop314@vmaszk.hu
 Honlap: www.vmaszk.hu 
 www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az idei tanévben is a Mezőgazdasági Gépésztechni-
kus Képzést folytató iskolák számára a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara meghirdetette az Országos Szak-
mai Tanulmányi Versenyt, ahol szakmai elméleti tudá-
sukról kell számot adni a diákoknak.  Iskolánkból kilenc 
tanuló nevezett. Mezőgazdasági gépésztechnikus kép-
zést folytató iskolákból, pedig harmincöt tanuló jelentke-
zett. A 2013. január 25.-én megírt írásbeli elődöntő kiér-
tékelése után, mind a kilenc versenyzőnk bejutott a dön-
tőbe. A szóbeli döntőre 2013. március 28.-án, Budapes-
ten kerül sor, ahol tanulóinknak hét vizsgamodulból kel-
let számot adni tudásukról. Az írásbeli elődöntőben és 
a szóbeli döntőben nyújtott teljesítmények kiértékelése 
és összesítése alapján résztvevő diákjaink a következő 
eredményeket érték el:

5. helyezett: Schweibert Tamás
7. helyezett: Földesi Imre
13. helyezett: Mihálovits Balázs
15. helyezett: Kozla Dávid
16. helyezett: Pálmai Dániel
19. helyezett: Jenei Zoltán
22. helyezett: Vér Anett 
23. helyezett: Révész Lajos
25. helyezett: Dudás Csaba
A megmérettetésen résztvevő minden tanulónk men-

tesül az írásbeli vizsgatevékenységek alól.  Schweibert 
Tamás, Földesi Imre és Milánovits Balázs az elméleti 
vizsgatárgyakból jeles osztályzatot kap az elért verseny-
eredmény alapján. A mezőny erősségét bizonyítja, hogy 
a tizennegyedik helyezett is jeles eredményt ért el. Isko-
lánkból a többi résztvevő tanuló is mentesül a különböző 
szóbeli vizsgatevékenységek alól. 

A versenyzők felkészítését: Berta László, Juhász Zol-

tán Éder János és Zámbó Gábor végezték.
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!

OSZTV résztvevői

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általa a Növényter-
mesztési Gépüzemeltető, Gépkarbantartó szakmát okta-
tó iskolák számára meghirdetett Szakma Kiváló Tanuló-
ja Verseny (SZKTV) országos döntőjében iskolánk tanu-
lói ismét szép eredményeket értek el. A megmérettetésre 
iskolánként három végzős tanulót lehetett nevezni.

A 2013. februárban megrendezett írásbeli elődön-
tő kiértékelése után intézményünkből két tanuló jutott 
a döntőbe. A döntőre 2013. április 16-19. között került 
sor a szintén mezőgazdasági gépészképzést oktató 
baktalórántházi iskolában, ahol az országból 21 diák mér-
hette össze a tudását. A versenyen két végzős tanulónk 
Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szak-
mában mérkőzött meg. A versenyzőinknek hat elméle-
ti  és hat gyakorlati vizsgatevékenységből kellett bizonyí-
taniuk. A gyakorlati versenyfeladatok között szerepelt az 
elsősegély-nyújtási ismeretek, fémmegmunkálási ismere-
tek, Zetor traktor erőátviteli és elektromos rendszerének 
javítása, Claas Mega 360 típusú aratócséplőgép beállí-
tása búza betakarításra és traktorra szerelt hidraulikus 
rakodóval farönkök rakása pótkocsira. Az elvégezendő 
feladatok közül nem maradhatott ki a szántóverseny sem, 
ahol a versenyszántás szabályainak megfelelően kellett 
elvégezni az ágyszántást háromfejes ágyekével. 

Április 19.-én az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli rész 
pontszámok összesítése után Szabó Mátyás 11/A osz-
tályos tanuló 75,05 százalékkal, a 8. helyezést szerezte 
meg, Kunszabó Zsolt 11/A osztályos tanuló 74,53%-kal, 
9. helyezést szerezte meg, ezzel az eredménnyel mind 
két tanulónk jeles OKJ-s szakmunkás bizonyítvánnyal tér-
hetett haza. A mezőny erősségét az is mutatja, hogy még 
a 11. helyezett versenyző is jeles szakmunkás bizonyít-
ványt szerzett verseny körülmények között.

A versenyzők felkészítése elméleti és gyakorlati taná-
rok végezték. Felkészítő elméleti tanárok: Taskovics 
Tibor, Berta László, Zámbó Gábor és Éder János

Gyakorlati oktatók: Szakál László, Szalma István, 
Kasziba Gábor, Dénes Gábor, Mészáros Árpád

A versenyen való sikeres szerepléshez külső vállal-
kozások is hozzá járultak. Iskolánk a bajai székhelyű 
Axiál Kft-vel régóta jó kapcsolatot ápol. A tulajdonosok, 
Harsányi Zsolt és Harsányiné Fodor Gyöngyi az alkalma-
zottaikon keresztül támogatják iskolánk gyakorlati okta-
tás színvonalának az emelését és a versenyekre való fel-
készülést. Az idei évben versenyzőink önjáró betakarító-
gépek témakörben a Claas Mega 360 aratócséplőgépen 
elvégezendő feladatokat gyakorlására a bajai székhe-
lyükön biztosítottak lehetőséget.

Intézményünk hosszú évek óta együttműködik a kis-
kunhalasi Bicsak Kft-vel is. A tulajdonos Csatári Sán-
dor több mint 15 éve a gépes ballagást színesíti vete-
rán traktoraival és segíti a versenyekre való felkészülést. 
A baktalórántházi versenyre ez évben az anyagmozgató-
gépek témakörben traktorra szerelt forgórakodót biztosí-
tott a gyakorláshoz.

A versenyzőknek és a felkészítőiknek gratulálunk!

Szakmunkás bizonyítvánnyal 
tértek haza!

Végzős technikusaink 
szerepelése az OSZTV-n!

Bővebb információ:
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofi t Közhasznú Kft.
Cím: 6440 Jánoshalma, Petőfi  Sándor utca 1.
Telefon: 06-77-502-950, 06-77-502-960
Fax: 06-77-502-953
Web: http://www.janoshalma-rendelo.hu/
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A mezőgazdasági szakképző hírei
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HUNYADI NÉPE2013. június

Orbán napi rendezvény
Gazdakörünk az idén is, május 25-én tartotta meg az immár hagyományos 

Orbán-napi ünnepségét, határunk védőszentjének szobránál.
A rendezvényt Kiss Róbert a Gazdakör elnökhelyettese nyitotta meg, 

köszöntve megjelenteket, majd Dági Józsefnek adta át a szót. Az elnök úr 

ünnepi beszédében kitért a helyi mezőgazdaság múltjára, jelenére és a jövő-
jére is. A beszéd után Szabó Márk, a helyi mezőgazdasági szakiskola tize-
dik osztályos tanulója Arany János Megérzés című versét mondta el nagyon 
szépen. Nemsokára a Pöndölösök hosszan tartó nagy sikerű előadásában 
gyönyörködhetett a szép számú hallgatóság. Ezután a Hunyadi János Isko-
la tanulói adtak műsort.  Szép verseket hallhattunk a 4.c osztályos kisdiák-
októl. Hosszan tartó taps jutalmazta a 3.c osztályos tanuló táncbemutatóját 
is. Nagy sikert aratott Gaics Mihályné is, aki saját versét adta elő. Az egyházi 
áldás szertartását Nagyidai Zsolt plébános úr végezte. Az ünnepségen a Kis 
Ferenc és két társa  borral locsolta meg a szőlészek védőszentjének szob-
rát, bízva abban, hogy az idén is jó szőlőtermés lesz a határunkban. Elsőként 

az Önkormányzat koszorúját Czeller Zoltán polgármester úr helyezte el. Ezt 
követte a Gazdakör, a Hegyközség, és a Kunvin Kft. koszorúi. A nagy sikerű 
rendezvény a Gazdakör székházában tartott állófogadással fejeződött be. A 
Gazdakör vezetősége ezúton is szeretné megköszönni minden szereplőnek 
és segítőnek azt, hogy fellépésükkel és munkájukkal hozzájárultak rendez-
vényünk sikeréhez, és emelték ünnepségünk színvonalát. 

Fajszi Ferenc
A jánoshalmi Gazdakör választmányának tagja

Tisztújító közgyűlés
A jánoshalmi Gazdakör, Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesülete ápri-

lis 28-án tartotta rendes, tisztújító közgyűlését az egyesület székházában. 
AZ új vezetőségbe hat új tag, köztük három hölgy is bekerült. A tagság ismét 
Dági Józsefet választotta meg elnöknek, újabb öt évre. Az új elnökhelyettes-
nek Kiss Róbertet választották meg, aki már régóta eredményesen tevékeny-
kedik a Gazdakör választmányában. A Gazdakör új titkára Ötvös Tiborné 
lett, aki még újonc a vezetőségben, de többek között nagy gyakorlati tudá-
sa okán biztosan számíthatunk rá a pályázatokon való aktív közreműködés 
és az adminisztratív munkák területén is. A választmányba újonnan kerültek 
be még: Lukács Sándorné, Szegedi Istvánné, ifj Kiss Mihály, Kiss Ferenc és 
a Mészáros Béla. Változás következett be a pénztáros személyben is. Az új 
pénztáros Farkas Lászlóné lett. 

Az új elnök beszédében felvázolta a gazdakör jövőbeli feladatait és terveit, 
kiemelve a pályázatokon való indulások fontosságát és a helyi gazdák érde-
keinek felvállalását, valamint naprakész tájékoztatásukat a mezőgazdaság 
területén előforduló változásokról. A választmány alakul ülésén a választmá-
nyi tagok elosztották egymás között a feladatokat. A Gazdakör vezetésnek 
egyik első feladata a május 25-dikei Orbán-napi ünnepség megszervezése 
és lebonyolítása volt. Fontos feladat az aktuális pályázat gyakorlati és admi-
nisztratív lebonyolítása is. 

