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Ára: 170 forint

KEZDŐDHET A
CSATORNÁZÁS

Jánoshalma Város Önkormányzata mint ajánlatkérő a szennyvízcsatornázás építési beruházás megrendelésére a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján nyílt közbeszerzési eljárást írt ki, melynek eljárást megindító
felhívása 2013. március 27-én jelent
meg 2013/S 061-102110 számon.
Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának időpontja 2013.
május 13-án 10.00 óra időpontban
került meghatározásra.
A fent megjelölt határidőig az alábbi társaságok adták be ajánlatukat:
Közös ajánlattevők neve: Jánoshalma A-S Konzorcium, 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
Közös ajánlattevő neve, vagyis a
konzorcium vezetője az A-Híd Zrt.
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca
20., a partnere, a konzorcium tagja pedig a Swietelsky Magyarország
Kft. 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.
B. ép. V. em.
Ajánlati ára nettó 2.213.843.116,- Ft.
Jótállás időtartama (egész hónapban): 24 hónap
Késedelmi kötbér napi mértéke
(százalékban, vetítési alap: nettó
egyösszegű ajánlati ár): 0,2 %

XXVIII. év fo lyam 7. szám

Jánoshalmi Napok 2013

Miután az eljárás keretében a
Bíráló Bizottság megvizsgálta az
ajánlatot, az eljárást érvényesnek
minősítette, minden közbeszerzési dokumentum megküldésre került
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztályának, amely azt átvizsgálta és 2013. június 28. napján kiállította a Szabályossági Tanúsítványt.
Így az eljárás lezárásának minden feltétele teljesült, amelyet az
önkormányzatunk Képviselő-testülete 209/2013. (VII.02.) Kt. számú
határozatával megtett: az ajánlatot
érvényesnek, az eljárást eredményesnek ítélte meg és nyertesként
a fent említett Jánoshalma A-S Konzorciumot hirdette ki.
A szerződés megkötésére 2013.
július 16-án kerül sor, ezt követően
július végén a csatornaépítés gyakorlati megvalósítása megkezdődik.
A csatornaépítés során jelentkező kellemetlenségekért a lakosság
támogatását és megértését kérjük!
Jánoshalma Város
Képviselő-testülete

Június utolsó hétvégéjén ismét megerenezésre került a Jánoshalmi Napok rendezvény sorozat, melyről több képet és a történéseket a 3. oldalon találnak

Ballagott már a vén diák…

„Emlékezni és emlékeztetni
mindannyiunk kötelessége!“

Mártír istentisztelet lesz

2013. júius 7-én 11 órakor a jánoshalmi
zsinagógában
A megemlékezést tartja: Vencel György
Jánoshalma Város
Önkormányzata

Pályázatot ír ki

A Jánoshalma, Kálvária utca 1/A. szám alatti
„Fecskeház” 1 db lakásának bérletére
Lakás adatai:
- 1 db lakás földszint 2. szám alatt 1+1/2 szobás,
36 m 2

A lakásban történő elhelyezési feltételek:
1./ Házastársi vagy élettársi közösség.
2./ Házastársak egyike legalább 2 éve életvitelszerűen Jánoshalmán
lakik, vagy 3 éve munkahellyel rendelkezik.
3./ Kérelem benyújtásakor a házastársak (élettársak) egyike sem töltötte be 35.-ik életévét.
4./ Nem rendelkezik beköltözhető lakással
5./ Vállalják lakáshelyzetük 5 éven belüli megoldását és elő-takarékossági szerződést kötnek, legalább havi 20.000.-Ft. összegben.
6./ Kereső tevékenységet folytatnak vagy valamelyik oktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatói.
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. július 22. 16:00 óra.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában lehet
leadni zárt borítékban,
A borítékon „Fecskeház” megjelölést kérünk feltüntetni.
Érdeklődni személyesen vagy telefonon, Ádám Tamás vezető-főtanácsosnál a 13. számú irodában, telefonon: a 77/501-001/120 lehet.
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály
ISSN

2013. július

2062-4069

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

Június 15-én, szombaton, ballagási daloktól volt
hangos a Hunyadi Iskola épülete.
81 nyolcadikos vett búcsút a jól ismert osztálytermektől, majd a Sportcsarnokban folytatódott a
meghitt ünneplés. Az igazgatónő, Somogyiné Sági
Piroska ebben az évben is emlékérméket, kitüntetéseket adott át a legjobbaknak.
Évfolyamelső a 2012-2013. tanévben Zentay
Viktor, 8. c osztályos, aki kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, a 2013. évi Országos Asztalitenisz Diákolimpia bajnoka. A Hunyadi Aranyütő tulajdonosa.
Hunyadi díjban részesült:
• Takács Kitti 8.b osztályos tanuló a kulturális

•
•
•
•

és sport tevékenységéért.
• Szokolay Luca
8.b osztályos tanuló
a kulturális tevékenységéért.
• Rasztik Rebeka
8.b osztályos tanuló
a kulturális és sport
tevékenységéért.
• Kiss Dominika
8.b osztályos tanuló
a kulturális és sport
tevékenységéért.
• Dági Alexandra
8.b osztályos tanuló a nyolc tanév alatt
nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, tanulmányi versenyeken
elért I. helyezéséért.
Fekete Rebeka 8.b osztályos tanuló a nyolc tanév alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért.
Kiss Hajnalka 8.b osztályos tanuló a nyolc tanév alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, kulturális tevékenységéért.
Németh Gina 8.b osztályos tanulónak a nyolc
tanév alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, sport és kulturális tevékenységéért.
Sendula Flóra 8.b osztályos tanuló a nyolc
tanév alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, sport tevékenységéért.

• Zentay Viktor 8.c osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredményéért és sporttevékenységéért.
• Fajszi Ádám 8. d osztályos tanuló a nyolc tanév
alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért,
példás szorgalmáért és magatartásáért.
• Juhász Loretta Lujza 8.a osztályos tanuló a
nyolc tanév alatt nyújtott kitűnő tanulmányi
eredményéért, sport és kulturális tevékenységéért, közösségi munkájáért, nyelvvizsgáért.
• Szabó Lilla 8.a osztályos tanuló a nyolc tanév
alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért,
közösségi munkájáért, nyelvvizsgáért.
• Mikó Dorottya Flóra 8.a osztályos tanuló a nyolc
tanév alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, sport és kulturális tevékenységéért,
közösségi munkájáért, nyelvvizsgáért.
• Dudás Zoltán 8.a osztályos tanuló német alapfokú nyelvvizsgáért.
A kitüntetések, könyvjutalmak átadása után a
jubileumi év tiszteletére a Kicsinyné Bayer Noémi tanárnő által tervezett emlékérmét vehették
át azok a szülők, akikre az iskola mindig, minden körülmények között számíthatott az elmúlt
évek során: Dr Katona Zsuzsanna és Dr. Mikó Attila, Zentay Tamás, Fekete Tibor, Sendula Gábor,
Juhász Ákos.
A zászlóátadás után a hetedikesek és az iskola
énekkara következett. A nyolcadikosok köszönő
szavaival, búcsúzó gondolataival ért véget az idei
ballagási ünnepség.
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Az idei Jánoshalmi Napok háromnapos
rendezvénysorozata június 27.-én csütörtökön elkezdődött az Imre Zoltán Művelődési Központban. A közönség megtekinthette
ezúttal is, a már több hete megnyitott Albert
Flórián emlékkiállítást.
Délután a jánoshalmi amatőr művészeti csoportok kiállításának megnyitóját követően megcsodálhatták a látogatók a helybéli
ügyes kezű hölgyek kézimunka remekeit.
A megnyitó után újabb szépségnek
örvendhetett a nagyérdemű a jánoshalmi
Mithras Pedagógus Női Kar hangversenyén,
melyen vendégként fellépett és elkápráztatta hangjával a közönséget Hardy-Horváth
Mária ismert énekművész is.
Pénteken az Imre Zoltán Művelődési Központban könyvbemutató részesei lehettek az
érdeklődők, melyen A jánoshalmi labdarúgás aranykorának krónikáját a szerző Szabó
Sándor nyugalmazott tanár úr mutatta be.
A főtéri szabadtéri színpadon a közönség a Jánoshalmi Aerobic Csoport és a
Salima Hastánc Csoport műsorát élvezhette. Majd nem sokkal este nyolc óra előtt a
Jánoshalmi Napok ünnepélyes megnyitóján Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere üdvözölte a testvértelepülések:
a lengyel Nawojowa, az erdélyi Korond és
Tusnádfürdő, a délvidéki Topolya, Szenttamás és Temerin, valamint a Kárpát-aljai
Rafajnaújfalu képviselőit. Rövid köszöntő
beszéddel köszöntötte a főtéri sokadalmat
Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke.
A megnyitón közreműködtek a Szent Anna
Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szivárvány csoportjának tagjai. A péntek este fénypontja Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor fellépése volt, melyet az operett és a könnyű
műfaj kedvelői nagy örömmel hallgattak.
Szombaton egész nap volt kézműves
foglalkozás – a Gyermek Esélyegyenlőség
Programiroda és az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület szervezésében, volt EU-s
sátor - Játékos vetélkedőkkel kicsikneknagyoknak az Európai Unióról, ahol a kecskeméti Katona József Könyvtár munkatársai
működtek közre.
Ugyancsak szombaton röviddel ebéd után
felnőtt nagypályás labdarúgó torna kezdődött Buzsák, Grund FC, Jánoshalmi FC csapatok részvételével.
Egy kicsit később a Szent Anna Templomban a Mészáros Gábor vezette, fiatalokból álló Hetvenszer Hétszer Zenekar jótékonysági koncertje nyújtott kellemes kikapcsolódást.
A Béke téren közben megkezdődött a
Magyarok vására, ahol kézműves portékákat
is vásárolhatott az érdeklődő nézelődő.
A szabadtéri színpadon megadták a jelet
az ünnepélyes tűzgyújtásra, mikor is közel
negyven bográcsban kezdtek el főni a jobbnál-jobb ételek. Ezt követően a Felső-Bácskai amatőr hagyományőrző csoportok léptek
fel a színpadon, és egész estig szórakoztatták a közönséget. Mindeközben a Kossuth és Molnár János utcákban megterített
asztaloknál vacsora előtt, közben és utána
is jól esett a beszélgetés, tréfálkozás, egyegy koccintás.
Sötétedés után ismét benépesült a színpad: elkezdődött Demjén Ferenc fergeteges
koncertje, melyet Dr. Dénes Enikő és Gidai
János támogatásának köszönhetően élvezhettünk. Majd az egész rendezvénysorozatot utcabál zárta a szabad téren, ahol hajnalig lehetett táncolni. Késő este kezdődött
az Imre Zoltán Művelődési Központban a
Welcome buli. Így aki akarta, ezt helyszínt
is választhatta.

Jánoshalma Város
Önkormánnyzata ezúton
köszöni meg az alábbi
vállalkozásoknak, hogy idei
rendezvényeit támogatták:
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 Vadász Társaság, K&H
Bank Zrt. Jánoshalma, Király Lovastanya, K-Ferro Vasudvar,
Korzó Étterem, Kriszted Bt., Kunvin Borászati Kft., Lajtha
László Non-proﬁt 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.
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Lakossági fórumok

Ki jogosult az időskorúak
járadékára?
A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORÁNYHIVATAL JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA ÁLTAL
MEGÁLLAPÍTANDÓ szociális rászorultságtól
függő pénzbeli ellátások egyike az IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA:
A járási hivatal időskorúak járadékában
részesíti azt:
• aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és saját, valamint vele együtt lakó
házastársa, élettársa jövedelme alapján
számított egy fóre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át ( jelenleg 22.800,- Ft), ebben az esetben az időskorúak járadékának összege megegyezik
a fenti összeggel (22.80O,- Ft)
• aki egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb és havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 95%-át ( jelenleg 27.075,- Ft),
ekkor az időskorúak járadékának összege megegyezik az előbbi összeggel (
27.075,- Ft)
• aki egyedülálló, 75.életévét betöltötte, havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át ( jelenleg: 37.050,- Ft), itt az időskorúak járadékának összege megegyezik
az előbbi összeggel (37.050,- Ft)
• jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának összege a
fenti összegeknek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Amennyiben ez
nem éri el az 1000.- Ft-ot, a jogosult részére akkor is legalább 1000.-Ft időskorúak
járadékát kell megállapítani.

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatalának szer vezésében

A kérelmet formanyomtatványon kell
benyújtani, melyben nyilatkozni kell a kérelmező családi állapotáról, jövedelméről.
Amennyiben házastársával/élettársával él
együtt, az ő jövedelmét is fel kell tüntetni.
A formanyomtatvány átvehető a BKMKH.
Jánoshalmi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya ügyintézőinél Jánoshalma Béke tér 1.
sz. alatt vagy a települési ügysegédeknél a
járáshoz tartozó településeken.
Akinek az aktív korúak ellátására való
jogosultsága a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel szűnik meg, a jegyző a jogerős határozatot megküldi a járási hivatalnak.
Amennyiben a személy a törvényben foglalt
feltételeknek megfelel, a járási hivatal hivatalból állapítja meg részére a fenti összegű
időskorúak járadékát.
További felvilágosítás kérhető:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001/ 108-as mellék
Fax: 06-77/501-004
Ügyintéző neve: Szabó Gáborné
E-mail cím: szabo.gaborne@bacsiaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfó: 8:30–12:00 és 13:00–17:00
szerda: 8:30-12:00 és 13:00–16:00
péntek: 8:30–12:00
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Földhivatalának és Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának közös