A következő feladatunk az idei Jánoshalmi Napok rendezvényein való 
gazdaköri részvétel megszervezése lesz. Ezúttal is kérjük gazdatársain-
kat, hogy minél többen többen vegyenek részt a Jánoshalmi Napok rendez-
vényein. Reméljük az új tagokkal felfrissült vezetőség, a tagsággal együtt-
működve, a jövőben még hatékonyabban tudja képviselni a jánoshalmi gaz-
dák érdekeit.
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folytatás az előző számból

Az egyesülés eszméje és a szervezet gyorsan fejlődött. 1933-ban 500 tag-
gal indult, de a következő évre már 600 taggal fordult. Ugyanekkor megkez-
dődött az illancsi, 1935-ben pedig a kiserdei és másfélszáz taggal a kecské-
si fiókegyesület megszervezése, működése. Ezek viszont mutatják, hogy a 
kis- és törpebirtokosok tömegei is beléptek. A jánoshalmi homokos határré-
szek külterületi népsége, kisgazdái után 1936-ban megindult a szomszédos 
községek szőlő- és gyümölcstermelőinek megszervezése is. Mélykút, Borota, 
Rém, Szentkata, sőt még a jóval távolabb eső Kecel termelői is filiálisokat 
(fiókegyesületeket) alapítva csatlakoztak a jánoshalmi. anyaegyesülethez, A 
lelkes szervező munka eredménye:1936 végére az egyesületnek már 1.600 
tagja volt, s 8 fiókegyesület kapcsolódott hozzá. Évi költségvetése elérte a 
100 000 pengőt, ami akkoriban igen jelentős összeget jelentett. A fejlődés 
csúcsa: 1937.ben tagdíjakból, községi és állami támogatásból a Kálvária 
utcában házat vásároltak (ma kenyérsütő üzem), s átalakítás után székház-
zá avatták, amelyet Marschall Ferencről neveztek el. Az előtte való években 
egyik vezetőségi tagjuknak, Molnár Józsefnek a Dózsa (akkor még Fő utca 
ill. Nagy utca) utcai házában tartották gyűléseiket..

A kirobbanó siker okai a ‹gazdasági szükségletek voltak, amelyeket az 
egyesület gyorsan és: példásan elégített ki. Már 1934-ben a tagság rendelke-
zésére bocsátott 14 magasnyomású permetezőgépet (Ingyenes kölcsönzés), 
sőt 10 embert permetezőmesterré képeztettek ki, akik a gazdákat a perme-
tezés színhelyén megtanították a gépek kezelésére és a vegyszerek okszerű 
falhasználására. 1936-ban ‹a földművelési minisztérium már 60 uj gépet aján-
dékozott az egyesületnek, amiket a tagok olcsón kölcsönvehettek. (Marschall 
ekkor fm. államtitkár volt, 1938-ban pedig fm. miniszter lett. Úgy is mondhat-
juk tehát, hogy elődeink jó lóra tettek!) A gépkölcsönzés mellett beindult a 
hatékony és szakszerű vegyszer-előteremtés is. Az egyesület udvarán évről 
évre főzték a gyümölcstermelés alapját: a téli permetezéshez nélkülözhetet-
len mészkénlé-törzsoldat hektóit is. Évi átlagban 1000 hektólitert! Moly, vér-
tetű és pajzstetű ellen. A törzsoldatot a tagok jutányos áron kapták. S mellé 
szakszerű használati utasításokat is. A hatékony permetezést közös rézgálic-
beszerző akciókkal, arzén tartalmú szerek és nyersnikotin szétosztásával is 
nagy martékben segítették. De a legújabb szerekből külön készenléti raktárt 
tartottak fenn. A permetszer-kereskedők örültek, ha jutányos áron feltölthet-
ték. A legtöbb gondot a pajzstetű leküzdése jelentette, legtöbbször ez volt a 
szóbeszéd tárgya is, ezért aztán az egyesületet a nép tréfásan Pajzstetűnek 
is nevezte: „Megyünk a Pajzstetűbe.“

Bár községünk határában 8-10 faiskola működött, az ültetési kedvet nem 
győzték oltványokkal kielégíteni. Annál is inkább, mert a környező községek 
termelői is a jánoshalmi hetipiacokra jártak fácskákat vásárolni. Ősszel, de 
még inkább kora tavasszal a templom melletti betonjárda két oldalán a tízesé-
vel kötegelt faoltványok ezreit árusították. Fel a piaci gyümölcsös sátrakig. Az 
egyesület maga is ezrével rendelt új fajtákat az ország távoli faiskoláiból, sőt 
gyökeres szőlővesszőket is, és kedvezményes áron osztotta szét azokat. Az 
1920-as, években a Pármen volt a “sláger“ a következő évtizedben a Húsvéti 
rozmaring és a Jonathan. A különböző sárgabarack fajták mindkét évtizedben 
szintén óriási mennyiségben találtak gazdára. Ne feledjük, az 1935-ös.mező-
gazdasági összeírás csak a jánoshalmi határban már több mint 100.000 ter-
mőfát talált! Az egyesület fennállása második évében már 215 tagjának jutta-
tott rézgálicot és több ezer gyümölcsfaoltványt,

A vezetőség gondolt a tagság szakképzésére is. A méhészeti szakosz-
tály működtetésével a beporzási gondokon, a gazdasági szakosztály részé-
re szervezett három hónapos téli tanfolyamokon a szakmai gondokon igye-
keztek segíteni: az ezüstkalászos tanfolyamaikat a téli gazdasági iskolában 
oldották meg. De megszervezték a szaktanácsadást is Az egyesület a Duna-

Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara által megbízott Nagy 
Lajos személyében  – már 1933-tól kezdve – külön szak-
tanácsadó tanárt alkalmazott és fizetett éveken át, bár a 
községi képviselő - testület 1934-ben az ellenzék aka-
dékoskodása miatt a havi 40 pengős fizetés-kiegészí-
tést nem szavazta meg. A helyi újság szerinti „Tudunk 
mi tapasztalatból is eleget“, „nincs szükség a tanárra“, „a 
permetezés elrontja a fákat!“ – így az ellenzéki hangok. 
Ez a tanár azután a tagság részére szakelőadásokat tar-
tott, tanácsokat adott, sőt, még helyszíni kiszállásokkal 
is igyekezett a jánoshalmi gyümölcs szépségét és hasz-
nosságát fokozni.

A téli gazdaság iskolában évről évre megrendezett 
gyümölcs és borkiállítás aztán hamarosan meggyőzték a 
termelőket az okos permetezés és borkezelés hasznáról. 
Az október végén, november elején kiállított termények 
egy részét az iskola tanulóinak gazdaságai, más részét a 
rendezésben védnökséget vállaló egyesület tagjai hord-
ták össze. Ugyancsak az egyesület segített a jutalomtár-
gyak összegyűjtésében is.

Ezek, az iskolával közösen rendezett kiállítások az 
országos budapesti, és a kecskeméti gyümölcskiállítá-
sok mellett Felső-Bácska községeinek legrangosabb kiál-
lításai lettek.

Az első, igazán nagyszabású helyi kiállítást az új téli gazdasági iskola alag-
sori nagytermében és folyosóján 1933 őszéra rendezték. Az első helyezet-
teknek a kiállítás fővédnöke, Marschall Ferenc értékes díjakat adott át. Az 
első díj például egy magasnyomású permetezőgép volt. Minthogy a díjazot-
tak a 30-as évek legeredményesebb gyümölcstermelő gazdái voltak, érde-
mesek arra, hogy nevüket megörökítsük: I. díj Molnár János Nyárjasdi, II. díj 
Fenyvesi József, III. díj Kovács János Verdung, IV. díj Horváth Jenő (a polgá-
ri iskola igazgatója), V. díj Török Ferenc, VI.  díj v. Herczeg Imre, VII. díj Maár 
József, VIII. díj Miskolczi Mihály, IX. díj Jacsó Benedek, X. díj Sörös Sándor 
és Faddi Benedek. Még ennyit: az értékelés nemcsak a kiállításra beadott ter-
mények alapjára történt. A bizottság a kiállító termelő gazdaságát is megtekin-
tette, szőlője, gyümölcsöse valóban mintaszerű-e? A kiállításokat – mind több 
résztvevővel – még a háború alatt is megrendezték (1943-ig), sőt az oroszok 
elvonulása után ismét felújították. azokat. Egy régi „aranyoklevelünk“ meg azt 
mutatja, hogy 1947.október 25-én még – a Földmíves Nap keretében – külön 
borkiállítást is rendeztek.

,Az egyesület terjedését – ha szerényebb mértékben is – eszmeileg jól 
tárogatta a szintén 1333-ban meginduló téli gazdasági iskola fiatalsága (két-
harmaduk a szomszédos és távolabbi községekből való volt), hiszen két éven 
át –Ifjúsági Önképző Gazdakör címén – heti 2 órában taratárgyként tanulták a 
gazdakörök és hasonló jellegű egyesületek hasznát, szervezeti életét, vezeté-
sét. Sőt az önképzőkör évenként más-más községbe szervezett vándorgyű-
lései (például: Mélykút, Gara) nemcsak társadalmi események voltak, hanem 
az egyesületi életnek jó propagandája is: A vándorgyűlések több oldalról is 
tárgyalt anyaga – a homokkal rendelkező községekben – éppen a gyümölcs- 
és szőlőtermelés legújabb eredményei, módszerei voltak, s ezeken a helye-
ken alakultak először termelői egyesületet is.

Az egyesület a tagjainak nemcsak gazdasági hasznot nyújtott. Elsősorban 
a férfiak részére a társadalmi, életnek bizonyos kereteket is adott. A székház-
ban volt egy engedélyezett söntés, benne bor- és sörkimérés, udvarán kugli-
pálya, a nagyteremben asztalok, székek, így vasárnapokon, ünnepnapokon – 
délelőtt és délután – a férfiak rendszeresen összejártak, kisebb csoportokban 
beszélgettek, politizáltak, kártyáztak vagy éppen kugliztak. Szilveszterkor, far-
sangban, ősszel, a szüret után az asszonynépek és a fiatalok kedvéért még 
bált is rendeztek. Igaz, a Gazdakör báljai gyakoribbak és rangosabbak vol-
tak, mert tagsága homogénebb s vagyonosabb volt. Asszonyaik, lányaik még 
selyemszoknyákban jártak; míg a Gyümölcsköriek egy része már régebben 
„kivetkőzött“. A Nagytermet az egyesül-fit gyűlések, tanfolyamok, olykor lako-
dalmak céljára is kiadta. A kuglipálya előterében bográcsokban gyakran főtt 
jó birkapaprikás.

Folytatjuk
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A Gazdakör zászlójának szentelése 1928-ban

A Gazdakör hírei 
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Legtöbben a május hónapot tartják a legszebb hónapnak. Én 
is ezek közé tartozom. Virágba borul a természet. Illatozik az 
akác, kedvenc virágom.

Mások úgy tartják, hogy sok meglepetést is hozhat a május, 
míg a fagyosszentek nem indulnak el. Méhészek úgy mérik a 
fagyot, hogy hány méterig fagyott el az akác, mert ha 2 méterig, 
akkor még bízhatunk egy jó pörgetésben. A szőlősgazdák az 
utolsó fagyos szent Orbán napjáig rettegnek, amit aztán meg 
is ünnepelnek. Ha kedvezett az idő, akkor azért, ha meg nem, 
akkor azért. Kicsit humorosan fejeztem ki magam, mert bízik az 
ember és ez nagyon fontos. Orbán az utolsó fagyos szent. Hite-
les forrásból hallottam, hogy 1940-50-es évek valamelyikében 
Orbán-nagy faggyal érkezett, elvitte a szőlőtermést. Egyes gaz-
dák az Orbán szobor hátára egy kéve venyigét kötöztek hálá-
ból, hogy csak venyigét hozott. 

A méhek nem szeretik a hideget, az idei tavasz is bizonyítja. 
Nem tudtak akácra felfejlődni. 

Ismertem egy méhészt,, 95 évet élt. Saját maga által készí-
tett szalma kaptárokban méhészkedett. Megtanította a fiait is 
kaptárt készíteni. Egyszer hallottam tőlük, hamarabb lehet egy 
új kaptárt megcsinálni, mint egy öreget felújítani. Talán ezekben 
a kaptárokban fejlődnek a méhek legjobban, mivel meleg épí-
tésűek. A nagyboconádi kaptár előnye, hogy könnyű szállítani. 
Egyik méhész erre esküszik, másik arra.

Nagyon helyes dolognak tartottam, amikor Balázs Sándor 
szakcsoport elnök tanfolyamot szervezett azon fiatalok részére, 
akik érdeklődnek a méhészkedés iránt. Nagyon sokan jelent-

keztek, oklevelet is kaptak, akik a vizsgán átmentek. A gyakor-
lati oktatásban jeleskedett az elnök mellett Tóth Mihály méhész 
is, de még másokat is megemlíthetnék. Korábban nem nagyon 
adták át a tudást. Nagyon helyes dolognak tartom, nemcsak 
megszerezni, de  tovább adni is kell a tudást.

Volt szerencsém fatengelyes pörgetőt látni. Ez ma már 
múzeumi darab. Talán sokan nem is láttak még pörgetőt. Ez 
egy méhészeti szerszám, amivel a méhészek dolgoznak. A leg-
jobbak - nagyteljesítményűek - már árammal működnek, sőt a 
méhész tanyán aggregátorról is lehet üzemeltetni. 

Láttam félmeztelen, egy alsó nadrágban, védő álarccal a 
fején fiatalembert pörgetni, ugyanakkor álarc nélkül felgytűrt 
tunika ujjal idősebb hölgyet dolgozni. Valószínűleg özvegyasz-
szony lehetett, férjétől leste el a fogásokat. Az álarcos fiatalem-
bert a hátán megszúrta egy méhecske, megvakarta és dolgo-
zott tovább. 

A méhészek úgy tudják meg mikor van tele a kaptár, hogy fel-
nyitják a kaptár fedelét és ha fehéredni kezdenek a keretek. A 
méhek, hogy még több legyen a keretben, a sejteket kihúzzák 
a méhész örömére. Mások kaptár mérleget használnak.

Vándortanyán akácvirágzás alatt, miközben kis 
szél fújdogált, felnyitottuk a kaptárt, hát megzavar-
tak bennünket a méhek, bokorba szaladtunk, akkor 
eltájolódtak, és egy-két szúrással megúsztuk a 
támadást.

Balázs János

A cöliákia nem egy allergia. A 
cöliákiában szenvedők esetében az 
ételben lévő glutén rongálja a bél-
falat, aminek következményeképp 
az ételek emésztése és megfelelő 
felszívódása akadályozottá válik. A 
folyamat eredménye lényegében egy 
krónikus rosszul tápláltság, amelynek 
során a kalória- valamint az alapvető 
tápanyagok-mint fehérjék, vitaminok, 
ásványi anyagok- hiánya lép fel.

Tünetei a táplálék elégtelen fel-
szívódásával kapcsolhatóak össze, 
ami hasmenéshez, bélgörcsökhöz, 
valamint puffadáshoz  vezet, továb-
bá a rosszul tápláltság felnőttek-
nél súlyvesztéshez, gyermekeknél 
pedig növekedési rendellenesség-
hez vezethet(egyebek mellett).

 Mivel a tünetek különbözőek és 
enyhék is lehetnek, a betegek egy 
részénél nem diagnosztizálják a 
betegséget. Néha a glutén intoleran-
ciát az élet meglehetősen késői sza-
kaszában ismerik fel.

Amint a cöliákiában szenvedő 
betegek gluténmentes diétát követ-
nek , a bélfal fokozatosan magától 
felépül és visszatérnek normál funk-
ciói. Sok embernek az eredmény 
életváltozást jelent, amint a test 
meggyógyítja önmagát, és a tüne-
tek eltűnnek. 

Bármilyen nehéz, tudomásul kell 

venni, hogy e betegség ellen kizá-
rólag egy terápia létezik, mégpe-
dig az állandó és szigorú diéta. Ha 
ezt a beteg nem tartja be kellő szi-
gorral és időnként „nassolgat“, köny-
nyen bekövetkezik a hirtelen fellé-
pő, sokkos - hasmenéses állapotot 
okozó cöliákiás krízis, amely a gyors 
kiszáradással társulva akár végze-
tessé is válhat. 

Az újabb kutatások szerint a nem 
diétázó betegek között nagyságren-
dekkel gyakoribb a rosszindulatú 
daganatok kialakulása is.

A glutén megtalálható olyan gabo-
nafélékben, mint a búza, rozs, árpa 
vagy zab, amik számos mindenna-
pi étel- kenyér, reggeli pelyhek, tész-
ták, pizzák, péksütemények, süte-
mények, kekszek- alkotórészei. Ám 
ez nem ilyen egyszerű, ugyanis ezen 
gluténtartalmú gabonák olyan ételek-
ben is megtalálhatóak, mint a tész-
ták, szószok, egyes húsipari termé-
kek- köztük a felvágottak valamint 
hamburgerek.

A rizs, burgonya és kukorica nem 
tartalmaznak glutént illetve számos 
olyan speciális, gluténmentes termék 
létezik, ami már elérhető a cöliákiás 
emberek részére.

Faragómé Hován Éva
dietetikus

Lisztérzékenység

A dietetikus 
tanácsai

Tavasz! Méhek! Pörgetés!

Most, hogy újra itt van a ballagások ideje, egy régi emlék jut eszembe 
1968-ból. Ebben az évben érettségiztem, nagyon szerettem a történelmet és 
a földrajzot, ezért szerettem volna olyan életpályát választani, ahol a két tan-
tárgy tudását kamatoztatni tudom. Nagy reménnyel néztem a jövőbe, de a 
sors, a nagy rendező másképp döntött. 1968 a csehszlovákiai politikai meg-
mozdulások éve volt. Ez az esemény a magyar emberek között is beszéd 
téma volt, noha csak ótvarosan, egymás között lehetett róla beszélni. Figyel-
ni kellett, nehogy egy besúgó meghallja és feljelentse az illetőket. Sajnos sze-
gény édesanyám nem volt ilyen óvatos. Egy társasági összejövetelen több 
ember füle hallatára  a következőket mondta: „Meglássátok, ezek a csehek is 
úgy járnak majd, mint mi ‹56-ban. Az oroszok ő hozzájuk is be fognak vonul-
ni, és elfelejtenek kimenni, mint nálunk.” 

Sajnos a társaságban volt valaki, aki ezért a megjegyzéséért feljelentet-
te édesanyámat, államellenes izgatás címén.  Anyámtól tudom, hogy a hata-
lom emberei alkut ajánlottak neki: ha vállalja, hogy a politikai bűncselekmény 
helyett gazdasági bűncselekményt követett el, akkor rövidebb idejű börtön-
büntetést fog kapni. Anyám belement az alkuba. Ez így a hatalom embere-
inek jobb volt, hiszen ezáltal a külföld felé kedvezőbb képet lehetett mutat-
ni az országról. Meg lehetett mutatni, hogy itt politikai okok miatt nem zárnak 
mindenkit börtönbe. Szebben mutat a statisztika is, ha a börtönökben főleg 
köztörvényesek vannak és nem politikai elítéltek. Édesanyám 1968 tavaszán 
börtönbe került és csak késő ősszel szabadult. E félév alatt sajnos eldőlt a 
jövőm sorsa is. Most utólag már látom, hogy akkor kerültem olyan kényszer-
pályára, amelyről további életemben letérni már többé nem tudtam. Egye-
temre adtam be továbbtanulási szándékomat, bízva saját tudásomban, noha 
belülről éreztem, hogy a jelentkezési lappomra írtak miatt nem sok az esé-
lyem. Az akkori jelentkezési lapokra ugyanis fel kellett írni még a tanuló poli-
tikai hovatartozását is. Az én jelentkezési lapomon fel volt tüntetve, hogy a 
tanuló anyja ellen államellenes izgatás címén eljárás folyik. Ez az egy mondat 
nem egy jó ajánlólevél volt számomra az egyetemre való bejutáshoz.  