TÁJÉKOZTATÓJA

Felhívjuk a tisztelt ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdése értelmében:
az ingatlan tulajdonosa a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi
hatóságnak a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását.
E jogszabály által az ingatlantulajdonosok számára előírt bejelentési kötelezettség 1972 óta folyamatosan fennáll, és független az ingatlan fekvésétől: tehát mind belterületi, mind külterületi, mind zártkerti ingatlanokra egyaránt vonatkozik.
Az ingatlan-nyilvántartásban általánosságban a 12 m2 alapterületet meghaladó állandó jellegű épületeket kell feltüntetni, amelyek anyaga kőből,
téglából, betonból, vályogból, tömött falból, vagy előregyártott elemekből
készült, továbbá a faépületek és a vasvázas épületek közül azokat, amelyeknek alapja vagy lábazata szilárd.
A földhivatalok napi munkájuk során - ügyfélfogadás alkalmával, parlagfű helyszínelések során, panaszos beadványok, vagy felülvizsgálati kérelmek elbírálása kapcsán - az elmúlt időszakban, számos esetben észlelték,
hogy az ingatlan-nyilvántartás alapját képező térképek e tekintetben sajnos
nem minden esetben felelnek meg a valóságos állapotnak. Jó néhány esettel találkoztunk, mikor az ingatlan adásvételét követően, például hiteligénylés során, jutott az új tulajdonos tudomására, hogy az azon lévő (lakó)épület
nem szerepel sem a tulajdoni lapon, sem a nyilvántartási térképen.
Fentiek alapján fontosnak érezzük a lakosság figyelmének felhívását,
hogy a vásárlásra kiszemelt ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése
előtt győződjenek meg arról, hogy az ingatlan tulajdonosa eleget tett-e fenti bejelentési kötelezettségének, mert az, az adásvétel ingatlan-nyilvántartási
bejegyzését követően az új tulajdonos kötelezettségévé válik.
Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy amennyiben a földhivatal bejelentésre, vagy egyéb hatósági tevékenysége kapcsán, a bejelentési kötelezettség elmulasztását észleli - az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény 28. §
(4) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény 14. § (2)-(4) bekezdésének együttes rendelkezései
alapján fel kell, hogy szólítsa a kötelezettet a változás átvezetésére alkalmas
munkarészek, valamint az átvezetéshez szükséges okiratok és egyéb hatósági engedélyek, igazolások benyújtására.
Amennyiben a kötelezett az előírt határidő lejártáig a felszólításnak nem
tesz eleget, a kötelezett költségére a földhivatalnak kell a változást bemérnie,
egyidejűleg a mulasztót bírság megfizetésére köteleznie.
Természetesen a földhivatalnak nem célja az állampolgárok megbírságolása, azonban amennyiben ilyen jellegű mulasztás észlel, az ingatlan-nyilvántartás naprakészsége érdekében cselekednie kell.
Fentiek alapján ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a tulajdonukban
lévő ingatlanokon lévő épületek vonatkozásában, ellenőrizzék, hogy a földhivatal felé történő bejelentési kötelezettségüknek - Önök, vagy jogelődjük eleget tett-e.
Amennyiben bizonytalanok a vonatkozásban, hogy az ingatlanukon lévő
épületek ingatlan-nyilvántartásba történő felvezetése megtörtént-e, úgy először tájékozódjanak a területileg illetékes járási földhivatalokban. Ha onnan
azt a választ kapják, hogy az adott épület(ek) a térképen nem szerepelnek,
akkor keressék fel a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét (építésügyi hatóságát) és kérjenek másolatot a korábban kiadott használatbavételi engedélyről.
Abban az esetben, ha az adott épület használatbavételi engedéllyel nem
rendelkezik, akkor az építésügyi hatóságtól hatósági bizonyítvány kiállítása
kérhető a meglévő tény, állapot igazolására.
Az építmény tulajdoni lapon és térképen történő átvezetéséhez kérelmet,
használatbavételi engedélyt, vagy hatósági bizonyítványt és földmérő által
készítetett épületfeltüntetési vázrajzot szükséges benyújtani a területileg illetékes járási földhivatalhoz.
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala munkájának megkezdése óta négy lakossági fórumot szervezett, melyen a szakmai előadásokkal vettek részt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási Szerveinek vezetői előadóként.
Először a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal vezetőinek előadására került sor, amely
nagy érdeklődés mellett zajlott. Sokakat érdekeltek a földhivatali bejelentései kötelezettségek, a Bácsalmási Járási Földhivatal vezetőinek bemutatkozása. Számos kérdést tettek fel
az előadókhoz.
A BKMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének magas színvonalú szakmai előadásai a
következő témákat taglalták: fogyasztóvédelmi előírások, piacfelügyeleti tevékenység, termékbiztonság, veszélyes fogyasztási cikkek,
gazdasági reklámok, termékbemutatók buktatói, jótállás és szavatosság, rezsicsökkentés
által érintett szolgáltatások.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének vezetői már két hasznos szakmai előadást, fórumot
is tartottak a jánoshalmi járás területén, először 2013. április 18-án
Jánoshalma városban, majd 2013. június 13-án Mélykút városban. A
Mélykúton tartott fórumon Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalvezető prezentációt mutatott be a Jánoshalmi Járási Hivatal munkájáról. Az előadáson sok fényképpel illusztrálta a Járási Hivatal által
használt épületeket, bemutatta a Hivatal kollégáit és sokrétű feladataikat. Köszönetet mondott az önkormányzatoknak, amelyek a Hivatal munkájának megismertetését segítik a helyi újságokban és önkormányzati honlapokon történő megjelenési lehetőségekkel.
Ezt követően Dr. Macsári Mária a Bács-Kiskun Megyei Rehabilitációs Szakigazgatási szerv igazgatója tartott átfogó tájékoztatást az
által vezetett szervezet megalakulásáról, feladatairól, a rehabilitációs
kártya kiváltási lehetőségről, majd Rehóné Polyák Andrea igazgató

helyettes az igényelhető ellátások jellemzőiről, megállapításának feltételeiről. A következőkben Daczi Péter munkatárs a TÁMOP 1.1.1.2.
sz. pályázatról tartott érdeklődést kiváltó ismertetőt.
A Járási Hivatal hatósági osztályvezetője Kopcsekné dr. Dora Éva
röviden ismertette a közlekedőképesség vizsgálatával kapcsolatban
a Járási Hivatal feladatait.
A Járási Hivatal a lakossági fórumok szervezését folytatni kívánja. Az földforgalmi törvény elfogadása után újból sor kerül földhivatali tájékoztatóra, előkészítés alatt van egy BKMKH. Munkaügyi Központja által tartott fórum a külföldi munkavállalás előnyei és buktatói tárgyában.
A BKMKH. Jánoshalmi Járási Hivatala köszöni az előadók és
mindazok munkáját. akik a rendezvények sikerét szervező munkával,
terem biztosításával vagy bármely egyéb módon segítették.
Jánoshalma, 2013-06-14.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala

Kormánytisztviselőink is segítettek az árvízi védekezésben
Bács-Kiskun Megye teljes területéről, összesen 130 kormányhivatali dolgozó vett részt 2013. június 10-én és 11-én az árvízi védekezésben, köztük a
BKMKH. Jánoshalmi Járási Hivatalának munkatársai is. Az önkéntes csoport
a homokzsákok töltésében és rakodásában segített Baján .A Kormányhivatal
minden szakigazgatási szervétől, a megye összes járásából önként jelentkeztek a Kormányhivatal munkatársai a bajai gátak erősítésére.
Június 10-én Dr. Havassy Sándor igazgató vezetésével a kollégák reggel 6 órakor indultak Kecskemétről buszokkal és a hivatal gépjárműveivel a
Duna irányába, ehhez a gyűjtőjárathoz menet közben csatlakoztak a megye
más településein élő munkatársak is. A gátakon az árvízi helyzet ellenére is
jó hangulatban folyt a munka. Az összefogás eredményeként a Bács-Kiskun

Megyei Kormányhivatal önkéntesei a hivatásos állománnyal karöltve több
tízezer homokzsákot töltöttek meg. A bajai Petőfi-szigeten a védekezéshez
eddig összesen 300 ezer homokzsákot használtak fel, megelőzve ezzel árvízi pusztítást. Június 11-én, korán reggel dr. Zombor Attila főigazgató vezetésével ismét elindultak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a járási hivatalok önkéntesei a bajai gátakra, hogy az árvízi védekezésben segíteni tudjanak. A BKMKH. Jánoshalmi Járási Hivatalának önkéntesei mindkét napon
részt vettek a védekező munkában.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jánoshalmi Tárási
Hivatal Járási Gyámhivatalának tájékoztatója

Gyermektartásdíj megelőlegezése

A megállapítás feltételei:
- a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában
már megállapította, vagy van olyan külföldi
bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős
határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani,
- a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá
- a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a
szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy fóre jutó havi
átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét. Az egy fóre
jutó jövedelem megállapításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 1 hónapot, egyéb jövedelmeknél az 1
évet nem haladja meg. A jövedelemszámításnál figyelembe veendők a közös háztartásban
élő közeli hozzátartozók:
- szülő, szülő házastársa vagy élettársa,
- 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató gyermek,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek,
- korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermek, - szülő vagy házastársa által eltartott rokon.
A kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat, tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák,
valamint nyilatkozni kell arról, hogy nem állnak
fenn az elutasítás alapjául szolgáló kizáró okok.
A kérelemhez csatolni kell:
- jövedelemnyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal és a tényleges kiadásokat igazoló számlákat (rezsiköltség, OTP tartozás stb.),
- tartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot,
- tartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását

igazoló okiratot vagy a gyermektartás eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem
régebbi foglalási jegyzőkönyvet, (ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján
lehetséges, közokirattal kell igazolni, azt, hogy
a jogosult kezdeményezte a gyermektartásdíj behajtását és igényének érvényesítését.), középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányok folytatását igazoló igazolást.
Nincs helye a gyermektartás-díj megelőlegezésének (kizáró okok), ha a kötelezett
- lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj
nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, vagy
- külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy
- a jogosulttal közös háztartásban él,
- részösszegű megfizetés vagy részösszegű
behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a
bíróság által megállapított gyermektartásdíj
alapösszegének 50 %-át meghaladja, vagy lejárt gyermektartásdíj esetén.
A gyámhivatal hivatalból vagy a külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek értesítése alapján a gyermektartásdíj folyósítását - legfeljebb 6 hónapra - felfüggeszti, ha - a kérelmező
családjában az egy fóre eső jövedelemben pozitív
változás állt be, - a kötelezett a kérelmező részére
legalább két egymást követő alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat,
- a végrehajtás eredményre vezetett,
- a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el.
A gyámhivatal a gyermektartásdíj megelőlegezését megszünteti, ha
- a gyermek - a gyámhivatal, illetve a bíróság
végrehajtható határozata alapján - a külön élő
másik szülő vagy más személy gondozásába kerül,
- a gyermek nagykorúvá vált, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem
folytat,

- a gyermeket a gyámhivatal átmeneti vagy tartós
nevelésbe vette, - a kötelezett meghalt.
Ha a gyermektartásdíj jogerős metállapítására
kerül sor, az a kérelem benyújtásától esedékes.
A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának
napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban 3 évig tart. A feltételek fennállása esetén ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további 3 évre a
megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.
Folyósítás
A megállapított tartásdíjat a tárgyhót követő
hónap 5-ig kell folyósítani.
A kötelezett, illetve a jogosult a megelőlegezett tartásdíj ideje alatt közvetlenül adott, illetve
kapott tartásdíjat a megelőlegezés elrendelése
előtt keletkezett hátralékba nem számíthatja be.
A megelőlegezet gyermektartásdíjat a kötelezett a Ptk. 232. &-ának (2) bekezdésében meghatározott kamattal az államnak megtéríti. A megelőlegezet gyermektartásdíjnak meg nem térült
összegét adók módjára kell behajtani az adózás
rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint. A
megelőlegezet gyermektartásdíj behajtása során
a hátralékra a települési önkormányzat jegyzője adóügyi hatáskörében indokolt esetben méltányosságból részletfizetést vagy kamatelengedést
engedélyezhet. A települési önkormányzat jegyzője adóügyi hatáskörében a hátralék teljes összegét akkor engedheti el, ha a kötelezett gyermeke
a reá tekintettel megelőlegezet gyermektartásdíjat
hagyatéki teherként megörökli.
További információ és kérelem nyomtatvány a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalában (6440
Jánoshalma, Arany J. u. 13. szám alatt) kérhető.
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
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Kunfehértón strandolt a Nyitnikék gyerekház
Június 21-én
reggel
gyerekházunk
népes csapata felkerekedett és átment
a kunfehértói
strandra.
A
nagy
hőségben igazi felüdülés volt
lubickolni a tó
vizében. A gyerekek legtöbbje most ismer-

5. oldal

Kicsinyek vására 2013.

A Gyermeklánc óvodában a hagyományinkat megtartva, idén is megszerveztük a Kicsinyek Vásárát.
Az időjárás kicsit megtréfált bennünket a szeszélyességével, de ez nem tántorított el bennünket a gyerekek számára oly örömteli esemény megrendezésétől.

Kisbíró dobolta ki a vásárt, mely ezután kezdetét vette, a Pöndölösök citerazenekar hagyományőrző dalaira táncoltunk.
A gyerekek krajcárgyűjtő helyeken ügyeskedtek; énekeltek, ritmust tapsoltak, verset mondtak, környezetismereti kérdésekre válaszoltak, horgászos játékot játszottak, ügyesen végrehajtott tornagyakorlatokkal érdemeltek ki jelképes kis krajcárkorongokat, melyeket aztán bazáros kirakodóhelyen válthattak be.
Lehetett kapni fakanál
bábot, agyagképet, nyakláncokat, plüss állatkákat,
mézeskalács figurákat,
origami hajtogatásokat,
gipszöntvényeket, hogy
csak párat soroljak föl a
nagy választékból, melyeket az óvodapedagógusok
és a dajka nénik készítettek, gyűjtögettek számukra erre az alkalomra.
Jövőre is várunk mindenkit.

kedett meg a természetes vízben való pancsolással,
sokukat alig lehetett kicsalogatni a hűsítő habokból.
Serényen, jó hangulatban pucoltuk a krumplit,
amelyből Márti néni nagyon finom paprikáskrumplit
főzött nekünk, később a hűvösben jóízűen lakmároztunk belőle.
Babáink nagy örömmel vették birtokukba a strand
új játékait: csónakáztak, csúszdáztak, mászókáztak kimerülésig, majd jót aludtak a napernyők árnyéka alatt.
Ismét egy felejthetetlen, élményekben gazdag
napot töltöttünk el együtt, mi a Nyitnikék gyerekházasok.

Molnár Istvánné
óvodapedagógus

A Hunyadi Iskola hírei
TANÉVZÁRÓ a Hunyadiban…

ASZPIK SZÍNHÁZ

Iskolánk tanítói évek óta, minden júniusban színházi
programmal szórakoztatják tanulóikat. Az előadás előtt
hónapokkal kezdenek pedagógusaink gyakorolni, jelmezeket és színpadi hátteret készíteni. A színtársulat állandónak mondható, esetlegesen egy-egy új taggal bővül. A
pedagógusok mellett a „pedagógus gyerekek” is szívesen vállalják a fellépéseket. A munka nehéz, de az előadások fergeteges hangulata feledteti azt. Az idei színdarab a „Hárman egy szoknyában” című mesés játék volt. A
három előadáson sok-sok óvodás és kisiskolás nézhette
meg a mesét. Persze a legérdekesebb előadás a Hunyadis gyerekeké volt, hiszen a jelmezek alatt ők a saját tanító nénijeiket ismerhették fel.
A színtársulat ígéri: Jövőre is találkozunk!
Köszönet mindenkinek, aki a munkájával segítette az
előadás létrejöttét.
A mese szereplői:
Terke anya
Hornyák Adrien

Ferke apa
lányaik:
Ella
Bella
Fáni
Mári
Sári
Klári
Nagypapa
Málé Máté a király
Felícia királylány
Jár Jeromos
királyi hírnök
Tündér
Mindignevető
Álomfakasztó
Görcsvarázsló
Mindenttudó

A Szakmai színvonal
emelkedése 2007
és 2013 között
Sokat lehet – és kell – tenni a pedagógusi munka presztízsének emeléséért. Kevés iskola mondhatja el magáról, hogy tanári kara ilyen szerteágazó
felkészültséggel rendelkezik, képes a 6 – 22 éves korosztály nevelő – oktató munkájának érdekében megújulni. Az elmúlt időszakban, 2007-2013 között
egyetemi diplomát szerzett 14 fő, szakvizsgát tett 6 fő.
A tantestület 6 év alatt összesen 3550 óra szakmai továbbképzésen vett
részt.

Marancsik Márk
Koczó Ildikó
Vajda Róbertné
Friebertné Radvánszki Rita
Szakáll Luca
Marancsik Zoé
Friebert Dorina
Konkoly-Varga Melinda
Szabó Zsolt
Bényi Luca
Kothenczné Harkai Klára
Baka Orsolya
Ördög Edit
Csótiné Tóth Ágnes
Vargáné Almási Emma
Marancsikné Kubatov Ágnes

Előzetes
értesítés
A Hunyadi Iskolában augusztus
28-án reggel 8 órakor kezdődik a
javítóvizsga. A vizsgára érkezőknek
fél 8-kor kell megjelenniük az iskola folyosóján.
Az érintettek levélben értesítést
kapnak augusztus közepén a vizsga
előtti felkészítés idejéről, helyéről.