Elkövetkezett május, a ballagásom napja. Irigykedve néztem osztálytársa-
imat, akiket családtagjaik, ismerőseik ballagási ajándékokkal halmoztak el. 
Nekem csak édesapám, húgom és a nagymamám volt ott a ballagáson. Nem 
tudtak adni nekem semmilyen ajándékot, hiszen minden pénzünk elment 
anyám bírósági tárgyalására. Hátam mögött összesúgtak az emberek: „...ez 
a fia az Erzsinek, …. tudod...., akit lecsuktak. Némelyek tapintatlanul meg-
kérdezték, noha tudták az igazságot: „Feri, hol van az anyád? Miért nem jött 
el a ballagásodra?” Én elvörösödve, zavaromban valamit makogtam és azt 
hazudtam, hogy kórházban van. Soha senkinek nem kívánom azt, hogy olyan 
rosszul érezze magát saját ballagásán, mint én akkor ott, 1968-ban. 

AZ igazgató a ballagóknak szép búcsúbeszédet mondott. Nekem egy 
mondata hasított mélyen a szívembe: „Előttetek a fényes jövő annak minden 
lehetőségével, éljetek hát vele. Ti még az életben sok mindent el tudtok érni, 
csak akarnotok kell, hogy egy boldog élet legyen a jutalmatok.”

Sajnos én már akkor tudtam, hogy ezek a szép szavak rám nem vonat-
koznak. Hiába akarom én a boldog jövőt, ha a sors már a rajtnál kiütött. Alig 
kezdtem meg az életet és már is hátrányból indulok a jövő felé. Ott a balla-
gáson, akkor mindent reménytelenek láttam, a jövőmet pedig sötétnek. Nem 
adtam fel teljesen. Fogcsikorgatva tanultam az érettségire, azért is megmu-
tatom alapon. Sikerült az érettségim. Lesz, ami lesz. Elmentem az egyetemi 

felvételi vizsgára is, bár sokan  mondták, hogy ilyen politikai háttérrel sem-
mi esélyem sincs, hogy felvegyenek. Az esélytelenek nyugalmával jól sike-
rült az egyetemi felvételi vizsga is, a vizsgabizottság elnöke meg is dicsért, 
majd belenézett a dossziémba és a következőket mondta: „majd értesítjük a 
döntésünkről. 

Alig értem haza, pár nap múlva már meg is érkezett az értesítés az egye-
temről. Remegő kézzel nyitottam ki a borítékot. „felvételi kérelmét az egye-
tem elutasította” - állt a levélben ez a rövid mondat. Döntésüket nem indokol-
ták. A hír teljesen letaglózott, bár számítottam rá, de a valóság ilyen nyers és 
gyors közlése reményeim utolsó szikráit is kioltotta. 

Nincs igazság – gondoltam és másnap bementem az egyetemre, hogy 
megtudakoljam elutasításom okát. Az a személy, akihez irányítottak a követ-
kezőket közölte velem: nagyon sajnálja, hogy el kellett engem utasítaniuk, de 
egy szocialista ország egyeteme nem veheti fel olyan szülőknek a gyerme-
két, akik a szocializmus ellenségei. „a maga anyja jelenleg ebbe a csoport-
ba tartozik. Magát ilyen jelentkezési papírral az országban sehol sem veszik 
fel, se főiskolára, se egyetemre, hiába teljesít akármilyen jól is a felvételin” - 
fejezte be a számomra kegyetlen mondatait a tanár. Az egyetem képviselője 
látva elkeseredettségemet a következő tanácsot adta: „ Fiatalember, menjen 
el dolgozni fizikai munkásnak, igyekezzen jól dolgozni a szocialista hazánk 
építésén, akkor talán néhány év múlva, ha munkahelye is javasolja, újra meg-
próbálkozhat az egyetemmel. Akkor már nem fogjuk nézni a szülők politikai 
múltját, így nagyobb lesz az esélye, hogy bejusson az egyetemre.” 

Később, mert azért ügyletek a formalitásra is, küldtek egy értesítést az 
egyetemről: azért nem vettek fel, mert nem értem el a bejutáshoz szükséges 
felvételi ponthatárt. Az igazi indokot persze nem írták bele. 

Megfogadva a tanácsot elmentem dolgozni a téglagyárba, majd kezem 
sérülése után a szövetkezetbe kerültem állattenyésztőnek. A szövetkezet-
nek azonban nem régészre és történészre volt szüksége, hanem agrármér-
nökre. Továbbtanulásomnál csak ez utóbbi irányt támogatták. Feladva koráb-
bi korábbi álmaimat, megalkudtam a kialakult helyzettel. A továbbiakban már 
nem azt tanultam, amit szeretem volna, hanem azt, amire az élet lehetősé-
get adott. Így kellett megbarátkoznom a mezőgazdasággal, a biológiával és 
a kémiával. Utólag visszatekintve nem is volt ez  rossz dolog. 

Szerettem dolgozni a mezőgazdaságban, csak a sok éjszakai szállítás ne 
lett volna. Egy idő után azt is megszoktam. 

A földrajz szeretetéről már csak a térképgyűjtés és az utazás szerete-
te maradt nekem. Történelmi könyveket még ma is sokat olvasok, de szí-
vesen forgatom a mezőgazdasági szakirodalmat is. Most, hogy már nyugdí-
jas vagyok sokat játszom azzal a gondolattal, hogy mi lett volna belőlem, ha 
1968-ban nem szól bele a sors a jövőmbe. Zorán sorai jutnak eszembe: „Itt 
semmiért vesztek el álmok.” Milyen igaza van, hisz lelketlen emberek embe-
ri sorsokat tettek tönkre, kényszerpályára irányítva életüket, megalkuvásra 
kényszerítve őket. Így vesztek el örökre az én álmaim is 1968. forró nyarán 
A sors kerekét azonban nem lehet visszafordítani. Nekem ez volt rendelve. 
Nem panaszkodhatok, hisz a sorstól az újabb nagy pofont közel negyven évi 
szünet után kaptam ismét. Ha ez a tendencia megmarad, akkor a következő 
nagy pofonig van még harmincöt év, és remélem, hogy addig csak csupa jó 
dolog fog történni velem az életben

Fajszi Ferenc

Negyvenöt éves ballagási emlék

Együnk és 
éljünk 

egészségesen
Tábor cukorbetegeknek és/

vagy fogyni vágyóknak
Időpont: 2013.07.01- 07.05. között 

Helyszín: Jánoshalma Városi Kollégium, Molnár János u. 3-5
A tábor alatt ismereteket lehet szerezni: egészséges életmód, táplálkozás, moz-
gás, zsírégetés, egyénre szabott étrend, stressz-kezelés, témakörökben
Jelentkezés:  2013.06.20-ig 
Tábor vezetők: Faragóné Hován Éva(dietetikus ), Bátyai Gáborné (testneve-

lő) dr. Király Ibolya (belgyógyász)
Jelentkezés:  tel: 06-20-9109435 vagy

Jánoshalma Kistérségi Eü. Központ hétköznapokon a recepción. 
Bácsalmás csütörtökönként a Bel Szakrendelőben 

Regisztrációs díj: 5000 Ft/fő

A Stihl-bolt mellett, a parkolóval 
szemben 

Nyitva tartás
Hétfő, kedd, szerda és péntek 

9-12 és 13-17
Csütörtök 13-18

Szombat 8:30
Kriván Péterné

MEGNYITOTTUNK! Bátyai 
Úszótan-

folyam
INDUL KEZDŐK-

NEK, HALADÓKNAK,
GYEREKEKNEK ÉS FEL-

NŐTTEKNEK!
Helye:
Tanuszoda, Bácsalmás 
Ideje: 2013. június 18.
Jelentkezés:
Bátyai Gáborné 
tel.:06 70 338 56 97 és
Bátyai Gábor 
tel.:06 70 339 11 76 



13. oldal

J Á N O S H A L M IJ Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2013. június

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám, 
szerelvény

- barkács árú, 
- kerti gép, kisgép 
autó-, traktor-, 
kerékpár alkatrész

ADÁS-VÉTEL-
KÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44 
(volt Kistüzér)

+36703196808

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2013. május hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 
kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet 
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán, 

te me té sén meg je len tek, sír  juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek, 
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Dr Csényi Attila cégvezető

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

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3.  
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: 
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

 kedd, csütörtök 1330-1630.

FIGYELEM!
CÍM ÉS SZÉKHELYVÁLTOZÁS!

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Városgazda Kft székhelye és ügyfélszolgálati irodájának 
helye megváltozott.

 Az új iroda címe: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. volt kollégium épülete. 

Telefonszámunk változatlanul a 77-401-344.

VÁLTOZÁS!
SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG 
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

NŐI TORNA A SPORTCSARNOKBAN! MINDENKIT VÁRUNK!
ÉRDEKLŐDNI A HELYSZÍNEN.

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. Alkalmakra és 

folyamatosan. Irodák és közösségi terem.  Érdeklődni: 06-30-904-49-41

Czeglédi Kálmánné 
sz: Király Etelka élt: 84 évet
Nagy Péter Pálné 
sz: Matúz Julianna élt: 73 évet
Halász Sándorné 
sz: Bíró Julianna élt: 85 évet
Sztanyik József élt: 64 évet
Kiss Antal élt: 55 évet
Zámbó László élt: 88 évet
Odrobina György élt: 82 évet
Király Sándor élt: 78 évet
Darabos Tiborné 
sz: Konkoly Margit élt: 69 évet

Szöllősi Ferencné 
sz: Grizák Julianna élt: 77 évet
Kecskés Istvánné 
sz: Ignácz Julianna élt: 82 évet
 Agócs Tiborné 
sz: Hegyi Margit élt: 87 évet
Suba Imréné 
sz: Konkoly Erzsébet élt: 84 évet
Halász Lászlóné 
sz: Szabó Anna élt: 82 évet
Molnár Istvánné 
sz: Szabó Margit élt: 84 évet
Dora István  élt: 69 évet

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából 
2013. május hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma 
szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a 

világon egyszer.”                                                             (Kosztolányi)
Nagy Zsolt ügyvezető 

Temetkezési vállalkozás

Ádám József (1927)  Jagicza József Sándor (1948) 
Lukács Istvánné (1935)  Kónya Lajosné  (1929)
Paska Ferenc József (1956)  Zámbó Pongrácné  (1941)

Pálmai Zoltán  (1969)
Fenyvesi Kálmánné sz. Kozla Mária (1925)

Kéthetente 
megújuló akciókkal várja Önt a 

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Június havi extra akció!
Finomított étolaj  429 Ft/l

Búza finom liszt 1 kg-os 139 Ft/kg

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . : 
0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

JÚNIUSI AKCIÓJA
Textil térelválasztó függöny 
(100*200 cm):  990.– Ft
Napernyő (180 cm): 1190.– Ft
Bevásárló táska:  250.– Ft

 
További akciónkat 

keresse üzletünkben! 

„Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem Roskadozva vittem, / Csöndesen és váratlanul  / 
Átölelt az Isten. „                                                                                                    (Ady 
Endre)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték, szerették és tisztelték, hogy hősiesen küzdelmes, becsületben eltöltött 
munkás életútja végén, türelemmel viselt súlyos betegség után,

néhai Dr. Szobonya Zoltánné
Rumpf Katalin

2013. május 23. napján, életének 90. évében békésen, csendesen megtért Teremtő-
jéhez.
Felejthetetlen halottunkat 2013. június 11. napján,14.00 órakor a római katolikus 
szertartás szerint,
utolsó kívánságának megfelelően a Rákoskeresztúri újköztemető 300-as parcellájá-
ban az 55 éve kivégzett, szeretett férje sírjába helyezzük örök nyugalomra.
„ ‹Uram, örök nyugodalmat nekik!
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Lányai: Csilla, Emőke, Tünde, vejei: Jancsi, Miklós, Gyuszi, 
hét unokája, három dédunokája, rokonai, barátai, ismerősei

Időszakos műszaki - 
biztonsági felülvizsgálat
A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII.20.) NGM számú, a gáz és csatlakozó 

vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 
rendelete értelmében a felhasználói berendezések átvizsgálását és a csatlakozó veze-
tékek első műszaki biztonsági felülvizsgálatát a felhasználási hely bekapcsolási idejé-
től függően 2012. szeptember 1 és 2016. december 31. közötti időszakban a rendelet-
ben meghatározott ütemezés szerint kell elvégeztetni.

AZ első felülvizsgálatot követően a felhasználói berendezést öt évente, a csatlako-
zó vezetékekét pedig 10 évente kell ismételten felülvizsgálni. Jánoshalmán is van ilyen 
vállakozó, aki ezt a tevékenységet elvégezheti. Tudomásunk van róla, hogy már meg-
jelentek az úgynevezett „trükkös“ tolvajok, akik ilyen könnyen nem jutottak be a lakás-
ba, mint most. Ezért felhívjuk mindenki figyelmét, hogy senkit ne engedjenek be laká-
sukba, aki  nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy ő erre a tevékenység végzésé-
re jogosult. Minden esetben kérjék az arcképes igazolványt, kitűzőt, az engedélyezési 
hivatal igazolását, és a gázszolgáltató által regisztrált igazolást.

A fentiekkel kapcsolatban bővebb információt kaphat az GDF SUEZ Energia 
Magyarország Zrt honlapján

Nyílik 2013. július elsejétől
Jánoshalma, Bajai u. 51/B 

(a tápbolt melett)
Pethő Zoltán vállalkozó

www.pézé.hu
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Íme, az egyik állítása...
Az ötlet, hol és mikor bukkant elő? Ma, már nehéz lenne „memorizálni”, 

több „kivitelező” is úgy gondolta, hogy érdemes az üggyel foglalkozni. Na, 
nem nosztalgiából, nemes egyszerűséggel csak azért, hogy kisvárosunkban 
élő embereknek ez a nap egy kicsit szólhatna a kikapcsolódásról, pihenésről, 
az együttlétről, de ami a legfontosabb, hogy a családok, rokonok, baráti társa-
ságok, kollektívák ebben a rohanó világban megálljanak egy pillanatra és örül-
hessenek annak, hogy ismét, ha rövid időre is, de újra együtt lehetnek.

Négy éve történt! – hogy a megannyi rendezvény, amelyek színesítik az itt 
élő emberek mindennapjait, a városi MAJÁLIS is „életteret” kért. A Jánoshal-
mi Futball Club Vezetése minden dicséretet megérdemel, hiszen mint kiderült, 
hogy a rengeteg munka sok száz érdeklődő figyelmét keltette fel – mi több 
ma már az „ismétlődő igényt” is megfogalmazták. Egyszóval a CLUB veze-
tésének szorgos munkájáért, amelyet egy program, szervező team, is segí-
tett – csak köszönet jár!!    
(tréfás) Április van! De lesz-e MAJÁLIS?

A hír, amelyet már itt-ott hallani lehetett a városban, hogy talán – meg lehet 
– hátha – de sajnos mégse vállalja be a Club vezetése az idei rendezvénynek 
a megszervezését, lebonyolítását, és az azzal járó hihetetlen nagy munkát.  
Czeller Zoltán polgármester úr, egy értekezleten fogalmazta meg:-

Az elmúlt évek „köteleznek” bennünket arra, hogy az emberek igényeihez 
igazítsuk a teendőinket. Ami egyszer már „gurult” azaz jól működött ne hagy-
juk kárba veszni, és tegyünk meg mindent annak az érdekében, hogy a majá-
lis nekünk a „munka” az itt élő embereknek meg a kikapcsolódás ünnepe 
legyen!!  Az Ónkormányzat, a Városgazda Kft valamint az Imre Zoltán Műve-
lődési Központ, átveszi a szervezési feladatokat és mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a májusfa, állítás (a) mindenki örömére tovább „guruljon”!
Felragyogott a nap – még is csak MÁJUS 1. van...

Az idei évben az időjárás, olyan volt, mint „anyuka” (anyós) morgott, dör-
gött, villámlott a zuhogó eső  meg nem volt más csak a „fiatalságát sirató 
sűrű könnycseppek....Ám fentről az égiek ragyogó idővel próbáltak besegí-
teni, hogy ezt a napot valóban az együttlét melegével is beragyogja a mil-
lió napsugár.

Gyönyörű idő várta mindazokat, akik úgy gondolták, hogy ma kilátogatnak 
a sportpályára. A szervezők már el is felejtették az elmúlt napok munkával telt 
gondjait, miután látták, hogy az érdeklődök, sorban és sokan érkeznek, sőt 
igyekeztek még egy fővel többen jönni, hogy ne legyen kérdés találkozunk-e 
jövőre? Hát persze!
Segítő kezek – Baráti támogatások

Jánoshalma városa már annyiszor bebizonyította, hogy ha kell, egy jó 
ügyért össze tud fogni. Szerencsére és dicséretesen így gondolta ezt a város 
vezetése is. Az ünnepélyes megnyitót, Polgármester úr Czeller Zoltán vala-
mint Alpolgármester úr Komáromi Lajos vezényelte le és adtak örömüknek 
hangot, hogy 5 település 15 csapatának mosolygós gyermekei várják a kezdő 
sípszót. De volt ám öröm a díjátadáson is, hiszen valamennyi résztvevő lab-
darúgó palánta kipirult és örömtől ragyogó kis arca, tudatta a szervezőkkel, 
hogy az ajándék, csomagok és a különdíjak jó helyen lesznek náluk is.

A délelőtti „örömfoci” után a délután is tartalmasan telt, hiszen sok gyer-
mek próbálta ki ügyességét a sorversenyeken, hangulatosan, színesen, azaz 
profi módon vezényelt le Komáromi Róbert és segítői, Horváthné Sörös Ani-

ta valamint Enesei Péter
De a légvárnak is nagy sikere volt, amelyet ingyen biztosított az Önkor-

mányzat valamennyi részvevő gyermek számára.
Időközben a jobbnál is finomabb illatok lengték be a sportpálya légterét. 

Az ok nemesen egyszerű, családok kollektívák, baráti társaságok igyekeztek 
minden tudásukat beleadni, ahhoz, hogy „tele legyen a bendő négy, öt fogás 
elegendő”. De akik úgy gondolták, hogy ma a főző tudásukkal nem kérkednek, 
azoknak sem lehetett panaszuk, hiszen kiváló szakácsok, de talán jobban illik 
ide a mesteremberek, akik a szakma elismert kiválóságai

„tíz ujjat megnyalósat főztek” (megint)! Nevezetesen:- Kovács Sándor, Kiss 
István, Kovács Imre. 

Mindenki tette a dolgát – épp úgy a szolgálatban lévő rendőrök, akik jelen-
létükkel mindenkit biztosítottak arról, hogy nem csak védünk, de szolgálunk is 
egy jó ügyet. A Polgárőrség egésznap biztosította a jelenlévőket arról, hogy 
ők is a rend őrei. A teljesség igénye nélkül a programok, mindenkinek meg-
próbált lehetőséget nyújtani, egy kis pihenésre, a megannyi versenyeken való 
részvételre, vagy éppen azok megtekintésére, de jutott idő egy kis pletykálko-
dásra is. Sok gyermek fantáziáját megmozgatta, így anya, apa, mama, papa 
az árusok bőséges kínálatából „könnyíthetett a pénztárcáján” a szerencsé-
sebbeknek Malustyik Béla Alpolgármester úr a tombola tárgyak sorsolásakor 
szorgosan segédkezet, hogy minden nyertes átvehesse Fortuna „kegyeltje-
ként” nyereményét.    
Megkülönböztetett figyelem mellett, egy nagy KÖSZÖNJÜK!!!!

Ahogy mondani szokták, az a sok száz jelenlévő a támogatók hathatós és 
önzetlen támogatása nélkül, bizony kevesebb lett volna a sok örömteli pilla-
nat, amelyet az idei MAJÁLIS biztosított. Egy percig nem volt kérdés, hogy 
segítenek-e, ami mindenképpen örömteli. Mi több volt olyan „ismerős” aki 
szólt, hogy Ő is szívesen segített volna. Tudniillik az idő rövidsége miatt, nem 
jutottak el a szervezők mindenhova. Meg naná, hogy segítünk, mert úgy tud-
tuk, hogy elmarad, de jó hogy még is lesz. Abban is biztosak vagyunk, hogy 
mindenki, aki teheti, önzetlen segítő szándékával, ami jövőt illeti, újra segít-
ségünkre lesz!  