A Hunyadi Iskola tanévzáróján az
1.a osztályos Zámbó Zétény szavalt,
majd képekben összefoglalva elszámolást végzett Csima Éva és Nagy Gábor
a tanévvel kapcsolatban. Somogyiné
Sági Piroska, mint iskolaigazgató, így
köszönt el a Jelenlévőktől: „Búcsúzom,
mint intézményvezető az elmúlt 6 év
megpróbáltatásai, sikerei, nehézségei,
szépségei után. Úgy döntöttem, végre
teljes erővel újra a tanításnak élek, mert
hiszem, hogy tanítani az egyik legfontosabb dolog a világon!” Az 1.a osztályosok
Játékfüzér táncával zártuk a 2012-2013as tanév szorgalmi idejét.
A tanévzárón jutalmaztuk legjobbjainkat:
„Elismerő Oklevél a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémiától oklevelet” vehettek át
Bronz: Tusori Gergő 5.G , Agócs Máté 5.G
Ezüst: Nagy-Domonkos Andor 6.G , Juhász Dóra 6.G
, Bényi Luca 6.G , Sendula Lili 6.G
Hering Brigitta 6.G
Arany: Taskovics Előd 5.G, Vaski Csenge 6.G, Szőke Janka 6.G, Szőke Janka 6.G , Hering Vivien 6.G ,
Bényi Luca 6.G
Könyvmolyok Kiváló Mestere – „Diploma”
Boros Réka 5.G, Agócs Máté 5.G
Oklevelet vehettek át Tehetséggondozó Tanulmányi
Versenyért
Német: Rabb Dávid 5.G , Boros Réka 5.G, Novák
Nikoletta 5.G, Szőke Janka 6.G ,

Varga Zoltán 6.G , Czibolya Viktória, Herczeg Vivien
6.G, Bényi Luca 6.G,
Juhász Dóra 6.G , Sendula Lili
Angol: Kasziba Zsófia Sára 5.G , Penczinger Barbara
6.G , Faddi Tamás 6.G , Horváth Brigitta 7.G,
Kiss Anna 7.G, Szakáll Luca 7.G
Egyéb Oklevelet kaptak:
Zentay Klaudia 6.G - az országos asztalitenisz versenyen nyújtott teljesítményéért
Szőke Janka 6.G - a megyei mesemondó versenyen
való szerepléséért
A Hunyadis-Szülők a jubileumi év alkalmára készített érmét kapták: Dr. Vavró Beáta, Szegedi Istvánné, Dr.
Ádámné Brecska Mária, Szerezláné Kocsis Alexandra,
Ignáczné Galgóczi Márta, Bognár Monika
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6. oldal

Érettségi vizsgát tettek…

Intézményünkben, ebben a tanévben összesen 167 középszintű
érettségi vizsgadolgozat megírására
adtak be jelentkezési lapot jelenlegi
és volt tanítványaink.
A tantárgyi megoszlás a következőképpen alakult: Magyar nyelv és
irodalom: 33 fő, matematika: 33 fő,
történelem: 34 fő, angol nyelv: 31
fő, német nyelv: 10 fő, biológia: 4
fő, földrajz: 6 fő, informatika: 10 fő,
média:4 fő, rajz: 2 fő
Emelt szintű érettségire 4 fő vállalkozott, bízva a plusz pontok lehetőségében.
Összesítve az érettségi vizsgára

jelentkezőket: összesen 54 fő jelentkezett érettségi vizsgára, ebből 33
fő „rendes” érettségi vizsgát, 21 fő
előrehozott érettségit, illetve javító, ismétlő vagy kiegészítő vizsgát
tett. Az írásbeli vizsgák időszakának
lezárása után, a tanulók 2013. 06.04én megtekinthették kijavított dolgozataikat. Az érettségi vizsgák következő szakasza az emeltszintű szóbeli vizsgák kezdete június 06-ától.
A középszintű szóbeli érettségi vizsgák június 17-én kezdődtek és június
20-án fejeződtek be. A 12-13.N osztály vizsgabizottsága előtt 140 szóbeli vizsga zajlott le.

2013. július

Zöldfesztivál a Hunyadiban

2013. 06. 13-án széles programkínálattal, sok érdekes tevékenységgel
zajlott a Zöldfesztivál. A programokon részt vett kb. 800 fő gyerek és felnőtt.
Volt kocsikázás közel 300 fő részvételével. A kézműves sátor egész nap üzemelt, érdekesebbnél érdekesebb alkotások születtek az ügyes kezek nyomán. A fűnyíró verseny résztvevői a Városi Sportpályán versenyezhettek. A
söprögető és gereblyéző verseny is megmozgatott közel 200 főt. A cukorbetegségről, a fogápolásról tartott előadás sok jó tanáccsal látta el a hallhatóságot. Az egészséges „Zöldpont szoba” kiállítása az egészséges táplálkozásról mutatta be termékeit.
A falmászás, amelynek a VM iskolája adott helyet, az egyik legnépszerűbb programnak bizonyult. A Kincskereső játékban a Zöldfesztivál emblémáját kellett összerakni mozaikdarabokból. A Zumbán közel 500 – an mozogtak
egyszerre. Reméljük, hogy jövőre is megrendezik ezt a versenyt. A nap zárásaként „Egy csepp finom vacsorával” zöld – Zöld szemmel c. előadást tartott
Juhász Zsolt a Város Gazda Kft ügyvezető igazgatója. A Zöldfesztivál zárásaként a TÁMOP -5.1.1 – 11/1/A – 2012-0002 számú pályázat keretében a
résztvevők finom vacsorával zárták a gazdag programot a Király Tanyán.

Hunyadi-díj 2013.

TANULMÁNYI

KIRÁNDULÁS

Hagyományaink szerint Hunyadi-díjas pedagógusokat köszöntöttünk tanBozsóki Lászlóné tanítónő, akitől az elmúlt évtizedek alatt sok kisgyermek
évzáró ünnepségünkön. 2013-ban Hunyadi-díjban részesült: Simon Lászlóné tanulta meg a betűvetés tudományát. Segíti, irányítja tanulóit, nem engedi
tanítónő, akinek magas színvonalú a vezetői és a szakmai felkészültsége, jó elkallódni a gyermekeket, odafigyel a problémákra.
szervező és kiváló kapcsolatteremtő készsége valamint tanítói tapasztalatai
mind az iskola vezetésében, mind az oktató-nevelő munka megszervezésé„ A múlt tisztelete az a vallás,/ mely az új nemzedék köteléke. / Ne veszítben, irányításában megvalósíthatóvá váltak. Az intézmény kapcsolatait állan- sünk semmit a múltból, / Mert csakis a múlttal alkothatjuk a jövendőt.”
dóan bővítette. Tagintézmény-vezetőként nagy figyelmet szentelt a nevelőAnatole France
testület munkájának irányítására, ellenőrzésére.
Gratulálunk díjazottjainknak!

A kultúra nem könyvesláda, tele
avult, bár tisztes fóliánsokkal. A kultúra: mozgás, cselekvés, a továbbgondolás képessége.” (Leonov)
Ennek a gondolatnak a jegyében
is vett részt tanulmányi kiránduláson
a MÚLT –KOR elnevezésű művelődéstörténeti verseny győztes csapata. 2013. május 31. és június 2.
között a Duna-kanyarba látogattunk.
Esztergom, Visegrád, Szentendre és
Leányfalu történelmi és művészeti emlékhelyeit kerestük fel. Ezáltal nyílt lehetőségünk arra, hogy a
magyar kultúra több jelentős eseménye, kiemelkedő személyiségeinek

élettere közelebb kerüljön hozzánk.
Bár a nyertes csapat csak ötfős
volt, a kiránduláson 16 diák vett
részt.
Ezúton szeretnénk kifejezni mély
hálánkat azok iránt, akik önzetlen
támogatásukkal lehetővé tették számunkra azt, hogy egy ilyen feledhetetlen élményben legyen részünk.
Most is – mint eddig minden évben
– anyagilag támogatott bennünket
Malustyik Béla és felesége, Dr. Király
Ibolya, Gáspár Zsolt képviselő úr,
illetve Dr. Zámbó Tímea fogorvos,
gimnáziumunk volt diákja, Radnóti
Gimnázium Alma Mater Alapítvány.

Három nap a Balaton partján
Az Erzsébet-program keretében júniusban
három napot tölthettünk a 3. a, a 3. c és néhány
8.c osztályos tanuló Fonyód-ligeten.
Június 3. hétfő:
Alig tudtuk kivárni az indulás pillanatát. Anyát
már reggel 5-kor ébresztettem, el ne késsünk. Fél
7-re az iskolánál voltunk. Nálam korábban kelők
is voltak, mert nem én értem oda elsőnek. Megérkezett a busz, felpakoltuk a csomagokat, és mindenki keresett magának helyet. Tudtuk, hogy az
út hosszú lesz, de nem számított, mert kirándulni megyünk. 7-kor indultunk 40 gyerek és 3 tanító néni. Először Szekszárdon álltunk meg és sétáltunk fel a kilátóhoz. Jó volt megmozgatni kicsit a
lábainkat. A második megállónál már a Balaton
partnál voltunk. A Szántódi-révtől néztük meg először a „magyar tengert”. Nem olyan, ahogy a könyvekben olvastunk róla, sokkal nagyobb. A Tihanyi-félsziget pedig olyan közel volt, szinte karnyújtásnyira.
1 órára értünk a táborba, Fonyód-ligetre. Ebédeltünk, és máris birtokba vettük a házat, a szobákat, a játszóteret, a Balatont, a sportpályákat, egyszóval az egész tábort. A 7. ház csak a miénk volt.
Ott én három osztálytársammal voltam egy szobában. Beköltöztünk, majd felfedeztük a környéket.
A tábor hatalmas, így a séta hosszú volt. Visszafelé végig a Balaton partján bandukoltunk. Ági néni
megengedte, hogy kicsit beletaposhassunk a vízbe. A hullámok viszont az egész ruhánkat összefröcskölték. Így bizony mondhatom, hogy fürödtünk is a Balatonban.
Este karkötőt készítettünk bőrből, majd énekeltünk és táncoltunk is. A sötétben kacsa-vadászatot rendeztünk, és a zseblámpákkal futkároztunk
az udvaron. Takarodó után még beszélgettünk
kicsit, de muszáj volt aludni, mert másnap megint
sok program várt ránk.
Június 4. kedd:
7 óra, ébresztő. Az ablakból pont a Balatonra
láttunk, a Badacsonyi hegyekre.
Délelőtt mécsest készítettünk Julika nénivel,
varrtunk Melinda nénivel, és Ági néni mindenkinek

kifestette az
arcát. Délután nagy
sétát tettünk
Fonyódon.
Megnéztük
a kikötőt, és
jót szaladgáltunk és
játszottunk
a Palánkvárban.
Meghallgattunk egy
megemlékezést a Trianoni gyásznap, a Nemzeti Összetartozás Napjáról. Megtanultuk az Összetartozás dalát, és délután 6-kor együtt énekeltünk és táncoltunk az
országgal.
Este táncházba mentünk. A tábor közepén
akkora sátor állt, ahova befértünk mindannyian.
Azt mondták, körülbelül 900-an nyaraltunk ezen
a 3 napon ott.
Éjszaka részt vettünk a bátrak útján. Én elmertem indulni egyedül is. Szerencsére a nyolcadikosok ott álltak kint a pálya szélén, és segítettek
abban, hogy merre menjünk. Kicsit félelmetes volt,
de a feladatot mindenki teljesítette. Megjegyzem,
voltak, akik párban futottak. Ők nem voltak olyan
bátrak, mint én.
Június 5. szerda:
Reggel korai volt az ébresztő. Pakoltunk. Reggeli után balatoni rézkarcot készítettünk, majd
irány a busz. Még szerencsére nem haza indultunk. A meglepetés program: Pécs „Mecsextrém”
pálya. Az út a Dunántúli-dombságon át eléggé
viszontagságos volt. Fel, le, fel, le. Kicsit összerázódott a gyomrunk.
Fél 2-től 6-ig a miénk volt a kalandpark. Először
a kötélpályákon küzdöttük magunkat végig. A gyerekpályán kezdtünk, majd egy páran átmehettünk
a juniorra is. A nagyok a felnőtt pályákon ügyes-

Megnyílt a
Pizza -Ház

Nagyválasztékkal,
olcsó árakkal várjuk Önöket!
kedtek Melinda nénivel.
Ezután a nagy játszó udvarra mentünk fel
csúszdázni, gokartozni, trambulinozni. Julika néni
végig féltő szemmel óvott minket, de Ági néni és
Melinda néni velünk játszottak. Még versenyt is
csúsztak a hullámos csúszdán.
A nap fénypontja mégis a nyári bob volt. Rengeteget csúsztunk. Olyan volt, mintha versenyautóval száguldoznék egy versenypályán. A lányok
meg állandóan csak sikítoztak.
Hazafelé egész úton énekeltünk a buszon. A
hangom kicsit rekedtes lett ettől. Fél 9-kor értünk
haza.
Nagyon jó volt, hogy anyukám ott várt a busznál, mert már nagyon hiányzott nekem, és láttam
rajta, hogy én is nagyon hiányoztam neki.
Otthon gyorsan ágyba dugott, nem is tudtam
mindent elmesélni neki.
Csütörtökön alig tudtam felkelni. Szerencsére
aludhattunk kicsit még az első órán. Sokat meséltünk és nevettünk a többiekkel.
40 társam nevében szeretném megköszönni Piroska néninek, hogy elengedett bennünket
kirándulni, Ági néninek, Julika néninek és Melinda néninek, hogy megpályázták, és megszervezték ezt a fantasztikus 3 napot nekünk.
Lencse Bálint 3. c

Ajánlataink:
Pizzák
Frissen sültek
Tortillák
Gyrosok
Tálak

Ételeink helyben is fogyaszthatóak,
ingyenes csomagolás,
1000,- Ft feletti rendelés esetén a
házhozszállítás is ingyenes
Rendelés: Jánoshalma, Halasi út 11 Telefon:
06 70 500 77 22, 06 77 401-013
Születésnapok, névnapok, osztálytalálkozók,
lakodalmak, lebonyolítását vállaljuk! (10-től 150 főig)
Rendezvény helyszíne: Imre Zoltán Művelődési Központ
Utalvány és Kártya elfogadóhely
Otthonában is igénybe vehető

Nyitva tartás: Hét
mindennapján: 10-22 óráig
Tisztelettel: Horti László
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Felhívás a tankönyvellátással
kapcsolatban

Ballagás és tanévzáró

7. oldal

Klubnapközi

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a tankönyvellátásban bekövetkezett
változások miatt a gyermekek következő évi tankönyveinek árát a lakcímre érkező csekken kell befizetni. Kérjük a fizetési határidő pontos betartását,
ugyanis késedelmes befizetés esetén gyermeke nem kapja meg időben a tankönyveit. Együttműködését köszönjük.
Simityné Mészáros Judit

Osztálykirándulásainkról

Iskolánkban az idén is sok érdekes helyre jutottak el tanulóink. Minden
évben nagy örömmel várják a tavaszi kirándulást, hiszen valódi kaland egyegy ilyen alkalom, igazi felfedezés; az utazás, a barátokkal való együttlét felhőtlen öröme lengi körül ezt a napot. A közösség összekovácsolására is alkalmas lehet az osztálykirándulás. Így jutottak el a gyermekek pl.: Balatonra,
Bugacra, Kecskemétre, Kéleshalomra, Pécsre, Zákányszékre, Kunfehértóra, a
Király Lovastanyára. Köszönjük az osztályfőnökök, valamint a kísérő pedagógusok áldozatos munkáját!
Csimáné Balázs Zsuzsanna

Vendégségben az
Idősek Otthonában

A volt kollégiumi diákjaink hagyományát folytatva ma is törekszünk arra,
hogy az idősek otthonában élő emberekkel minél többször felvegyük a kapcsolatot. Erre remek alkalmat kínál a különböző ünnepekre összeállított kulturális műsorok bemutatása, ami előtt és után a két nagyon különböző generáció egymásra találhat egy kis beszélgetés kapcsán.
Még decemberben fogalmazódott meg egy tavaszi kerti koncert lehetősége. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így a tervektől eltérően az
otthon klubhelyiségében mutatták meg énekkarosaink, hogy mennyi szép dalt
tanultak az idei tanév folyamán. Mivel május a Szűzanya tiszteletének szentelt hónap, a műsor utolsó blokkjaként Mária-dalok csendültek fel. Ennek kapcsán felkértük kedves közönségünket, énekeljenek velünk. Megható, kedves pillanatok voltak ezek. Szinte tapinthatóvá vált a szeretet, amit adni tudtunk egymásnak a közös élményeknek köszönhetően. A gyermekek megtapasztalhatták, mennyire fontos az idős emberek tiszteletén felül a gyakorlatban való szeretetátadás.
Köszönjük a szíves vendéglátást a lakóknak és a dolgozóknak egyaránt.
Czellerné Ádám Mária és Buzder Mónika