Így a mottó nem is lehet más:- 2014. MÁJUS 1. – MAJÁLIS? -  LESSZ!
esz - gé

Magyarország az idén 16. alkalommal kapcsolódott be az európai orszá-
gokat összekötő váltófutásba. .Ez évben az európai váltó 10 országot kap-
csol össze 4000 km-es útvonalon. A Békefutás a világ legnagyobb civil kez-
deményezése, amelynek célja, hogy a sport összekovácsoló ereje által fej-
lessze az egyének, közösségek és nemzetek közötti békét, barátságot. A 
Peace Run olimpiai stílusú váltófutás, amelyhez bárki csatlakozhat egy pár 
lépésre, néhány utcahosszra vagy akár kilométerekre is. A Békefutás ugyan-
akkor jóval több, mint egy sportrendezvény.  A békét jelképező fáklyát egy 
nemzetközi futócsapat viszi országról országra. A futókat és a fáklyát minden 
településen ünnepséggel köszöntik, ahol a zene, a tánc, az irodalom és a 
képzőművészet eszközeivel fejezik ki a helyi közösségek a béke, a harmónia 
iránti törekvésüket és elkötelezettségüket. A Peace Run így tulajdonképpen 
egy ünnepségsorozat, amely végigvonul földrészeken, országokon és  tele-
püléseken. Útján reményt, barátságot és örömöt hirdet.  A Békefutás  6 föld-
rész 140 országában zajlik minden évben,  igy milliók vettek, vesznek részt 
ebben a különleges váltófutásban. A több mint két évtizedes múltra visszate-
kintő rendezvényt olyan híres személyiségek támogatták, mint II. János Pál 
pápa, Teréz Anya, Nelson Mandela, Muhammad Ali, Mihail Gorbacsov.  A 
Békefutást 1987-ben a szeretet, a béke és az egység jegyében Sri Chinmoy  
indította útjára New York-ban.  A alapító sportolóként, filozófusként, zenész-
ként, képzőmüvészként és költőként egész életművével ezt a szellemiséget 
képviselte. Sri Chinmoy tevékenysége elismeréseként -  a sok nemzetközi 
kitüntetés mellett  -  Magyarországon is megkapta a Pro Cultura Hungarica, 
és a Magyar Köztársaság Érdemrendje kitüntetéseket. 

Ez évben Magyarországon május 5. és 10. között haladt át a váltó. Útvo-
nala: Gyula – Békéscsaba – Orosháza – Makó – Szeged – Kiskunhalas – 
Baja – Mohács – Pécs – Drávaszabolcs. A hazai útvonal hossza  397 kilomé-
ter volt. A felsorolt nagyvárosok mellett természetesen a Peace Run nemzet-
közi és hazai csapata a kisebb városokba, településekre is elvitte  a lángot. 
Így érkezett május 7-én a Békefutás Jánoshalmára. Az időjárás nem fogad-
ta kegyeibe aznap a futókat, mert szinte egész nap esett az eső. Természe-
tesen ez  nem volt  akadálya a futásnak, a futók aznap ugyan úgy futottak, 
mint más napokon. Délután 14 órakor érkeztünk a Jánoshalma táblához és 
gyerekekkel együtt futottunk be a központi ünnepség helyszínére, az Imre 

Zoltán Művelődési Központba. Itt Czeller Zoltán polgármester úr köszöntöt-
te a nemzetközi és hazai csapat futóit és az összegyűlt ünneplőket. Ezután 
az európai váltó vezetője és a magyarországi főszervező átadta Jánoshalma 
városának a béke fáklyát,amelyet Czeller Zoltán polgármester úr vett át. A 
béke fáklya átadása mellett egy szép ajándékot is hozott a Sri Chinmoy Ala-
pítvány  Jánoshalmára:  Sri Chinmoy „Shanti” – Béke – cimű festményét adta 
át a nemzetközi csapat vezetője a város vezetőjének, Czeller Zoltán polgár-
mester úrnak

A fáklya és a kép  átadását követően a Hunyadi János általános iskola 
és a Szent Anna iskola gyermekei adtak nagyon színvonalas műsort az ide-
érkező futóknak.  Az idő gyorsan haladt, a futóknak hamarosan indulni kel-
lett a következő helyre, Csávolyra, mely aznap az utolsó állomás volt. A kife-
lé vezető úton is sok gyermek kísért bennünket futva a Jánoshalma tábláig. 
Aznap este a futócsapat Jánoshalmán aludt a városi kollégiumba és itt vacso-
rázott a diákélelmezési konyhán. Szeretném tolmácsolni az ideérkező külföldi 
és hazai futók egyöntetű elismerését és  köszönetét Jánoshalma vendégsze-
retetéért, a színvonalas fellépésekért és az aktív részvételért. 

Szauter Erzséb

A világon milliók futnak a nemzetközi 
barátságért. – Peace Run Jánoshalmán. 

MÁJUS (FA 
„állítása”)

Támogatók:
AGROPRODUKT Kft.
RENNER BT.
Városgazda Kft.
Czeller Zoltán Polgármester
Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok
Benkő Patika
Király Lovas tanya
Korzó Étterem
Koch-Vin Kft.
Univer ABC
Petróczky Ferenc vállalkozó
Csincsák Mihályné vállalkozó
Haris Tüzép
Turcsik Mihályné vállalkozó
Albán Pékség
Kunvin Kft.
Gála Étterem
Horváth Ferenc vállalkozó

Frencz Andrásné vállalkozó
Fárbás Gábor vállalkozó
Széll Zoltán vállalkozó
Kicsi Ricsi üzlet
Deákfalvi Mónika vállalkozó
Zsebi Lászlóné vállalkozó
Ménkű Zoltán vállalkozó
Joe festékbolt
Lukács Béla vállalkozó
Pethő Zoltán vállalkozó
Vavró Iván vállalkozó
Dukai Zoltán vállalkozó
Halblönder József vállalkozó
Goods Market
Kriszted Bt.
Kéfer Lászlóné vállalkozó
Bíró Katalin vállalkozó
Lovász Edina vállalkozó
Mundi Zsolt vállalkozó
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről
Felnőtt csapatunk kis aggodalmaskodás után simán benn-
maradt a megye II. osztályában.

Eredmények:
XXIV. forduló: 2013. 05. 05.

Hajós FC – Jánoshalmi FC 1 : 0 (1 : 0)
Bada Pál edző értékelése: „Gyenge és fegyelmezetlen játé-
kunknak köszönhetjük a vereséget.”
Jók: Szem Róbert, Lukács Zoltán

XIX. elmaradt forduló: 2013. 05. 08.
Bajaszentistván SK – Jánoshalmi FC 4 : 3 (2 : 2)

Gólszerzők: Jeszenszky Roland 2, Puskás Csaba öngól
Edző értékelése: „Sajnos a bírókat nem tudtuk legyőzni.”
Jók: Jeszenszky Roland, Enesei Márton, Török Zsolt, Kiss 
tamás 

XXV. forduló: 2013. 05. 12.
Jánoshalmi FC – Felsőszentiván SK 1 : 1 (0 : 1)

Gólszerző: Szabó Kornél
Edző értékelése: „Hetek óta későn hajrázunk és ez csak erre 
elég.”
Jók: Nagy Kristóf, Irbouh Soufi ane, Lukács Zoltán, Szabó 
Kornél

XXVI. forduló: 2013. 05. 19.
Érsekcsanád KSE – Jánoshalmi FC 2 : 2 (1 : 0)

Gólszerzők: Kiss Benedek, Lukács Zoltán
Edző értékelése: „A játékhoz szerencse is kell ez elpártolt 
tőlünk.”
Jók: Faragó Patrik, Lukács Zoltán, Kiss Benedek

XXVII. forduló: 2013. 05. 26.
Jánoshalmi FC – Vaskút Bácska SE 10 : 3 (5 : 1)

Gólszerzők: Szabó Kornél 3, Irbouh Soufi ane 3, Kiss Benedek 
2, Enesei Dániel, Jeszenszky Roland
Edző értékelése: „A kiesési rangadón nem volt kérdés ki a 
jobb csapat.”
Jók: Irbouh Soufi ane, Kiss Benedek, Jeszenszky Roland, 
Szabó Kornél

XXVIII. forduló: 2013. 06. 02.
Mélykút SE – Jánoshalmi FC 3 : 2 (1 : 0)

Gólszerzők: Kiss Benedek, Jeszenszky Roland
Edző értékelése: „Rangadón győzött a szerencsésebb csa-
pat.”
Jók: Szem Róbert, Szabó Kornél

Júniusi mérkőzés időpontja:
XXIX. forduló: 2013. 06. 08. (szombat) 17 : 00 óra
Jánoshalmi FC – Bácsbokod SK
Ifjúsági csapatunk (U-19) toronymagasan megnyerte a me-
gyei II. osztály Déli csoportjának U-19-es bajnokságát.

Eredmények:
XXIV. forduló:

Hajós FC – Jánoshalmi FC 0 : 3 (0 : 2)
Gólszerzők: Gáspár Adrián, Sztojka Szilárd, Csámpai Tamás
Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „Nagyon kellett nekünk a 
3 pont, amit a vártnál kicsit könnyebben tudtunk begyűjteni. 
Gratulálok a csapatnak.”
Jók: Gáspár Adrián, Zámbó Ádám, Zentay Tamás, Lengyel 
Endre

XIX. elmaradt forduló:
Bajaszentistván SK – Jánoshalmi FC 3 : 3 (2 : 2)

Gólszerzők: Gáspár Adrián 2, Körmöczi Dominik
Edző értékelése: „Lekopíroztuk az őszi meccsünket, akkor 
is döntetlent játszottunk. Elégedetlen vagyok, mert mind a 
három gólnál nagyot hibáztak a játékosaim. A játék alapján 
győzelmet érdemeltünk volna.”
Jók: Gáspár Adrián, Burai Gábor, Zámbó Ádám, Dobos Va-
lentin

XXV. forduló:
Jánoshalmi FC – Felsőszentiván SK 1 : 0 (0 : 0)

Gólszerző: Nagy Róbert
Edző értékelése: „Közepes színvonalú mérkőzésen bebiztosí-
tottuk a bajnoki címünket.”
Jó: Csámpai tamás