Mint minden hónap utolsó péntek délutánján, így májusban is klubnapközit rendeztek a napközis nevelők. Az egészséges életmódra nevelés jegyében
Friebertné Radvánszki Rita vezetésével közös aerobik foglalkozással kezdődött a program. A nevelők és a gyermekek örömmel vettek részt a zenés torIsmét eltelt egy tanév, kezdődik a nyári vakáció. 2013. június 16-án délután nán. A délután folyamán változatos mozgásos és játékos tevékenység közül
15 órakor felcsendült a ballagók éneke iskolánk falai között. Az ünnepség is választhattak volna a gyermekek, ha egy hatalmas eső el nem mosta volhálaadó szentmisével kezdődött az elmúlt tanévért. Végzőseink várakozással na az eseményt. A zárásnak tervezett szalonnasütést a következő hét elején
szerveztük meg.

telve, mégis könnyes szemmel vettek búcsút a nyolc évig otthont adó intézA klubnapközi az év minden hónapjában várva várt alkalom volt a diákok
ménytől. A hetedikesek Teréz anya gondolatait adták útravalóul a ballagóknak.
A nyolcadikosok nevében Farkas Anett és Lábadi Vivien köszönt el a taná- számára, így volt ez ezen a májusi délutánon is. Jó volt látni a gyermekek
roktól és a diáktársaktól. A ballagás fontos eseménye a Pro Meritis díj átadá- örömtől sugárzó arcát.
sa, melyet Kiss Györgyné alapító igazgatónő, Nagyidai Zsolt plébános atya
Czellerné Ádám Mária

FELHÍVÁS

Színházban jártunk
Június 12-én és 13-án az alsó tagozatos és az óvodás gyermekeinkkel
színházi előadáson vehettünk részt az Imre Zoltán Művelődési Központban.
Az Aszpik Színház jóvoltából a Hárman egy szoknyában című humoros mesejátékot láthattuk. A tréfás szövegek, az ötletes jelmezek és díszletek mellett
külön élmény volt a kisdiákoknak, hogy több ismerős arcot is felfedezhettek
a szereplők között. Köszönjük a résztvevőknek a lehetőséget és az élvezetes előadást!
Horváthné Kocsis Tünde

Nemzeti Összetartozás Napja

„És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e› hazán „ (Vörösmarty)

1613. október 23-án a kolozsvári országgyűlés Bethlen Gábort választotta Erdély fejedelmévé. Az esemény 400. évfordulója alkalmából a Bethlen Gábor Alapítvány és a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány
és Horváthné Sörös Anita igazgatónő nyújtott át két nyolcadikos tanulónak.
A kitüntetett diákok: Gyetvai Ákos, aki nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi
eredményt nyújtott és Sánta József, aki jeles tanulmányi eredményével, példás magatartásával és szorgalmával érdemelte ki az elismerést. Farkas Margit SZK elnöknek az iskoláért végzett áldozatos munkájáért a Pro Scola díjjal
fejezte ki háláját az intézmény közössége. Az ünnepély a tanév értékelésével
folytatódott. Igazgatónőnk sommázó szavai valamennyi tanulónak szóltak. Az
idén 277 bizonyítvány került kiosztásra 174 alsós, 103 felsős. A bennük szereplő osztályzatok átlaga alapján elmondható, hogy tanulóink jó eredményt
értek el. Könyvjutalmat kaptak a kitűnő tanulmányi eredményt elért gyermekek, szám szerint 63 fő, 47 diák pedig jeles eredménnyel büszkélkedhet.

Magyarország 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági – társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elveszítette területének több mint
kétharmadát.
Ezt a napot az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította 2010. május 31-én. Az eseményről hetedikes diákjaink rádióműsorral emlékeztek meg iskolánkban. Elhangzottak nemzetünkért esdő, hazaszeretetre
buzdító költemények, dalok, valamint két tudósítás a „hűség városában” tartott népszavazásról a 4.a osztályosok tolmácsolásában.
Csofcsics Erika

címmel történelmi vetélkedőt hirdet a Kárpát-medencében élő középiskolás korú (14-19 éves) fiatalok számára.
Versenyünkre három fős csapatok jelentkezését várjuk. Egy intézményből, baráti társaságból, egyházközségből több csapat is jelentkezhet. A
játékosok közül írásbeli előzetes megmérettetés alapján 24 csapat jut a
Lakiteleki Népfőiskolán megrendezendő középdöntőbe, innen pedig 12
csapat a döntőbe.
A vetélkedő védnökei: Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület
püspöke, Böjte Csaba ferences szerzetes és Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke. A zsűri tagjai: Bakos István művelődéskutató, Bíró Zoltán irodalomtörténész, Harmatos Áronné, a lakiteleki iskola nyugalmazott
igazgatója, Dr. Marjanucz László, a Szegedi Egyetem tanszékvezető tanára és Péterné Fehér Mária, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára főlevéltárosa.
A versenyre nevezési díj nincs, jelentkezni a lakiso@freemail.hu és a
bezdedi@gmail.com e-mail címeken lehet.
Jelentkezni az írásbeli feladatsor beküldésével lehet, jelentkezési határidő: 2013. szeptember 16. hétfő. A verseny írásbeli feladatai, a kapcsolódó
tudnivalók, szakirodalmi ajánló letölthetőek lesznek szeptember elsejétől a
www.lakitelek.hu/nepfoiskola és a www.eotvosiskola.atw.hu honlapról is.
A középdöntő és döntő helyszíne és időpontja:
Lakitelek Népfőiskola, 2013. október 11-13.

Pedagógusok köszöntése

Iskolánkban a szülői közösség tagjai fontosnak tartották, hogy a Szent
Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola nevelőit felköszöntsék pedagógus nap alkalmából a városi pedagógus ünnepség mellett egy külön rendezvényen is.
A meghívó 2013. június 13-ára szólt az Imre Zoltán Művelődési Központba.
Az iskola minden osztályából voltak szereplők, akik verssel, énekkel, tánccal illetve zenével köszöntötték nevelőiket. Az ünnepeltek meghatottan hallgatták tanítványaikat.
Hálásak vagyunk Bánfiné Sódar Szilvia néninek és Farkas Margitka néninek felkészítő munkájáért.
Czeller Ágnes

ERDÉLY ARANYKORA

Az idén 91 diákunk 27 tanulmányi versenyen mérette meg magát, dicsőséget, sikert hozva családjának, iskolájának. A közösségért, az iskola hírnevének öregbítéséért hozott áldozat jutalma a Szent Anna-érem volt. A rendszeres szentmisei szolgálatért a plébános atya nyújtott át ajándékot. Szabó Fanni 3. b osztályos tanuló vallásos buzgóságát példaként állított az iskola közössége elé az igazgatónő.
A jutalmak kiosztása után a nyolcadikosok sakk-játszmát felidéző varázslatos keringőjével zárult a rendezvény.
Jacsóné Sz. Erika

A középdöntőbe jutott csapatok valamennyi tagja emléklapot, könyvjutalmat kap. A döntőbe jutott csapatok tagjai pedig további jutalmakat, valamint
az első három helyezett csapat részvételi lehetőséget kap Bethlen Gábor
szobrának kolozsvári avatására, amely fejedelemmé választásának 400.
évfordulóján, 2013. október 23-án lesz.
További felvilágosítással szívesen szolgál Olajos István iskolaigazgató a 70/931-7808-as számon.
Lakitelek, 2013. június 26.

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke,
a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumi elnöke
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8. oldal

Sikeres szakmai vizsgák

Az idei tanévben is négy szakmában volt végzős tanulónk. A vizsgákat május 13-án írásbelivel kezdték meg a
vizsgázók, amelyet nagy izgalommal vártak, hogy számot
adhassanak a tudásukról.
A kilenc Falusi Vendéglátó szakmát tanuló diák, 2013.
május végén kezdte meg a gyakorlati vizsgát. A vizsga
itt is, mint a többi szakmánál összetett, magába foglalja a vendégek fogadását, ellátását és a programok szervezését. Finom ételeket készítettek. Pl.: Bácskai töltött
káposzta, régi recept alapján készített húsgombóc leves,
jánoshalmi kapros túros lepény. A vizsgabizottság egybehangzó véleménye alapján a tanulók felkészülten érkeztek a vizsgára, amiről az eredmények is tanúskodnak, a
szakmai vizsga átlaga 3,44 lett. A legrosszabb eredményt
elért vizsgázó is közepes szakmunkás bizonyítvánnyal
hagyta el az iskolát.
A Gazda szakmából nyolc vizsgázó diák részére a gyakorlati és a szóbeli vizsga május 30-31-én volt. A tanulóknak állattenyésztésből, kertészetből növénytermesztésből és gépüzemeltetésből kellett számot adni a tudásukról. A vizsga eredménye 3,62 lett, ami igen jó és minden
gyermek szakmunkás bizonyítvánnyal távozott.
Növénytermesztő gépüzemeltető, gépkarbantartó
szakmából két osztály tanulói vizsgáztak. A még négyéves képzésben részt vett 22 tanuló vizsgájára 2013.
június 4-6-áig került sor. A vizsgázok gyakorlatban és
szóban mutathatták meg a tudásukat, hogy alkalmasak a szakma megszerzésére. A vizsgák itt is jól sikerültek, mivel az átlag 3,77 lett. A vizsgázóknak a három nap
igen sűrű volt, mivel hat modulból kellet vizsgát tenniük,
hogy megszerezzék a szakmát. A modulok között szerepelt az erőgépjavítás, a fémmegmunkálás, a munkagép,
az anyagmozgatógép az önjáró betakarítógép üzemeltetése és elsősegély nyújtási feladatok.
A hároméves képzésben résztvevő Növénytermesztő
gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmát tanuló osztály
vizsgájára június 17-18-ig került sor. A 18 tanulónak szó-

ban és gyakorlatban kellett megmutatni, hogy alkalmasak a szakmára. A vizsga eredmények és a 3,61 átlaga
mutatja, hogy a feladatok elvégzése jól sikerült. A tanulók
a sűrű vizsgarend miatt a két napban, nagyon elfáradtak,
de második nap végén mindenki „OKJ-s kék bizonyítványnyal” távozhatott.
A Mezőgazdasági gépésztechnikusok számára a gyakorlati vizsga június 11-én kezdődött. A huszonkettő diáknak a szakképesítés megszerzéséhez hét modulból kellett számot adni. A modulok vizsga feladatai, erőgépjavításból, a fémmegmunkálásból, munkagép, anyagmozgatógép, önjáró betakarítógép üzemeltetéséből, gépészeti kötési feladatokból, mezőgazdasági ismeretekből,
vállalkozási ismeretekből és elsősegély nyújtási feladatokból álltak. A vizsga június 13-án zárult a szóbelivel.
A vizsgák szintén jól sikerültek mivel a vizsga átlag 4,00
lett. A tanulók a sűrű vizsgarend miatt, nagyon elfáradtak,
de a jó eredmények megérték a fáradozást a harmadik
nap végén mindenki „OKJ-s kék bizonyítvánnyal” távozhatott a kezében.
Az intézményünkben az idei szakmai vizsgákon megjelent vizsgaelnökök mindegyike elismerően nyilatkozott a szakmai szervezésről, vizsga lebonyolításáról és
a tanulók felkészültségéről. A végzett tanulóinknak nagy
része már a vizsgát követő napokban munkába állt. Legtöbbjük azon a helyen találata meg a számítását vagy
került alkalmazásba, ahol a szakmai tanulmányai során
az összefüggő őszi-, tavaszi-, és nyári szakmai gyakorlatát töltötte. Végzett tanulóink egy része, otthon a családi
gazdaságban dolgozik már és pályáznak a fiatal gazdatámogatásra és saját gazdaságot kívánnak indítani. Volt
technikus tanulóink kerültek alkalmazásba a bajai székhelyű AXIÁL Kft-nél is.
A végzett tanulóink egyértelműen nyilatkoztak arról,
hogy megérte négy, három vagy a két évet idejárni és
tanulni a jánoshalmi mezőgazdasági szakképző iskolába.

Újabb kitüntetések
Fazekas Sándor miniszter a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium főigazgatójának javaslatára a június 6-án a Vidékfejlesztési Minisztériumban tartott Pedagógusnap alkalmából „Miniszteri Elismerő Oklevél” kitüntetést adott át Juhász Zoltán gépészmérnök-tanárnak, és
Király Sándornak a Király Lovastanya tulajdonosának. A
miniszter úr az ünnepségen hangsúlyozta, hogy a nagy
állami rendszerek, így az oktatás átszervezésében fontos
szerepet kapnak a Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozó intézmények is. A tárca célja, hogy olyan erős vidékfejlesztési oktatási hálózat jöjjön létre az országban, amely
megfelelő képzést, kiemelkedő szakembereket, tan- és
mintagazdaságokat, munkalehetőséget biztosít a vidék
számára. Fontosak azok a tanárok és vállalkozások, akik
elősegítik ezt a folyamatot.
Juhász Zoltán tanár úr 1986-ban került az iskolába, ahol a felnőttképzésben és az ifjúsági képzésben is
tanít. Pedagógusi munkáját a hivatástudat, a magas szintű szakmai tudás, a tanítványai iránti empátia, humánum
jellemzi. Megbízhatósága, korrektsége, felkészültsége
kollégái és tanítványai körében is elismert és példamu-

tató. Osztályfőnökként sokat segít tanulóinak, hogy sikeresen fejezzék be tanulmányaikat. Törekszik arra, hogy a
közösségi élet minden területén kivegyék részüket a feladatokból. Sokat dolgozik azért, hogy diákjai pályaválasztását egyengesse, reális célok kitűzésére sarkallja őket. A
tanulók megtisztelik bizalmukkal. A szülőkkel folyamatosan kapcsolatot tart, megbíznak véleményében, elismerik segítő szándékát. Kiváló szakmai munkáját számtalan

A tanfelügyelő
Most, hogy újra bevezetésre kerül a tanfelügyelői rendszer, eszembe jutott egy,
az ötvenes évek végén tevékenykedő tanfelügyelő esete. Alig pár évvel voltunk a
forradalom után. Nagy zűrzavar uralkodott a kisdiákok fejében is. Mást hallottak a
forradalomról otthon és ellenkezőjét az iskolában és a hivatalos propagandában.
Ezt az ellentmondást az akkor tanító pedagógusoknak kellett valamilyen formában
feloldaniuk. Ezt az írásomat ezért az akkori tanítók és tanárok emlékére írom, mert
ők abban az időben nagyon nehéz helyzetben voltak. A tanfelügyelőnek a tudásuk
felmérése mellett az ideológiai helyzetüket is ellenőriznie kellett. Tanító bácsink tartott is a tanfelügyelő látogatásától, hisz az állása függött attól, hogy milyen jelentést
ír munkájáról a felsőbb szerveknek a tanfelügyelő.
Elmondta nekünk, hogy jön majd egyszer egy bácsi, aki arra lesz kíváncsi:
hogyan tudunk szépen olvasni, írni, számolni. Kérte, hogy minél többet jelentkezzünk, ha az a bácsi kérdez tőlünk valamit. Mivel közeledett április negyedike, várható volt, hogy megkérdezi tőlünk, hogy mit ünneplünk akkor. Azt kell felelnetek –
mondta a tanító bácsi –, hogy ez a nap felszabadulásunk ünnepe. Nem értettük a
felszabadulás szót . A tanító bácsi ezért elmagyarázta nekünk: A felszabadulás szó
azt jelenti, hogy akkor hozták a szovjet katonák az éhező magyar gyerekeknek és
felnőtteknek az ennivalót, kenyeret, kolbászt és csokoládét. Ezzel meg is történt
az ideológiai felvilágosításunk egy tanuló kivételével. Az egyik osztálytársunk, Laci
ugyanis aznap hiányzott az iskolából. Lacit szülei vallásosan nevelték, ezért sohasem hazudott senkinek sem.
Elérkezett a nagy nap. A tanfelügyelő, egy nyegle, városi fiatalember volt. Szinte
fia is lehetett volna az idős tanítónak. Lenéző modora már az első percekben feltűnt. Úgy beszélt a tanítónkkal mintha az az ő szolgája lenne. Minden jól indult. Az
osztály megfelelően adta elő tudását írásból, olvasásból és számolásból is. Jött a
nagy kérdés: Mit ünneplünk április negyedikén? Hazánk felszabadulásának ünnepét – hangzott kórusban a válasz. A tanfelügyelő hirtelen ötlettől vezérelve a következő feladatot adta: rajzoljuk le papírra, hogy mit is jelent nekünk a felszabadulás.
A feladat nem volt nehéz, hála az előzetes „felvilágosításnak”. Lerajzoltuk, hogy a
vörös csillagos szovjet katonák az embereknek kenyeret és húst, a gyerekeknek
pedig csokoládét, tortát és játékokat adnak. Az osztály többnyire így ábrázolta a
felszabadító katonák cselekedeteit, Lacit kivéve. Mivel ő az előző nap hiányzott,
így nem tudhatta mit kell rajzolnia. Ő azt rajzolta le, amit a nagyapjától hallott a „felszabadításról”. Laci rajzain ugyanis az egyik felszabadító harcos éppen a tehenekre, disznókra és a baromfiakra lövöldözött, a másik pedig vitte ki a házból a szalon-