XXVI. forduló:
Érsekcsanád KSKE – Jánoshalmi FC 3 : 0 (2 : 0)

Edző értékelése: „A játékosok kérésére kicsit felforgattuk a 
„MÁR BAJNOKCSAPATOT”, és ennek köszönhetően nem 
tudtunk a jó erőkből álló hazaiak fölé kerekedni. Nagyon moti-
váltan és jól futballoztak ellenünk.”
Jók: Gáspár Adrián, Zentay Tamás, Völgyesi Armand

Ifjúsági (U-19) bajnokcsapatunk
XXVII. forduló:

Jánoshalmi FC – Vaskút Bácska SK 8 : 0 (5 : 0)
Gólszerzők: Burai Gábor 3, Tóth Zorán 3, Dobos Valentin, 
Gáspár Adrián
Edző értékelése: „Felszabadultan és jól futballoztak a fi úk, az 
esőtől felázott talaj ellenére is. Megérdemelték a Széll Zoltán 
által felajánlott meccs utáni vacsorát a Korzó étteremben.”
Jók: Tóth Zorán, Burai Gábor, Zentay Tamás

XXVIII. forduló:
Mélykút SE – Jánoshalmi FC 2 : 4 (1 : 0)

Gólszerzők: Csámpai Tamás 2, Mezei Róbert, Nagy Róbert
Edző értékelése: „Az első félidőben nem olyan volt a játék, 

ami elvárható lett volna, de a másodikra feljavult a csapat.”
Jók: Csámpai tamás, Gáspár Adrián, Dobos Valentin

Barátságos labdarúgó mérkőzés: 2013. 06. 05.
Jánoshalmi FC – Ferencvárosi TC 1 : 4 (1 : 2)

Gólszerző: Sztojka Szilárd
Fenyvesi Ferenc: „Jó hangulatú mérkőzésen, kitűnő edző-
partnerei voltunk az élvonalban 3. helyen álló Fradi ifi nek. 
A mérkőzés elején kissé megilletődötten, de folyamatosan 
feloldódva játszottunk, egy minden csapatrészében előrébb 
tartó Fradi ellen. A mérkőzés összképében, mi túlnyomórészt 
védekeztünk, de kiszabadulva a szorításból, tetszetős és ve-
szélyes kontratámadásokat is vezettünk. A gólt is egy jobb-

Serdülő csapatunk (U-16) a ragyogó eredménynek számító 
negyedik helyen fejezte be a bajnokságot.
Eredmények:
XIX forduló: 2013. 05. 05.
Jánoshalmi FC – Kunbajai SE 26 : 1 (13 : 0)
Gólszerzők: Fenyvesi Dávid 4, Zentay Viktor 4, Sarok Erik 4, 
Fetter Mihály 2, Kuris Ferenc 3, Hegedűs Bence 2, Radvánszki 
Árpád 2, Kerekes Dániel, Csámpai Martin, Madarász Ákos, He-
gedűs Máté, Bogdán Patrik
Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „A vendégek láthatóan 3-4 
évvel fi atalabb játékosokkal játszottak, ennek tudható be a nagy 
arányú győzelem.”
Jók: Az egész csapat.

XX. forduló: 2013. 05. 11.
Sükösd SC – Jánoshalmi FC 2 : 2 (1 : 2)

Gólszerzők: Madarász Ákos, Fetter Mihály
Edző értékelése: „Nagyon jó iramú mérkőzésen nem tudtuk ki-
használni a rengeteg helyzetünket.”
Jók: Kerekes Dániel, Bogdán Patrik, Zentay Viktor, Sarok Erik

XXI. forduló: 2013. 05. 19
Jánoshalmi FC – Tataházai SK 10 : 0 (4 : 0)

Gólszerzők: Fenyvesi Dávid 2, Délceg Dusán 2, Hegedűs Ben-
ce 2, Hegedűs Máté 2, Radvánszki Árpád, Fetter Mihály
Edző értékelése: „Felszabadult jó játékkal magabiztos győze-
lem, a szerényebb tudással rendelkező Tataháza ellen.”
Jók: Zentay Viktor, Lakatos Gergely, Madarász Ákos

XXII. forduló: 2013. 05. 25.
Madarasi SE – Jánoshalmi FC 0 : 24 (0 : 10)

Gólszerzők: Gáspár Adrián 11, Sarok Erik 7, Fenyvesi Dávid, 
Csámpai Martin, Délceg Dusán 2, Hegedűs Bence, Zentay 
Viktor
Edző értékelése: „Az első perctől az utolsóig, az történt a pá-
lyán amit mi akartunk. Gratulálok a csapatnak az egész évi 
teljesítményéhez.”
Jók: Gáspár Adrián a mezőny legjobbja, Sarok Erik, Lakatos 
Gergely, Zentay Viktor

Női csapatunk ebben a bajnokságban is kitett magáért, hiszen 
a nagyon dicséretes 4. helyen fejezte be a bajnokságot.

Eredmények:

XI. forduló: 2013. 05. 04.
Mórahalom TSE – Jánoshalmi FC 1 : 0 (0 : 0)

Gál László edző értékelése: „A többszörös bajnok és a mostani 
listavezető otthonába utaztunk. Két jól felkészített, jó erőkből 
álló csapatot láthatott a néző. A mérkőzés kezdetétől felváltva 
születtek a szebbnél-szebb helyzetek. A második félidő 73. per-
cében a házigazdák egy kontra játékot követően gólt szereztek. 
Sajnos kikaptunk, de derekasan küzdöttünk. A lányok mindent 
megtettek a pontszerzésért.”

XII. forduló: 2013. 05. 11.
Jánoshalmi FC – Katymár SE 2 : 0 (2 : 0)

Edző értékelése: „A mérkőzés nagy iramban kezdődött. Huszár 
Alexandra távoli lövésével 1:0-ra vezettünk. Három perccel ké-
sőbb Doszpodné Kovács Krisztina szögletét Zámbó Csilla a ka-
puba fejelte. A második félidő végén az ellenfél durvaságainak 
köszönhetően több sérültünk lett.”
XIII. forduló: 2013. 05. 18.
Méhecskék SE (Kalocsa) – Jánoshalmi FC 2 : 0 (0 : 0)
Edző értékelése: „A mérkőzés első perceitől felváltva születtek 
a helyzetek mindkét kapu előtt. Majd egy vélt buktatásért a 
második félidő 64. percében a játékvezető büntetőt ítélt, amit 
a hazaiak értékesítettek. Pár perccel később a védelem elpasz-
szolt egy labdát az ellenfél értékesítette. A mérkőzés eldőlt. Jól 
játszott: Fazekas Evelin.”

XIV. forduló: 2013. 05. 25.
Jánoshalmi FC – Szilády RFC (Kiskunhalas) 2 : 0 (2 : 0)

Edző értékelése: „Győznünk kellett, ezért mindent feltettünk 
egy lapra. Sok szép támadást vezettünk, de a gólra a 35. percig 
várni kellett. Egy beadást Kovács Kitti a kapuba fejelt. A mér-
kőzés 39. percében Fazekas Evelin nagy erejű szabadrúgását 
Horváth Klaudia átlépett és az a hálóba csapódott. Jól játszott: 
Horváth Klaudia Május hónap játékosa: Fazekas Evelin.”
Felhívjuk szurkolóink fi gyelmét, hogy június 29.-én a jános-
halmi napok keretében háromcsapatos tornát rendezünk a 
JFC a GRUND FC és a Buzsáki KSK részvételével.
A mérkőzések várhatóan 13, 00 órakor kezdődnek, egy fél-
idősek lesznek és mindenki játszik mindenkivel. Mindenkit 
szeretettel várunk a mérkőzésekre!

Hajrá JFC!
Ádám Gyula elnök

Soha ne legyen rosszabb a tavaszi szezon a JÁTESZ 
SE sportolóinak, mint az idei. 

 A primet ismét a fekve nyomók viszik, de igen szoro-
san követik őket az asztaliteniszezők.  

A természetjárók is egyre magasabbra rakják a lécet. 
Csak az íjászok küzdenek még a generáció váltás prob-
lémáival.  

Május 28.-n megtartott Egyesületi küldött közgyűlé-
sen az Elnökség legfőbb feladatának az íjász szakosztály 
„talpra állítását” jelölte meg, s csak az íjászok után követ-
kezik teljesen egyforma elbírálás alatt a többi. További 
legfontosabb feladat a szakosztályok létszámának   növe-
lése, a versenysportok területén pedig az országos szintű 
eredmények elérése, az edzői garnitúra frissítése, a saját 
nevelésű, de már nem versenyző ugyanakkor rendszere-
sen edző és gyakorló volt versenyzőinkkel, Dénes Gábor 
erőemelő junior Európa Bajnokkal, Szabó Dávid ifjúsági 
országos bajnok íjász csapattaggal, stb.

A természetjárók soraiból Horváthné Csillag Erzsé-
bet sikeres Nordic-walking edzői tanfolyamot végzett, s 
a jövőben Ő segít a túrák szervezésében és lebonyolí-
tásában.  

Id. Haász László vezetésével szépen beindult az obes 
és a cukorbeteg gyerekek fogyi és szénhidrát égető tor-
nája - melyet dr. Horváth Katalin kezdeményezett - ahová 
további beteg és túlsúlyos gyerekeket várunk. Ne feled-
jék MOZGÁS=EGÉSZSÉG! 

A  nyári szünetben a Haász Sportcentrumban  aszta-
litenisz-tanfolyamot szervezünk az általános iskolás 
gyerekek részére. Jelentkezés a Sportcentrumban dél-
utánonként 16.00 órától  Ifj. Haász László vezetőnél. 

     

Eredmények: 
 Asztalitenisz:

A munka beérik: csapatunk Rasztovácz Miklósné, 
Beretzki István,  Piukovics Vejkó, a Zentay apuka és a 
három gyermeke Tamás, Viktor és Claudia  megyei baj-
nokság „B” csoportjában a III.!!!

Egyéniben még nagyobbak a sikerek:
Zentay Viktor a Diákolimpia „B”csoport bajnoka
Testvérével Claudiával az ezüstérmes BÁCS_KIS-

KUN MEGYE csapatának  válogatottjaként.   A testvé-
rek további érmes helyezéseket értek el a megyei kor-
osztályos  versenyeken

Fekvenyomás:

Két országos bajnokságról 3 aranyérem, kettő ezüst 
és három bronz.

RAW(fekvenyomóruha nélküli) országos Bajnokság:
Aranyérmes:Virágh Edina -52kg-s súlycsoportban
Bronzérmes: Kohl Ferenc -93    „           
Ruhás Országos Bajnokság
Aranyérmesek: Kohl Ferenc és Kolompár Árpád 

-105 kg.súlycsoportban
Ezüstérmes: Balázsi Dávid -93kg, valamint Kolom-

pár Árpád Junior -105 kg
Bronzérmesek:Junior csapat (Kohl, Balázsi, Kolom-

pár)
3.  Ifjusági – Szlobonyi Zsolt 66 kg új egyéni csúcs-

csal 7.
Íjászat: még nem indultunk az országos bajnokságo-

kon   
H a j r á  JATESZ!     

Haász László

Befejeződött a megyei bajnokság a kézilabdás lányoknál
A felnőttek a 4.helyen, serdülőink a 9.helyen végeztek.
Íme a felnőtt tabella:

A megyei góllövő listán az első 20 legjobb helyezett között 
3 jánoshalmi lány is szerepel

 2.Barna Brigitta 170 gól/ 20 mérkőzésen 8,5 gól mér-
kőzésenként, 

 9.Ruskóné Taskovics Dóra 108 gól / 17 mérkőzé-
sen 6,35 gól mérkőzésenként,

11.Rátai Roberta Réka /7 mérkőzésen sérült/ 104 
gól/13 mérkőzésen  8 gól mérkőzésenként, 16.Hornyák 
Nikolett  84 gól/ 16 mérkőzésen  5,25 gól 
mérkőzésenként.

A serdülő csapat góldobói: 1.Bényi Luca, 2.Herczeg 
Éva,3.Horváth Réka,4.Kiss Anna.

Mindkét együttesnek nagyon gratulálok a kitartásér,a 
jó helyezésért !

Csütörtökön fogadtuk a Montenegró és Bajmok csa-
patait egy évzáró levezető baráti mérkőzésre. Itt készült 
a kép. 

Június 22-én a felnőtt csapatot meghívták Palicson 
rendezendő Strandkézilabda nemzetközi mérkőzésekre, 
melyre szívesen elmegyünk.

 Minden játékosomnak köszönöm a helytállást és az 
eredményt! Kívánok mindenkinek jó nyaralást és pihe-
nést!                                                               R Mari

ról belőtt labdából, Sztojka Szilárd gyönyörű kapáslövésből 
szerezte. Ezzel lett 1 : 1. Sokáig tartottuk is ezt, de azért 
az utolsó félórában lőttek nekünk 3-at, kialakítva az 1 : 4-es 
végeredményt. Azt gondolom nagy élmény volt ez minden 

játékosomnak, hogy 250 néző előtt és a Ferencváros ellen 
játszhatott mérkőzést. Nagy köszönet a csapat nevében 
azoknak, akik ezt lehetővé tették.”
: 

Csapat J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1. Kiskőrösi Női KSZSE 20 19 0 1 562 358 38
2. KB AUTOTEAM 20 17 0 3 577 387 34
3. Lajosmizse NKK 20 16 0 4 639 509 32
4. Jánoshalma NKSZSE 20 15 0 5 580 439 30
5. Kiskunmajsa SE 20 11 1 8 490 459 23
6. Kalocsai KC 20 9 0 11 470 484 18
7. Félegyházi KSC 20 6 0 14 359 426 12
8. Nemesnádudvari NKSZE 20 6 0 14 410 524 12
9. Tiszakécske VSE 20 5 0 15 447 609 10
10. PVSE Bácsalmás 20 3 0 17 339 526 6
11. CsÁTESZ SE 20 2 1 17 380 532 5

Kézilabda híradó 
 JÁTESZ HÍREK 

ORSZÁGOS BAJNOKI 
ARANYAK, EZÜSTÖK, 

BRONZOK, HELYEZÉSEK!!

Közös fotó a mérkőzés után az FTC-vel.
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Házasságot kötött:
Bandel Roland – Tatai Ildikó

Fonyódi Tivadar – Csesznegi Viktória
Eszik Nándor – Csizovszki Dóra

GRATULÁLUNK!

Já nos hal ma Vá ros
Ön kor mány za tá nak lap ja
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Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M IJ Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

Vild energia ital  69,– Ft
0,2 l-es szívó szálas üdítő   39,– Ft
Tc hibo Family 250g-os 375,– Ft

Óriási zöldség és gyümölcs vásár
Az akció június 8-25 között, illetve a készlet erejéig tart

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

Petróczky Fe renc Petróczky Fe renc 

Lengyel Tamás (Anyja neve: Kolom-
pár Edina) Tóth Anett (a.n.: Mester Anasz-
tázia), Radics Krisztián (a.n.: Csámpai 
Katalin), Balla Dzsesszika (a.n.: Csámpai 
Anasztázia), Nagy Blanka (a.n.: Nagy Kata-
lin), Juhász Benedek (a.n.: Zelei Judit) és 
Taskovics Anita (a.n.: Papp Erika) 

Keze lés  és 
tanfo lyamok,

Sza la i  Csaba Koppány
természetgyógyász

Japán masszázs!

w w w . s z c s k . h u 
06 -70 /634 -63 -64

Ügyeleti beosztás:
6. Dr. Gregó Sándor, 7. Dr. Tompa László, 8. Dr. Kishonti 

Attila, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. 
Gregó Sándor, 12. Dr. Tompa László, 13. Dr. Vándor Ilona, 14. 
Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Csoboth 
Johanna, 17. Dr. Kishonti Attila, 18. Dr. Tompa László, 19. Dr. 
Mikó Attila, 20. Dr. Gregó Sándor, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. 
Dr. Gregó Sándor, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr. Tompa Lász-
ló, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Gregó Sándor, 27. Dr. Ván-
dor Ilona, 28. Dr. Kishonti Attila, 29. Dr. Csoboth Johanna, 30. 
Dr. Csoboth Johanna,.

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.
Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart.  Hét vé gén 
és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét-
főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart.
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13

Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Or vo si ügye let
Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES eset ben ve he tő igény be!

Csima János Csima János Csima János 
közterület-felügyelő közterület-felügyelő közterület-felügyelő 

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

VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULATI TAGOK
FIGYELEM!

MEGVÁLTOZOTT AZ 
ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE!

2013.03.25-től a Társulat irodája új helyre költözött. Ettől az időponttól már csak itt lehet az ügyfélszolgálatot 
elérni, ahol továbbra is készséggel állnak rendelkezésükre.

Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. (Volt kollégium)
A telefonszám változatlan marad. Telefon: 06-77/401-001

Az ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, szerda, péntek 08.30-12.00 óra között
Kedd 13.30-17.00 óra között

Csütörtök szünnap
A Társulat a küldöttgyűlését 2013.05.22-én megtartotta a 2012-es évi mérleg- és 

eredmény kimutatást elfogadta. Köszönjük minden érdeklődőnek a jelenlétet!
 Kérjük fentiek szíves fi gyelembe vételét a személyes ügyintézésük alkalmával. 

Rendőrségi hírek
A Btk. 274. § (1) bekezdésébe ütköző és a c. pontja 

szerint minősülő intellektuális közokirat-hamisítás bűn-
tette miatt indult eljárás indult K. E. Jánoshalmi lakos fel-
jelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2013. ápri-
lis 12-én a délelőtti órákban a feljelentő nevét aláhamisí-
totta egy lakcímbejelentő lapon amit azután a jánoshal-
mi Okmányirodán beregisztrált, és így a feljelentő bele-
egyezése nélkül annak lakásásba a volt élettársa, P. Cs. 
bejelentkezett. 

A Btk. 170. § (2) bekezdésébe ütköző és a sze-
rint minősülő súlyos testi sértés bűntette
miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2013. 
május 28.-án 18 óra körüli időben Jánoshalma, Csorba 
utca és Fecske utca kereszteződésénél, az általa oko-
zott közlekedési baleset miatt arcul ütötte Cs. F. János-
halmi lakost. Az elkövető B. J. Jánoshalmi lakos aki cse-
lekményét elismerte.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekez-
dés I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre elkövetett 
lopás vétsége miatt eljárás indult P. P. T. jánoshalmi lakos 

feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2013. ápri-
lis 12-én 14 óra és 2013. május 12-én 12 óra közötti idő-
pontban Jánoshalmi lakásán a hálószobában elhelyezett 
szekrényből eltulajdonított 180.000 Ft készpénzt.

I. G. az EDF Égáz-Dégáz Zrt. munkatársa bejelentést 
tett R. Á. Jánoshalmi lakos ellen. A rendelkezésre álló 
adatok szerint az EDF Égáz-Dégáz Zrt munkatársai által 
2013. május 9.-én megtartott fogyasztóhely ellenőrzés-
kor megállapították, hogy a Jánoshalma, Téglagyár utcai 
fogyasztói helyen a gáz szolgáltatás 2011. január 28-án 
megszűnt, ennek ellenére ott a vezetékrendszerbe sze-
relt azonosító címke nélküli nyomáscsökkentőn és gáz-
mérő órán keresztül a gázhálózatról gáz vételezése tör-
ténik. Megállapították továbbá, hogy az ellenőrzés során 
talált gázóra a egy Jánoshalma Áchim utcai ingatlanról 
származik. Az ellenőrzés adatai szerint 2011. január 28. 
és 2013. május 9. között a Jánoshalma Téglagyár utcai 
fogyasztói helyen szabálytalan gázfogyasztás történt és 
az EDF Égáz-Dégáz Zrt.-nek okozott kár 50.001.-Ft-ot 
meghaladó összegű.

Jánoshalmi Rendőrőrs

2013. 
Június  18-án 

Kirakodó vásár

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

„Május köszöntő” a 
Király tanyán.

A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület, májusköszöntő rendezvényt tartott a „Király Lovastanyán”. .A fa 
már állt és nem is volt túl magas, így nem okozott nagy gondot a feldíszítése, melyet a művészi érzékkel megáldott 
asszonyok és férfiak együtt végezték el.  ..A késő estébe nyúló „bulit” az igen finomra elkövetett babgulyás, no meg 
a mértékkel fogyasztott sörök, borok és hosszú baráti beszélgetések tették teljessé.                          GYPCS