2013. július

Iskolánk a bajai
árvízvédelmi munkáknál

Bajánál a Duna 2013. 06. 12-ei tetőzést megelőző hétvégén a bajai AXIÁL Kft szervezésében iskolánk is részt
vett az árvízi védekezési munkákban. Először 2013. 06.
06-án csütörtökön Menyhárt Zoltán tanár úr vezetésével
voltunk a bajai Petőfi szigeten nyolc 9.A osztályos szakmunkástanulóval. (fenti képünk) Ezen a napon az uszodával szembeni téren egy nagy homokdomb állt. Itt fogadtak
minket, majd számbavétel után elláttak bennünket szerszámokkal. Más bajai iskolák tanulóival együtt a gyerekek
feladata a homokzsákok töltése és szállítójárműre rakása volt. Másnap pénteken a sziget másikvégében, a cserkésztábornál lévő homokdepónál kaptunk munkát, szin-

tén homokzsáktöltést és pakolást. Diákjaink lelkesedéssel
és fegyelmezetten dolgoztak, dicséret illeti őket. A munkát
szervezőknek is köszönetet kell mondani, mivel maximálisan gondoskodtak a munkát végzőkről, üdítőt és tízórait
kaptak a gyerekek. 2013.06.10-én vasárnap még egy csapat önkéntes tanuló csoport indul a szigetre Szuhai Balázs
tanár úr szervezésével. A hat fő tanulónknak a szintén a
homokzsákok töltése volt a feladata. Az országban, az
árvízvédelmi munkákban résztvevő tanulócsapatok munkáját Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár levélben is megköszönte. Iskolánkban a főigazgató Úr igazgatói dicséretbe részesítette a tanulókat.

versenyeredmény is dicséri. Tanítványai minden évben
eljutnak az országos szakmai versenyek döntőjébe, ahol
igen előkelő helyezést érnek el. Az idei tanévben a Mezőgazdasági gépésztechnikus tanulói közül 9 fő jutott be a
26 fős országos döntőbe. Magas színvonalú munkájáért
az intézet vezetése 2002-ben főtanácsosi címet adományozott neki. Szaktanácsadóként 2000. óta segíti tanácsaival, információkkal a környékbeli gazdák munkáját.
Az iskola és a Király Lovastanya, mint falusi vendéglátóhely együttműködése a tanya kialakítását követően 12
éve kezdődött. A mezőgazdasági gazdaaszonyok képzésekor a falusi vendéglátással kapcsolatos feladatokat
nála gyakorolhatták tanulóink. Később a „Panziós, falusi
vendéglátó” képzés elindításakor is tevékenyen részt vállalt a különböző modulok begyakoroltatásában. A nyári és
év közbeni gyakorlatok során rendszeresen vállalt tanulókat, akik valódi körülmények között vehettek részt a szakma elsajátításában és végezhették nála a vizsgára való
felkészülést is.
Sok segítséget kaptunk a vállalkozástól a „Határtalanul” pályázat lebonyolításában, amikor a vajdasági testvériskolánk diákjait fogadtuk, de a külföldi kapcsolataink során hozzánk érkezőket (finn, lengyel, szerb, osztrák
vendégeinket) is szívesen visszük a vállalkozáshoz, mert
ott képet kaphatnak az alföldi paraszti életmódról, megis-

merhetik az itt elterjedt őshonos állatokat és megtapasztalhatják a hagyományos magyar vendéglátást.

nát és a kolbászt. Laci barátunk tehát nem a szovjet katonák osztogatását, hanem
fosztogatását rajzolta le. MI ez? - ordított a tanfelügyelő Lacira. Azon nyomban ki
is osztott neki két nagy pofont. Hogy merted ezt a hazugságot lerajzolni? - kiabált
a megszeppent gyerek arcába. Ez nem hazugság, mert az én nagyapám mesélte
el nekem, aki sohasem hazudott – mondta dacosan, de már sírva Laci.
Dávid és Góliát állt itt most szemben egymással, a némán figyelő osztály rokonszenve Dávidé volt.
Még vissza mersz feleselni, te kis fasiszta? Deresre vele! - utasította a dühös
ember a döbbenettől szinte megbénult tanítónkat.
Tudnunk kell, hogy abban az időben még engedélyezve volt a tanulók kisebb
testi fenyítése is az iskolában. Ezek a fenyítések többnyire pofonból, körmösből és
a tanuló fenekére mogyorófa-pálcával mért ütésekből álltak, amelyet deresnek is
nevezett a diáknyelv.
A tanító bácsink ímmel-ámmal ütött néhányat Laci fenekére. A tanfelügyelő
kikapta tanítónk kezéből a vesszőt és agyba-főbe kezdte vele verni Lacit. „Majd
megmutatom, hogy kell ezt csinálni!” - ordította. Most már felocsúdott bénultságából a tanító bácsink és rákiáltott a tanfelügyelőre: „Ne bántsa azt a gyereket!”
Az eszét vesztett ember most a tanító bácsi ellen fordult. Az osztálynál itt szakadt el a cérna. Mindannyian kiszaladtunk a táblához és védekezően körbevettük
a tanító bácsinkat, mintegy élő pajzsot alkotva támadójával szemben.
Kihasználta helyzetet Laci is, gyorsan közénk menekült. „ne bántsa a tanító
bácsinkat!” - kiáltottunk rá a megvadult emberre.
„Mi ez? Lázadás? Itt a dolgozó nép pénzén ellenforradalmár palántákat nevelnek. Tanító úr ennek még súlyos következménye lesz magára nézve is.” - fenyegetőzött a tanfelügyelő, majd dühösen elrohant. A tanító bácsink ezután haza engedett bennünket, az összevert Lacit pedig kerékpárján vitte haza a szüleihez.
Később tudtuk meg, hogy a tanfelügyelő egy magasan képzett egyén volt, aki
azonban a tudását nem nagyon villogtatta meg előttünk, de hatalmával aznap
ismét visszaélt, mert a tanító bácsinkat még aznap este elvitte a rendőrség. Egy
hétig nem is láttuk a tanítónkat. Ez idő alatt az osztállyal nem bírt senki, sem szép
szóval, sem veréssel. Az osztályban volt néhány tanuló, akiknek a szülei párttagok és munkásőrök voltak. Valószínűleg ezek a szülők jártak közbe a tanító
bácsink érdekében, mert őt egy hét után kiengedték és visszahelyezték az osztályunk élére.
A tanító bácsi bejött az osztályunkba és mi mindannyian némán felálltunk.
Köszönöm fiúk, folytassuk tovább, ahol abbahagytuk – mondta és arcáról egy
könnycsepp hullott az osztálynaplóra. A tanévből hátralévő két hónap alatt mi voltunk az iskola legjobban tanuló osztálya. Sem tanulási, sem magatartási gondok
nem voltak velünk. Lacit úgy kezeltük, mint az osztály hősét, aki a verés ellenére is kiállt igazáért.
Elérkezett a a tanévzáró ünnepség ideje. Az ünnepségen a mi osztályunk nem

Király Sándor alapítója az iskolához köthető „Georgica
Alapítvány”-nak, amelynek legfőbb célja a vidék fejlesztését szolgáló szakmacsoportokban, a nappali rendszerű
szakmai alapozó és szakképzésben résztvevő hátrányos
helyzetű tanulók sokoldalú támogatása.
Az elismerésekhez gratulálunk és eredményes munkát
kívánunk mindkét kitüntetettnek.

kapott semmiféle dicsértet, még a jó tanulók sem kaptak jutalomkönyvet.
Ennek ellenére váratlanul olyan megtiszteltetésben részesültünk, amelyben
kevés osztály részesült. Laci ugyan is nagyon szépen tudott furulyán játszani. AZ
iskolavezetése először ellenezte, de aztán mégis hozzájárult ahhoz, hogy Laci fellépjen az évzárón. Laci az ünnepség vége előtt, utolsónak került sorra a fellépők
között. Meghajolt, majd a közönség legnagyobb elképedésére odament a mi osztályunkhoz és a következőket mondta: „Köszönöm, amit értem tetettek. Ezzel megszólat a furulyáján A csítári hegyek alatt című dal, majd követte még három magyar
népdal. Gyönyörűen játszott , az egész iskola némán hallgatta. Mindenki tudta,
hogy ezek a dalok most csak nekünk szólnak, a „lázadó” osztálynak. Úgy hatott
ránk a furulyaszó, mint kuruc katonákra a tárogató a győztes csata után. Többet ért
ez nekünk mint ezer könyvjutalom vagy dicsérőoklevél. Amikor Laci befejezte előadását, tanító bácsink kilépett a sorból, odament Lacihoz és megölelte hálás kisdiákját. Zúgott a taps, és Laci tudta, hogy ez nemcsak neki szól, hanem az egész
osztálynak, amely egyszer a tanító bácsi és az ő védelmében nemet tudott mondani, akkor is, amikor a többiek igent mondani kényszerültek.
AZ egész iskolában a mi tanító bácsink kapta a legtöbb virágot. Még olyan szülőktől is kapott virágot, akiknek a gyermekei nem is a mi osztályunkba jártak.
A tanfelügyelő eltűnt az idők homályába, de hátrahagyott nekünk néhány örök
tanúságot. A tudás nem minden, annak birtoklása nem jogosít fel senkit arra, hogy
a neki kiszolgáltatott embereket lenézze, megalázza. A tudás Isten ajándéka, ne
használjuk hát másra, csak a rászoruló emberek megsegítésére.
A tudás hatalom is, de ezzel a hatalommal nem szabad visszaélni, mert ellenkező esetben előbb-utóbb kiváltja az emberek ellenállását, mint ahogy ezt tette
több mint ötven évvel ezelőtt az a harmincöt kisdiák is, akik szembe mertek szállni a hatalmával visszaélő tanfelügyelővel.
Ennek az esetnek is tanúsága, hogy külön-külön elbukunk, de együtt erősek
vagyunk. Tudta ezt egykori tanító bácsink is, ez a sokak által lenézett idős ember.
Valódi, egymásért tenni képes közösséget kovácsolt belőlünk abban a nehéz időben.
A történtek után a tanító bácsi tovább tanított bennünket a negyedik osztályig,
majd amikor felső tagozatosak lettünk, elbúcsúzott tőlünk. Új osztályt többé nem
kapott, megkeseredett ember lett. Elment nyugdíjba. Semmiféle hivatalos elismerést nem kapott, pedig egy hosszú, sikerekben gazdag pedagógus élet pálya
állt mögötte. Azt mondta, neki az élete munkájának a legnagyobb elismerése az
volt, amikor az osztályunk kiállt mellette. Ez volt számára az igazi nagy kitüntetés.
Pedagógusnapon mindig van friss virág a sírján, ami jelzi, hogy egykori kisdiákjai nem felejtették le.
Mintha most is hallanám a régi tanító bácsim hangját: „Folytassuk tovább ott,
ahol abbahagytuk!” Mert bármilyen nehéz is, az életet mindig folytatni kell tovább
Fajszi Ferenc
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100 éves Jánoshalmán a
gazdaköri mozgalom

A Gazdakör kiadványa 1933-ból
A sokakat érintő hasznos munkát a háború némileg
fékezte, de csak 1944-45 telén szakította meg. Néhány
hónapi, szünetelés után azonban – ha beszűkülve is –
az egyesület ismét folytatta munkáját. Megpróbált tagsága részére, akár élelmiszercsere alapján is, rézgálicot és meszet szerezni. Felújították a mészkénlé főzését,
s ismét kezdték árusítani a szőlő- és a gyümölcsfaoltványokat. De még egy fontos momentum: az egyesület politikailag is aktivizálódott.
Vezetése és tagságának nagyobbik hányada – persze új, választott vezetőkkel – továbbra is kormánypárti
maradt, csakhogy 1945-től kezdve a kormánypártot tulajdonképpen a Kisgazdapárt jelentette. És mivel az ellenzékieskedés miatt tagságának javarésze elvesztett a
Gazdakör társadalmi súlya már a háború alatt jelentősen
csökkent, a helyi, immáron kormánypártot jelentő Kisgazdapárt szinte magától értetődően a Gyümölcs-és Szőlőtermelők Egyesületében lelte meg szervezőit és szimpatizáló antikommunista tömegeit, azaz helyi bázisát. S ahol
fiókjai voltak, a külterületen és a környező községekben,

hasonló politikai folyamatok játszódtak le.
De ezzel a kiállással az egyesület nemcsak győzelemre (1945-ben) hanem egyúttal (1947-ben) elpusztításra is ítélte önmagát. A választási győzelmek ellenére is uralomra jutott diktatúra 1948 után már nem
kegyelmezett: a helyi független parasztság
egyetlen nagyobb szervezetét és politikai
bázisát 1-2 év alatt elsorvasztotta, majd
könyörtelenül felszámolta.
Először a Népfront telepedett rá gyűléseivel, majd a nőszövetség (mely az italmérési engedélyét is bevonatta), aztán
meg a kommunista DÉFOSZ szállta meg,
miután választott vezetőségét is elzavarták. Ezzel aztán a vasárnapi, amúgy is
„reakció-gyanús“ összejöveteleknek is
végét vetettek. Az 1950-es évek elején a
meg a helyi Földművesszövetkezet olvasztotta magába, s működtette látszólagosan
gyümölcstermelő szakcsoport címen. Egy
megsárgult leltár őrzi ezt a szomorú aktust:
néhány iratszekrény, asztal, pad, söntéspult és mészkénlé főzéshez való üst szerepel benne.
1956 őszén az a pár forrongó nap kevés
volt az egyesület feltámasztásához, bár
nagytermét politikai gyűlések megtartásához ismét igénybe vették. Aztán az épület
a tanácsé lett. Elejével csak ülésteremként
hasznosították. 1960-ban még ott osztották szét a beszervezett gazdákat és földjeiket a régi és az új termelőszövetkezetek
között. Néhány év múlva pedig „kenyérgyárrá“ alakították át.
Jánoshalmán tehát az oroszok bejövetelét követően
1-2 évtized alatt mind a régi gyümölcs- és szőlőtermelői kultúra, mind pedig hordozóinak egyesülete semmivé
vált. Nem sokkal később maguk a régi termelők is.
Az idősek emlékezet még tud az Egyesületről, s őrzi
néhány vezetőjük, vezetőségi taguk nevét is, ők a már
említetteken kívül: Végh,Mihály Nehéz, Ádám Sándor
Venyige, Almási Imre volt bíró és országgyűlési képviselő, Agócs György, Kecskés Ferenc és Faddi Béla nevét,
akik – úgy tűnik – az egyesület háború alatti elnöke is volt,
s még utána is pár éven keresztül.
(Az elmondattak sok száz jánoshalmi elődünk és barátunk régi egyesületének másfél évtizedes történetét
adják. Hasznos és igaz történetét. Aki további részleteket
szeretne megismerni, lapozza fel a bácsalmási könyvtár
Felső-Bácska köteteinek 1933-as és az azt követő évfolyamait. Bernáth Zoltán jóvoltából sok kisebb-nagyobb
hírt talál azokban. Az 1945-öt követő évek szomorúbb történetéről pedig a Jánoshalma és vidéke, meg a Jánoshalmi Kis Újság néhány évfolyamából értesülhet, Az egykori
tagokat már ne keresse. Sírkeresztjük néma.)

Bácskossuthfalvi találkozó

Küldöttségünk június 15-én részt vett a bácskossuthfalvi Szőlészek és
Gyümölcsészek Egyesülete által szervezett, immár hagyományos találkozón. A bácskossuthfalvi művelődési házban rendezett találkozón küldöttségünk átadta a Jánoshalmi Napok rendezvényeire szóló meghívókat, a
bácskossuthfalvi és temerini gazdák képviselőinek, melyet azok köszönettel
elfogadtak. Ez alkalommal kaptuk meg mi is a temerini meghívót, amely az
Illés-napi rendezvényükre hívja meg a jánoshalmi gazdákat.
Az egyesületi találkozónk vajdasági és határon túli gazdakörök vettek
részt. A programban szerepelt a helyi Agro-Dima cég pálinkafőzőjének és
alma szárítójának megtekintése, majd kilátogattunk a helyi szőlő és gyümölcsös kertekbe is. A kiváló birkapaprikást káposztával most is Szigeti Imre főzte. A finom ebédet a helyi és a vidéki borok kóstolójával fejeztük be. Jó hangulatban köszöntünk el vendéglátóinktól. Köszönjük bácskossuthfalvi gazdatársainknak a a szíves vendéglátást, amelyet igyekeztünk viszonozni a Jánoshalmi Napok alkalmával, melyről a következő számunkban tudósítunk
Fajszi Ferenc

9. oldal

A Temerini Kertbarátkör
bemutatása
Délvidéken, a Vajdaságban a bácskossuthfalvi gazdaszervezet mellett az 1997. január 30-án alakult Temerini
Kertbarátkör is testvérszervezete a jánoshalmi Gazdakörnek.
A temeriniekkel a kapcsolatot éppen Bácskossuthfalván
vettük fel először 1997-ben. Azóta rendszeresen találkozunk a temerini gazdatársainkkal
is. Mint ismert, Temerin Jánoshalma
testvérvárosa is. A két város között a
kapcsolat régi keletű. Nagyban hozzájárul a testvérvárosi kapcsolatok
erősítésében a Temerini Kertbarát
Kör is. Ez adja az apropóját, hogy
röviden bemutassam ezt a gazdaszervezetet.
A több száz tagot számláló Kertbarát Kör Sneider Sándor vezetésével
tevékenykedik, igen eredményesen.
Tagjaik között megtaláljuk a mezőgazdaság szinte minden ágazatának
képviselőjét.
A Temerini Kertbarátkör nemcsak a
helyi mezőgazdasági termelők életében játszik jelentős szerepet, hanem
színvonalas rendezvényeivel részt
vesz a város kulturális életében is.
Külön meg kell említenünk a helyi
lányok és asszonyok részvételét a rendezvények lebonyolításában. A gazdák társszervezete, a helyi asszonyokból álló Boldog Gizella kézimunka szakkör is. Szép
munkáikat érdemes megtekinteni Illés napkor a Kókai
Imre iskola telepi épületében rendezett kiállításukon is.
Szintén társszervezetünk a helyi méhészek egyesülete
is, akik szintén kiállítanak, mézkóstolóval egybekötve az
Illés-napi rendezvényeken.
A legnagyobb rendezvényük, az immár hagyományt
teremtő Illés-nap. Ennek eredete 1853-ra vezethető visz-

sza, amikor is Illés napján hatalmas jégeső pusztította el
a termést. A gazdák akkor megfogadták, hogy Illés prófétát határuk védőszentjévé választják és minden évben
Illés napján illően megemlékeznek róla, azért, hogy határukat óvja meg a jégesőtől és a természeti csapásoktól.
Ezt az ünnepet a temeriniek mindig a napján, július 20-án
ülik meg, függetlenül attól, hogy munkanapra esik vagy
sem. A rendezvények több napig tartanak, csúcspontjukat
az Illés napi felvonulás majd az azt követő esti bál jelenti.
A felvonulás a Temerini Kertbarátkör szákházától, a Kertészlaktól indul. A mentet mazsorettek vezetik, mögöttük fúvós zenekar játszik, őket követik a város vezetői,
mögöttük a testvérvárosok és társgazdakörök küldöttségei. A küldöttségek után a kézimunka szakkör asszonyai következnek egyforma népviseltben. Külön érdekesség a méhészek felvonulása, akik között néhányan sajátos mézszínű köntösben díszelegnek. Ezután virágokkal feldíszített gyerekekkel megrakott
lovas kocsik következnek. Őket népviseletbe öltözött lovas fiatalok kísérik.
Nagy sikere szokott lenni a kis pónikon lovagló gyerekeknek is.
A hosszan elnyúló menetet a nézők
tapssal köszöntik, többen ásványvizet osztogatnak a nagy melegtől eltikkadt felvonulóknak. A menet a helyi
Szent Rozália katolikus templomnál ér véget. A templomban, már aki

BOR
A MINDENNAPOKRA!

befér, közös ünnepi szentmisén ad hálát, és emlékezik
meg Illés prófétáról és kérik, hogy továbbra is védje meg
határukban a termést a jégesőtől. A szentmise után a
Kertbarátkör tagjai a székházukban, a Kertészlakban látják vendégül ebédre a meghívott gazdaküldöttségek tagjait. Délután a környék nevezetességeivel ismerkedhet-

nek meg a vendégek. A helyi gazdák szívesen látnak bennünket vendégül egy-egy pohár borra a pincéjükbe.
A temerinieknek nagyon jó minőségű földjeik vannak.
Itt még a szőlőt is tápanyagban gazdag feketeföldbe ültetik. A szakértelemnek és a jó termőhelyi adottságoknak
meg is van az eredménye. Nagyon jó termésátlagaik vannak. A temerini borászok kiváló boraikkal jelentős sikereket érnek el a jánoshalmi borversenyeken is.
Este Kókai Imre iskola telepi épületének udvarán közel
ezer főre terítenek az előre kifeszített sátrak alatt. Az
újkenyér megszegése után jön a finom
vacsora, majd a hajnalig tartó bál. A
vacsorához jó pálinkákat, borokat és
söröket szolgálnak fel.
A temerini gazdatársaink szinte kézről-kézre adják egymásnak a vendégeket, akik mindannyian nagyon jól érzik
magukat.
A Temerini Kertbarátkör másik nagy
rendezvénye az évente januárban
megrendezett Vince-napi borverseny,
amely nemzetközi hírű, hisz a hazaiak
mellett számos ország bora versenyez
itt. Az idén például 620 mintát neveztek be. a versenyre.
Mindezek mellett a Temerini
Kertbarátkör évente megrendezi a tökfesztivált és a pálinkák versenyét is.
Ezeknek a nagy tömeget megmozgató rendezvényeknek a megszervezése és zavartalan lebonyolítása nem kis feladat, de az
elnök és lelkes csapata minden évben kiválóan teszik
dolgukat.
Mi jánoshalmiak örömmel megyünk Temerinbe, hisz
tudjuk, hogy ott barátok várnak ránk, de legalább ugyanolyan örömmel várjuk temerini gazdatársainkat is, Gazdakörünk jánoshalmi rendezvényeire. Most a Jánoshalmi
Napok rendezvényein is voltak temeriniek.
Kedves Barátaim, temerini gazdatársaink! Kívánunk
Nektek hosszú, sikerekben gazdag életet, jó egészséget, és további, kölcsönösen gyümölcsöző jó kapcsolatokat gazdaszervezeteink között. Kívánjuk Nektek, hogy
Temerin legyen a béke és barátság városa, olyan hely,
ahol minden ember jól érzi magát!
Üdvözlettel a jánoshalmi gazdakör nevében:
Fajszi Ferenc
a Gazdakör választmányának tagja
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Kistérségi Gyerekesély Program
a Jánoshalmi Napokon
„Együtt egymásért” című program nagy sikerrel vett részt az
idei Jánoshalmi napok rendezvényen.
A program során, az újrahasznosítás jegyében (PET palack felhasználásával), kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyermekek
és családjaik munkatársaink sátránál, melyben nagy segítségünkre
voltak az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület önkéntesei.
A jó hangulatú délután során a nagyobbak, a GYEP-TOTÓ helyes
megfejtéséért ajándékot kaptak, vagy megismerkedhettek a csuhéfonás fortélyaival, ahol az idősebb korosztály is szívesen elidőzött.
A legnagyobb siker az arcfestésnél és a csillámtetoválásnál volt,
ahol kicsik és nagyok egyaránt sorban álltak.
A program az Európai Unió támogatásával, a TÁMOP5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi programok a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” elnevezésű projekt keretében valósult meg.
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MÁLNA

A málna apró, illatos,
érzékeny bogyói csodás
íz világukkal varázsolnak el minket, de ne
feledjük: ez a csodás gyümölcs összetételénél fogva is valódi érték!
100 gramm málna mindössze 38 kalóriát
rejt magában, nem csoda tehát, ha a tavaszi fogyókúrák igazi sztárja. Ásványi anyagokban, elsősorban magnéziumban, kalciumban és vasban azonban annál gazdagabb, mi több, C-vitamin-tartalma sem elhanyagolható, 100 grammban 25 mg található ebből az értékes vitaminból. Sok benne a
rost (100 grammban közel 7 g), ezért székrekedés esetén bevehetjük fegyvertárunkba.
Emésztési nehézségek esetén, érdemesebb
a málnát „magjaitól” megfosztott állapotában,
szitán áttörve fogyasztani.
Csökkenti a magas vérnyomást, segít a

menstruációs zavarokon. Levét lázcsillapítónak, izzasztó hatású italnak is lehet használni. A nyári meghűlés legkellemesebb gyógyszere a szoba-hőmérsékletű málnaszörp.
A cserje levelét gyűjtik gyógyászati célokra.
Levele júniustól augusztusig szedve és szárítva értékes gyógynövény-alapanyag. Teája vagy főzete ér- és pórusösszehúzó, valamint enyhén antibakteriális hatású. Cukorbajra, húgyúti betegségekre, meghűléses panaszokra, lázcsillapításra, izzasztásra éppúgy
alkalmas, mint a friss gyümölcs. Cseranyagai hasmenéskor segítenek, antibakteriális,
összehúzó hatása a szájnyálkahártya gyulladásainál gargarizáló oldatként érvényesül
előnyösen.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Együnk és éljünk
egészségesen

Július első hetében a volt kollégium épületében ötnapos tábor volt cukorbetegeknek és/
vagy fogyni vágyóknak dr. Király Ibolya belgyógyász, Faragóné Hován Éva dietetikus, Bátyai
Gáborné testnevelő vezetésével. Felvételünk az egyik délelőtti előadáson készült. Tekintettel
arra, hogy tábor lapzártánk után zárul, így az ottani tapasztalatokról és élményekről a következő számunkban számolunk be részletesen:

Az egészségügyben
dolgozók köszöntése
Emberséges emberekről!
Az alábbi történet Baján esett meg. A piac
körül van egy kis emelkedő. Egy fiatal fiú húzta a kocsiját, ami meg volt pakolva a piacról
kimaradt áruval, de nem bírta. A bajaiak meg
csak elmentek mellette. Két francia turista
meglátta és segítettek a kocsit húzni. Nagyon
örült ennek a legényke, s illedelmesen megköszönte a segítséget.
Párizsban az eltévedt magyar turista. Egy
francia ember kerékpárjával ment az autója előtt, így mutatta meg az utat merre kell
mennie.
Egy másik autós turista mivel eltévedt
bement a kocsmába segítséget kérni. A bárszéken ülő fiatalembernek szólt, hogy probléma van. A probléma minden nyelven egyforma. Az a fáradt magyarnak kért egy italt,
majd beült az autójába, ment előttük. Garét
-egy állomást- keresték. Ott volt egy szálloda, a szálloda viszont megtelt, ki is volt
írva „complet“. Ezt a szót nem lehet elfelejteni. Kénytelenek voltak az autóban aludni,
kis pihenés után elindultak Párizs irányába.
Metzben tévedtek el.

Autóval mentünk Párizsba. A térkép szerint a Charles de Gaulle repülőtér mellett van
Párizsnak az a kerülete, Aulnay, ahová úti
célunk vezetett. Nagyon megörültünk, mikor
megláttuk nagy betűkkel kiírva. Közben az
egyik hátsó kerék defektet kapott. Parkolóban
megálltunk kerékcserére. Megláttam, hogy
szembe velünk ki van írva: Police. Bementem segítséget kérni, vittem a meghívólevelet. Közben beérkezett a szolgálati autó, kézzel-lábbal megmagyaráztam, hogy vigyenek
el a levélben szereplő címre. Szolgálatkészek
voltak. Kérdezték: „parler de italiano?“, „do
you speak english?“. Elszégyelltem magam.
26 évvel ezelőtt, a francia rendőr három nyelven beszélt. Elvittek, nagyon megköszöntem,
a célállomásnál már vártak bennünket.
Korábban egy barátom eltévedt, valahogy
elfelejtette az utca nevét. Egyszer „Dönüt“
mondott, máskor „Dönét“. Az egyik ebbe az
irányba küldte, másik abba. Egy betű nagy
kavarodást okozott.
Párizsban elmondta a mostohatestvérem,
hogy a franciák nagyon segítőkészek. Ha

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj
őszi árpában és őszi
búzában történő kiadása

2013. július 22-től augusztus 3-áig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700 –12 00 és 13 00 –15 00
Szombat: 700 –12 00
A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye

náluk a testvért baleset vagy valami más
probléma éri, azonnal a segítségére sietnek.
Nagyon jó emberi szokás, összetartanak.
Azért is szeretem a franciákat, mert egyik
miniszterük javaslatára alakult meg az Európai Unió. Nagyon okos dolognak tartom.
Európában ezzel megszűnt a feszültség.
Nálunk azért ez nincs mindig így. Itt Jánoshalmán az egyik testvért baleset érte, leesett
a szilvafáról. Ment volna a piacra, szólt a testvérének, hogy segítsen eladni a portékáját.
Ő is járt családjával a piacra. Az árut el is vitték, hanem az ára nehezen jött meg, körülbelül egyharmada a rendes árnak. Ez nem testvéri segítség.
A magyarok összetartozását, segítőkészségét az árvízi helyzet bizonyítja. Mi is összetartunk, Európában vagyunk.
Balázs János

Ünnepeltek az egészségügyi dolgozók. A Semmelweis nap alkalmából az Imre Zoltán
Művelődési Központban tartott rendezvényen Jánoshalma Város alpolgármestere,Malustyik
Béla a város nevében köszönte meg az egészségügyi dolgozók egész éves munkáját. Ezt
követően fiatalok tánctudásukat bemutatva, köszöntötték az ünnepség résztvevőit

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 vezetékek első műszaki biztonsági felülvizsgálatát a felhasználási hely bekapcsolási idejétől függően 2012. szeptember 1 és 2016. december 31. közötti időszakban a rendeletben meghatározott ütemezés szerint kell elvégeztetni.
AZ első felülvizsgálatot követően a felhasználói berendezést öt évente, a csatlakozó vezetékekét pedig 10 évente kell ismételten felülvizsgálni. Jánoshalmán is van ilyen
vállakozó, aki ezt a tevékenységet elvégezheti. Tudomásunk van róla, hogy már megjelentek az úgynevezett „trükkös“ tolvajok, akik ilyen könnyen nem jutottak be a lakásba, mint most. Ezért felhívjuk mindenki figyelmét, hogy senkit ne engedjenek be lakásukba, aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy ő erre a tevékenység végzésére 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

Tisztelt
Vendégeim!

Továbbra is várom szeretettel a kedves szépülni vágyó
vendégeimet a Rákóczi utcai
Gombáknál
Új szolgáltatásaim:

 haj és fejbőr diagnosztika és kezelések
 féltartós dauer
 ammóniamentes festés és színezés

Bejelentkezés:
06-70/33-92-598
telefonon
Tisztelettel:
Rech Róbert
mester fodrász
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Emlékezés

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

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél
Szívünkben itt él emléked örökre, a látni akarunk felnézünk az égre.
A csillagok útján utazol tovább, ott várj reánk, ha a mi időnk lejár“

Emlékezzünk

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

Nagy Sándor

halálának 1. évfordulójára!
Feleséged, gyermekeid,
unokáid, testvéred és a család

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.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.
Érdeklődni: 06-30-535-50-14

S Z Á LL ÁS H E LY É S TE R E M B É R LE T !

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. Alkalmakra és
folyamatosan. Irodák és közösségi terem. Érdeklődni: 06-30-904-49-41

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

VÁLTOZÁS!

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

STÍLUS
ÜZLET

JÚLIUSI AKCIÓJA

Tomi Kristály /2 kg-os/: 950.-

Kéthetente

(475/kg)

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Július havi

extra akció!

Búza finom liszt 1 kg-os 132 Ft/kg
Kristály cukor 1 kg-os 286 Ft/kg
Kőbányai 2 l-es sör 599 Ft/db

Fém merőkanál: 179.Bevásárló táska (30 x 40 cm):
250.-t
További akciónkat
keresse üzletünkben!

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

nyílt

Jánoshalma, Bajai u. 51/B
(a tápbolt mellett)
Pethő Zoltán vállalkozó
www.pézé.hu

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

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szoló csa lá dok megbí zá sá ból 2013. június hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:
Metzinger Sándor
Farkas Mihályné
sz: Rabb Matild
Laczi István
Zadravecz Sándor
Ádám Imréné
sz: Farkas Veronika
Nagy József

élt: 46 évet
élt: 83 évet
élt: 82 évet
élt: 58 évet
élt: 75 évet
élt: 82 évet

Jacsó Máténé
sz: Madarász Borbála
Molnár János
Csörgő Lajos
Kiss Menyhértné
sz: Birkás Mária
Karácsonyi Ernő

élt: 90 évet
élt: 90 évet
élt: 74 évet
élt: 83 évet
élt: 85 évet

Adj, Uram, örök nyugodal mat nekik!

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.

Dr Csény i Attila cég vezető

KISS ATTILA
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.
Tel.:06-20-32 39 906

EzermesteR 21

- vasáru, szerszám,
szerelvény
- barkács árú,
- kerti gép, kisgép
autó-, traktor-,
kerékpár alkatrész

ADÁS-VÉTELKÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44
(volt Kistüzér)

+36703196808

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2013. június hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Lukács Mihály (1935)
Mazuk József (1933)
Árva István (1947)
Fülöp István (1966)
Kasza Bálint (1935)
id. Poós István (1928)
Hrotkó Jánosné (1927)
Puruczki Ferencné (1925)
Dusnoki Istvánné sz. Torma Matild (1924)
Bíró Dezsőné sz. Kiss Mária (1934)
„Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét
nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.…”

Nagy Zsolt ügyvezető

Szt. Bernát
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Fogathajtás 2013

Május utolsó napjai aggódással teltek a Jánoshalmi Sportlovasok Egyesületének tagjai számára. Az őszies hideg és a sok csapadék nem kedvezett
a szabadtéri programoknak. Mi június 1-re fogathajtó és káposztafőző versenyt hirdettünk.
Kora reggel még csak találgattuk: vajon hányan fognak megérkezni a megmérettetésre? Szerencsére a lovasok bátor emberek, 19 kettes és 9 pónifogat nevezett a versenyre. A főzők kevésbé voltak bátrak, mindössze 5 csapat
gyújtott a bogrács alá. Alig mertük elhinni, de délelőtt már napsugarakat is láttunk, s az eső is elkerült bennünket.
9 órakor a himnusz hangjaival, s utána Czeller Zoltán polgármester úr
üdvözlő szavaival kezdetét vette a verseny. A délelőtti akadályhajtás az
Önkormányzat kupájáért folyt a kettes fogatoknak. A pónifogatok a Petróczki
kupáért versenyeztek. Délben fogatosaink kakaspörkölt és alföldi gulyásleves
közül választhattak. Köszönjük a finom falatokat. Lukácsné Horváth Magdinak, Katus Andinak, Komáromi Heninek, Lengyel Antinak, Menyhárt Tominak,
Ötvös Zsoltinak és Tóth Zolinak. Zolinak az ízletes reggeliért is köszönetünket fejezzük ki.
Az ebédszünet után is látványos akadályhajtás folyt a KUNVIN és Pethő
kupákért. A nap összegzése, az ünnepélyes eredményhirdetés után a lovasok
a karusszellel vettek búcsút Jánoshalmától.

Nyolc éve kezdtem Éva néni aerobik óráit látogatni. Nővérem példáját látva nem lepődtem meg a heti kétszeri kemény
edzésen, valamint a fellépések, versenyek előtti gyakorlással eltöltött plusz órákon. Büszkeséggel töltött el, hogy két
év után a versenyzők soraiba léphettem. Mivel korosztályunkban komoly kis csapat verbuválódott, a sok munkának
hamarosan meglett a látható eredménye is-országos versenyeken (Diákolimpia, Magyar kupa) érmes helyezéseket
értünk el. Az évenkénti aerobik gálákon is egyre több számban szerepelhettem,ami azt jelentette számomra, hogy a csapat oszlopos tagjává váltam és Éva néni egyre inkább számított rám. Ez jó érzéssel és büszkeséggel töltött el. A csoport tagjai közül többen is közeli barátnőim lettek, ez növelte a közös munka örömét. Eddigi nyolc éves aerobikos pályafutásom része lett az általános iskolás éveknek. A kemény
munka, az elért sikerek,a jó csapatszellem,a kialakult barátságok, a közös emlékek összekötnek bennünket bármerre is
megyünk tovább...
Köszönöm Éva néninek a lehetőségeket, a tanítást, a mindenkori segítőkészséget, türelmet, a szeretetet. Köszönjük,
hogy elviselte kamaszodó lelkünk kicsapongásait. Köszönjük,
hogy ha megbántottuk, akkor is egy tábla csoki, egy rajz vagy
Neki írt versike hatására újra szívére ölelt bennünket.

Eredmények délelőtt
Kettes fogatok
1. Nagy Péter (Ozora)
2. Horváth József (Baja)
3. Varga János (Gara)
4. Kiss Róbert (Kéleshalom)
5. Felső László (Érsekcsanád)
6. Vinkó Gábor (Baja)
Póni fogatok
1. Vörös Viktória (Mélykút)
2. ifj. Valkai Gábor (Vaskút)
3. ifj. Végi Tibor (Solt)
4. Magyar Tibor (Jánoshalma)
5. Gyenis Gyula (Dombóvár)
6. Valkai Barnabás (Vaskút)
Délutáni eredmények
Kettes fogatok
1. ifj. Virágh József (Mözs
2. Varga János (Gara)
3. Horváth József (Baja)
4. Farkas Vince (Zákányszék)
5. Balázsevics Imre (Kiskunhalas)
6. Kiss Róbert (Kéleshalom)
Póni fogatok
1. Vörös Viktória (Mélykút)
2. Végi Gábor (Solt)
3. ifj. Végi Tibor (Solt)
4. Gyenis Gyula (Dombóvár)
5. Magyar Tibor (Jánoshalma)
6. Magyar Dávid (Jánoshalma)
Hálásak vagyunk az égieknek, hogy a felázott pálya ellenére balesetmentesen zajlott le az erőpróba.
A nézők, akik szép számmal voltak kíváncsiak e nemes versengésre,
élményekkel gazdagodtak. A gyerekeknek egész nap rendelkezésére állt
egy trambulin, valamint néhány ügyes kéz, ami arcot festett. Köszönjük ezt:

Beszéné Nagy
Mariannak,
Zámbó Nikinek, Buzder
Reninek.
Köszönettel tartozunk
a Rendőrségnek, a Polgárőrségnek és a
Frick Vagyonvédelemnek a
helyszín biztosításáért.
Végül hálásan köszönjük támogatóinknak a segítséget, akik nélkül ez a program nem jöhetett volna létre. Agroprodukt Kft.– Farkas András, Malustyik Béla,
Autóalkatrészbolt – Halblönder József, Benkő patika – Benkő Zsolt, CSényi
és Társa Kft – Dr. Csényi Attila, Csőszné Juhász Hajnalka, Műszaki kereskedés – Dági József, Mónika virágbolt – Deákfalvi Mónika, Gazdabolt - Dobos
Józsefné, EZ + AZ üzlet – Lantos Edit, Jókai Gazdabolt – Fárbás Gábor, Vízgáz-központifűtés szerelvénybolt – Ferenc Andrásné, Kriszted Bt. – Halasi úti
benzinkút, Villamossági szaküzlet – Horváth Ferenc, Juhász Jánosné, Városgazda Kft.– Juhász Zsolt, Városházi Patika – Kaszibáné Dr. Birkás Erzsébet,
Zámbó csemete – Karsai Dóra, Kárpátiné Fárbás Ágnes, Koch Csaba, Korbély
László, Kovács István, Kozma Réka, Kun-vin Kft. – Ádám Gyula, Stílus üzlet
– Lakatos László, Lukács Béla, Lusztig Ferenc, Madarász Gábor és családja,
Süni papír – Mayer Tamásné, Mészáros István, Nagy Hajnalka, Pethő Zoltán,
Petróczki Ferenc, Radvánszki Ferencné, Goods Market – Rátvai Dezső, Renner
Tiborné, Schwalb Ibolya, Drogéria – Szauter Erzsébet, Szlávik Gyula és családja, Kiskunhalasi SÓSTÓ csárda – Takács József, Taskovics László, Tomasits
Ferencné, UNIVER – Fekete Tibor, Varga Attila és családja, Varmuzsa Erzsébet, Vegyes –Iparcikk – Zsebi Lászlóné, Szarvasné Tompa Zsuzsinak is köszönet a remek fotókért. Ezekből ízelítő a facebook oldalon is megtekinthető, ajánlom figyelmébe mindenkinek, aki el tudja érni!
Csima Istvánné
fotó: b.s.

Könyvbemutató a
Jánoshalmi Napokon

A Jánoshalmáért Alapítvány támogatásával jelent meg a nyugdíjas pedagógus, Szabó
Sándor által szerkesztett könyv A Jánoshalmi
labdarúgás aranykorának krónikája címmel.
A köztiszteletben álló matematikatanár 1955től 1960-ig, majd 1968-tól 1977 őszéig a JSE
labdarúgó szakosztályának vezetőjeként is
tevékenykedett.
A szerző a krónikában a korabeli sajtómegjelenéseket és a személyes visszaemléA Jánoshalmáért Alapítvány Kuratóriuma ezúton
tájékoztatja a tisztelt érdeklődőket, hogy Szabó Sándor tanár úr a Jánoshalmi labdarúgás aranykorának krónikája című könyve megvásárolható az Imre
Zoltán Művelődési Központban 3500 Ft-os áron.
Czeller Zoltán
A Jánoshalmáért Alapítvány Kuratóriumának elnöke

kezéseket gyűjtötte össze a jánoshalmi labdarúgásról 1965-től 1980-ig. A krónikát 2013.
június 28-án pénteken az Imre Zoltán Művelődési Központban Bányai Gábor, a BácsKiskun megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő ajánlotta a közönség figyelmébe. A könyvbemutató a jánoshalmi aranycsapat labdarúgóinak baráti beszélgetésével zárult.
Sz. A.

JOGPONT
INGYENES JOGI
TANÁCSADÁS

Jánoshalma, Molnár János u. 3.
(volt kollégium)
MINDEN HÓ 4. SZERDÁN:
12.00-18.00-IG

FŐ JOGTERÜLET: CÉGJOG,
MUNKAJOG
IDŐPONT KÉRHETŐ:
DR. CZICK HILDÁNÁL:
tel: 0630/290 -70 -22,

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj
őszi árpában és őszi
búzában történő kiadása

2013. július 22-től augusztus 3-áig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700 –12 00 és 13 00 –15 00
Szombat: 700 –12 00
A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről
Június hónapban az 5.-ei Albert Flórián emlékkiállítás megnyitó ünnepségén és az FTC ifjúsági csapatával történt barátságos labdarúgó mérkőzésén
kívül, egyesületünk életének még két nagyszabású eseményére került sor.

szóló javaslatot terjesztett elő. A közgyűlés a javasolt személyeket egyhangúan elfogadta. A elnökség többi tagja, illetve az Ellenőrző Bizottság tagjai
újabb két évre szóló megbízást kaptak.
JFC elnöksége: - elnök: Horváth Mihály
- tagok: Malustyik Béla, Pethő Zoltán, id. Renner Tibor, Széll Zoltán
- külsős tagok: Szuhanek Béla, Ádám Gyula
Ellenőrző Bizottság: - elnök: Dr. Benda Dénes
- tagok: id. Lódri Ferenc, Faragó Zoltán
A közgyűlést követően a házigazda Király Sándor, minden résztvevőt
vendégül látott egy finom vacsora elfogyasztására, amit ezúton is köszönünk neki.

A Megye II-es Déli csoport felnőtt
férfi csapatok végeredménye:

Futball Clubunk tagjai és a vendégek június 24.-re a Király Lovas
tanyára szóló meghívót
kaptak kézhez, ahol a
JFC évi rendes közgyűlését tartottuk meg.
A közgyűlés első
napirendi pontjának
ismertetése előtt ünnepélyes eredményhirdetésre került sor, amikor
is az MLSZ Bács- Kiskun Megyei Igazgatóság elnökségi tagja, Schneider Pál átadta a bajnokságot nyert ifjúsági csapat játékosainak és edzőjüknek a jól megérdemelt aranyérmeket és kupát. A
közgyűlés hátralévő részében a jelenlévő nagyszámú tagság meghallgatta az
elnökség beszámolóját a 2012 évben végzett munkájáról, a 2012 évi pénzügyi terv teljesítéséről és az egyszerűsített éves beszámolóról. A Felügyelő
Bizottság ismertette jelentését a JFC 2012 évi munkájáról és a költségvetés
teljesítéséről. Ezt követően az elnökség értékelte a 2012/2013 évi bajnokságban elért eredményeket és ismertette a JFC 2013 évi pénzügyi tervét, valamint a 2013/2014 évi bajnokság célkitűzéseit.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a fentebb ismertetett napirendi pontokban elhangzottakat.
Ezek után új elnök és elnökségi tag megválasztására került sor. Az eddigi
elnök - Ádám Gyula - és az egyik elnökségi tag - Juhász Zsolt - ugyanis bejelentette lemondását. A Jelölő Bizottság elnöke - Malustyik Béla - az új elnök
személyére, Horváth Mihályra és egy új elnökségi tagra, id. Renner Tiborra

05-06. havi:
09-10. havi:

HALASVÍZ KFT.
H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
T: 77/421 – 622, T/F: 77/ 421-030,

www.halasviz.eu

halasviz@halasviz.eu

Tisztelt Felhasználóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. július 01-től
Jánoshalma Város területén a Halasvíz Kft végez
víziközmű szolgáltatási tevékenységet. A víziközmű
szolgáltatás szabályait a 2011. évi CCIX.tv. határozza
meg, amely előírásainak a Halasvíz Kft megfelel.
A szolgáltatási díjak 2013. év július 01-től nem
változnak, csak a rezsicsökkentésről szóló rendeletben
foglaltaknak megfelelően.
Az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat a 2013. július 01-től a Halasvíz Kft által a szolgáltatási területen alkalmazott mérőleolvasási, számlázási,
számlakiegyenlítési lehetőségekről.

MÉRŐLEOLVASÁS

A nagy közületi felhasználók (100 m3 /hó felett)
esetében havi gyakorisággal történik a leolvasás és a
számla kiállítás is.
A lakossági és kis közületi (100 m3 /hó alatt) felhasználóinknál a vízmérők leolvasása 4 havonta történik az alábbi táblázat szerint
01-04. havi:
április 20 – május 09.
05-08. havi:
augusztus 20 – szeptember 09.
09-12. havi:
december 20 – január 09.

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

A vízmérő állásokat telefonon és interneten keresztül is be lehet jelenteni, mely a számlázás (részszámla és elszámoló számla) alapját képezi. Felhívjuk a
felhasználók ﬁgyelmét arra, hogy 4 havonta a vízmérők
ellenőrzését szíveskedjenek lehetővé tenni a Halasvíz
Kft munkatársainak.
Az alábbi időpontokban tehetik meg bejelentéseiket.
01-02. havi:
február 24 – március 05.

hely
csapat
1. DUSNOK KSE
2. NEMESNÁDUDVAR KSE
3. MISKEI ALC
4. KELEBIA KNSK
5. SÜKÖSD SC
6. MÉLYKÚT SE
7. ÉRSEKCSANÁD KSKE
8. BAJASZENTISTVÁN SK
9. HÍD SC II.
10. BÁCSBORSÓD SK
11. DUNAGYÖNGYE SZEREMLE
12. FELSŐSZENTIVÁN SK
13. HAJÓS FC
14. JÁNOSHALMI FC
15. BÁCSBOKOD SK
16. VASKÚT BÁCSKA SE

M GY D
V LG KG
30 22
5
3 71 30
30 16
7
7 81 39
30 17
7
6 76 43
30 15
4 11 62 48
30 14
7
9 58 53
30 14
6 10 91 64
30 13
9
8 61 48
30 13
5 12 67 73
30 12
5 13 57 56
30 12
5 13 57 65
30 11
5 14 55 79
30
9
5 16 47 60
30
7
7 16 51 78
30
7
6 17 54 63
30
8
2 20 41 76
30
7
1 22 41 95

GK P
41 71
42 55
33 51
14 49
5 49
27 48
13 48
-6 44
1 41
-8 40
-24 38
-13 32
-27 28
-9 27
-35 26
-54 22

A Megye II-es Déli csoport ifjúsági
csapatok végeredménye:
hely
csapat
1.JÁNOSHALMI FC
2.NEMESNÁDUDVAR KSE
3.ÉRSEKCSANÁD KSKE
4.BAJASZENTISTVÁN SK
5.BÁCSBOKOD SK
6.FELSŐSZENTIVÁN SK
7.HAJÓS FC
8.DUNAGYÖNGYE SZEREMLE
9.MÉLYKÚT SE
10.KELEBIA KNSK
11.SÜKÖSD SC
12.DUSNOK KSE
13.BÁCSBORSÓD SK
14.VASKÚT BÁCSKA SE
15.MISKEI ALC

M GY D
V LG
28 22
4
2 118
28 19
0
9 99
28 18
2
8 97
28 16
6
6 76
28 17
2
9 80
28 16
5
7 79
28 16
1 11 64
28 13
7
8 87
28 14
1 13 71
28 13
2 13 95
28 11
3 14 77
28
8
4 16 56
28
3
1 24 31
28
2
1 25 41
28
2
1 25 36

június 25 – július 05.
október 25 – november 05.

Telefonszám: 06-77/421-622
www.halasviz.eu
e-mail: halasviz@halasviz.eu

SZÁMLÁZÁS

Lakossági és kis közületi felhasználóinknál a számlakibocsátás kéthavi időrendje:
01-02. havi: március 10 – 20.
részszámla
03-04. havi: május 10 – 20.
4. havi leolvasás alapján elszámoló számla
05-06. havi: július 10 – 20.
részszámla
07-08. havi: szeptember 10 – 20
8. havi leolvasás alapján elszámoló számla
09-10. havi: november 10 – 20. részszámla
11-12. havi: január 10 – 20.
12. havi leolvasás alapján elszámoló számla
Részszámla összegének megállapítása:
Az előző év vízfogyasztás adott időszakra eső átlagának ﬁgyelembe vételével kalkulált összeg.

KÖZÜLETI FELHASZNÁLÓINK
ÁTUTALÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSI
RENDJE
Átutalásaikat az OTP Bank Nyrt. 1173206420050461 számlaszámra szíveskedjenek indítani. Az
átutalási megbízáson hivatkozzanak a partnerkódra.

LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓINK AZ
ALÁBBI FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK
Beszedési megbízás

A számlatulajdonos által, olyan átutalásra (kiegyenlítésre) adott megbízás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája
megterhelődik a kötelezettség összegével. Általában
szolgáltatói díjak (pl. közműszámlák) rendszeres beszedésére használt korszerű, kényelmes ﬁzetési mód.

KG
29
37
22
33
37
39
51
41
57
73
70
81
186
161
190

GK P
89 70
62 57
75 56
43 54
43 53
40 53
13 49
46 44
14 43
22 41
7 36
-25 27
-155
9
-120
6
-154
5

Az U-16-os Déli csoport
csapatainak végeredménye:

hely
csapat
1.NEMESNÁDUDVARI KSE
2.BÁCSBOKODI SK
3.BÁCSALMÁSI PVSE
4.JÁNOSHALMI FC
5.KINDERBALL SE
6.KELEBIAI KNSK
DUNAGYÖNGYE SK
7.
SZEREMLE
8.TOMPAI SE
9.MADARASI SE
10.TATAHÁZAI SK
11.SÜKÖSDI SC
12.KUNBAJAI SE

22

10

2

10

86

49

37

32

22
22
22
22
22

6
6
5
3
2

0
0
1
2
0

16
16
16
17
20

53
43
29
22
28

119
143
132
143
221

-66
-100
-103
-121
-193

18
18
15
10
1

M
14
14
14
14
14
14
14
14

GY
9
9
8
7
6
5
3
2

D
3
2
1
2
1
2
3
0

V
2
3
5
5
7
7
8
12

LG KG GK
46 16 30
32 23 9
32 25 7
20 17 3
40 29 11
36 45 -9
29 46 -17
19 53 -34

P
30
29
25
23
19
17
12
6

Június 29.-én a jánoshalmi napok keretében háromcsapatos baráti tornát
rendeztünk a sportpályán. A résztvevő csapatok, a Budapesti GRUND FC a
Buzsáki KSE és a JFC körmérkőzéses formában – mindenki egy-egy félidőt
játszott - döntötte el a vándorserleg sorsát.
Eredmények:
Jánoshalmi FC – Buzsáki KSE 1 : 1
Gólszerző: Irbouh Soufiane
Bada Pál edző értékelése: „A játék képe tükrözte az egész tavaszi teljesítményünket.”
Jók: Irbouh Soufiane, Nagy Kristóf, Kiss Benedek, Szemlics Bertram, Faragó
Patrik
Jánoshalmi FC – GRUND FC 1 : 2
Gólszerző: Granyák Dominik
Bada Pál edző értékelése: „A serdülőkkel és ifistákkal is helytálltunk a jó erőkből álló csapat ellen. Ezzel a vereséggel a csapat a 3. helyen végzett.”
Jók: Granyák Dominik, Gáspár Adrián, Csámpai Tamás, Enesei Dániel
GRUND FC – Buzsáki KSE 2 : 2
Torna végeredménye: 1, GRUND FC
2, Buzsáki KSE
3, JFC
A tornát követően, egy közös vacsorán - Diákélelmezési konyha – és a nagyszabású Demjén koncerten vettek részt a csapatok.
Tisztelt olvasók! Hat év után befejezem a JFC életéről szóló tudósítás írását,
remélem a későbbiekben is figyelemmel, fogják kísérni az egyesületről szóló
híreket.
Továbbra is hajrá JFC!
Ádám Gyula volt JFC elnök

Olyan megbízás a posta felé, hogy az utalványon
szereplő összeget az utalványon szereplő címre vagy
bankszámlára továbbítsa (köznapi nevén sárga csekk,
régi nevén átutalási postautalvány)

Készpénzzel történő ﬁzetés
Átutalással történő ﬁzetés
Átutalásaikat az OTP Bank Nyrt. 1173206420050461 számlaszámra szíveskedjenek indítani. Az
átutalási megbízáson kérjük feltüntetni a szolgáltatási
díj-számla sorszámát.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Fogyasztói adatváltozás, tulajdonos változás, illetve egyéb esetekben tisztelt fogyasztóink ügyeiket
intézhetik a Jánoshalmi főgépész közreműködésével
(Tóth Szabolcs: 06 20/381-69-94) vagy a Halasvíz Kft
fenti elérhetőségein, ügyfélszolgálati irodájában.
Halasvíz Kft
Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Pénztári órák:
Hétfőn és szerdán 630 -1430
Csütörtökön
630 - 1630
Kedden és pénteken ZÁRVA

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZZEL
KAPCSOLATOS HIBABEJELENTÉS
–
–
–

GK P
137 58
130 53
109 49
85 46
73 42
12 39

A női csapatok végeredménye
hely
csapat
1.MÓRAHALOM TSE
2.MÉHECSKÉK SE
3.VÁROSFÖLD SE
4.JÁNOSHALMI FC
5.KATYMÁR SE
6.FÉLEGYHÁZI TSI
7.ASTRA-BULLS KKFHÁZA
8.SZILÁDY RFC

Készpénz átutalási megbízás
(sárga csekk) – számlával együtt
kerül kikézbesítésre

Tóth Szabolcs
Gál László
Takács Sándor
Halasvíz Kft.:

M GY D
V LG KG
22 19
1
2 183 46
22 17
2
3 171 41
22 15
4
3 141 32
22 14
4
4 130 45
22 14
0
8 110 37
22 13
0
9 101 89

06 20/ 381 - 69 – 94
06 20/ 377- 38 – 08
06 20/ 372 – 07 – 47
06 77/ 421 – 622
06 20/ 771-64 22

Megértésüket, segítő
közreműködésüket ezúton is
köszönjük!

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

Dr. Bogdán Gusztáv

fogorvos 2013. június 26. napjától
átmeneti időre

6400 Kiskunhalas, Kossuth
u. 27/A szám alatt rendel.
Előzetes időpont egyeztetés,
az alábbi telefonszámokon:
77/ 421-585 vagy 20/361-3797
Rendelési idő:
Hétfő: 14.00 - 19.00
Szerda: 14.00 - 19.00
Péntek:
8.00 - 13.00

J Á N O S H A L M I
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14. oldal

Rendőrségi hírek
Eljárás indult Sz. J. - bejelentése alapján lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen,
aki 2013. június 28-án 03 óra 15 perckor a Téglagyár
utcai élelmiszerboltba ajtóbefeszítés módszerével behatolt, majd onnan dohányárut, valamint szeszesitalt tulajdonított el kb. 61.500 forint értékben.
2013. június 12-én 20 óra 37 perckor a Jánoshalma,
Fürdő utcában J. B. nagykőrösi lakost, K. I. Jánoshalmi
lakos szidalmazni kezdte majd tettlegesen bántalmazta
aminek következtében J. B. könnyű sérülést szenvedett.
Eljárás indult T. J. Jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2013. június 21-én az
Apród.hu. internetes portálon egy Samsung Galaxi S3
mobiltelefont kínált eladásra 60.000 Ft-ért. A sértett a
telefon vételárát az eladónak átutalta, azonban a készüléket a mai napig nem kapta meg, az eladóval a kapcsolatot nem tudja felvenni.

„GYERMEK VAGYOK, GYERMEK LETTEM ÚJR A”

K. B. Jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. június 12-én 17 óra és 2013.06.13án reggel 7 óra között a Rákóczi utcában található Gomba Büfé bejárati ajtaját berúgva oda behatolt és az ott
található pénztárgépből eltulajdonított 3.500 Ft készpénzt. A bűncselekménnyel okozott kár: 3500 Ft, rongálással: 5000 Ft.
A Btk. (1978. évi IV. tv) 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés II. fordulat d. pontja szerint minősülő dolog elleni erőszakkal szabálysértési értékre elkövetett lopás vétsége miatt eljárás indult M. T. M. jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki
2013. június 24-én reggel 7 óra és 17 óra 45 perc között
a jánoshalmi vasútállomás kerítéséhez lezárt mtb. kerékpárját eltulajdonította 15.000 Ft. értékben.

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

Ittas vezetés ellen
Többször, többfélét ivott, majd a volánhoz ült egy férfi,
ám az autózást félbeszakították a halasi rendőrök, akik
lakossági bejelentésre igazoltatták.
A férfi Halas belvárosában, egy játszótér környékén
autózott, oly módon, hogy az szemet szúrt a környéken
tartózkodóknak. A szondáztatás után vérvételre került

sor. A férfi maga is beismerte, hogy nagy mennyiségű
alkoholt fogyasztott.
Szakértő vizsgálja, hogy mit és mennyit ivott a felelőtlen sofőr. A rendőrség azt kéri, aki ilyet tapasztal a jövőben is jelezze, és senki ne üljön ittasan a volán mögé,
hiszen nem csak a maga, hanem mások testi épségét
is veszélyezteti.

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

Indul a büntetési szezon
a parlagfűért
Napokon belül megkezdődik a parlagfű virágzása, amely számos allergiában szenvedő életét
megkeseríti. Az allergén gyomnövény elleni védekezést még a virágzás előtt el kell kezdeni, a hatóságok július 1-je után büntetik, ha a földtulajdonos
nem gondoskodik földterületének parlagfű-mentesítéséről.
A földtulajdonosnak, vagy a földhasználónak minden
év június 30-áig gondoskodniuk kell földterületük parlag-

2013. július

fű-mentesítéséről. Ha ezt elmulasztják, büntetésre számíthatnak. Az ellenőrzést a vegetációs időszak befejezéséig külterületen a földhivatalok, belterületen a helyi
önkormányzat jegyzője és a megyei kormányhivatalok
növény- és talajvédelmi igazgatóságai végzik.
A növényvédelmi bírság mértéke a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – a parlagfűvel fertőzött
terület nagyságától függően – 15 000 Ft-tól 5 000 000
Ft-ig terjedhet.

VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULATI TAGOK
FIGYELEM!

Bajtársi találkozó a
„Király Lovas-tanyán”

A Bács-Kiskun megye hét és Szeged egy honvéd
nyugdíjas egyesülete vett részt június 8-án Jánoshalmán a Király Lovas-tanyán megtartott kistérségi bajtársi találkozón. Az esemény mely a kiskőrösi egyesület kezdeményezésére kerül először megrendezésre, tizenhárom éves múltra
tekint vissza.
A találkozót immár második alkalommal rendezte meg a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület. A közel 100 vendégeket Györgypál Csaba
nyugállományú alezredes az egyesület elnökének üdvözlő szavai után Kiss György tanácsnok
úr köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy ilyen szép
számmal jöttek el városunkba. A várható gazdag
programhoz pedig jó szórakozást kívánt. Köszöntötte a megjelenteket Dr. Kovács György nyugállományú mérnök ezredes a BEOSZ- Dél-Alföldi Régió
elnöke.
A nap programjának ismertetése után megalakultak a „sport versenyre” benevező csapatok, majd rövid
eligazítás után megkezdődtek a versenyek. A négy főből
álló csapatok és az egyéni indulók négy versenyszámban – darts, kislabda célba dobás, lengő teke, petanque
golyó gurítás – mérhették össze ügyességüket. Többen
a lovaglást is kipróbálták A versenyt mindenki nagyon
komolyan vette és igen lelkesen teljesítették a feladatokat. A versenyen nem indulók sem unatkoztak. Őket
Haász László a JATESZ elnöke oktatta a Nordic Walking
rejtelmeire, majd gyakorlás képen rövid sétát tettek az
erdei úton.

A minden bajukról megfeledkező, igazi felszabadultsággal versenyző idős nyugdíjasok látványa a kívülálló
szemlélőnek Petőfi Szülőföldem c. versének sorait juttatta eszébe „Gyermek vagyok, gyermek lettem újra”.
A verseny izgalmai még el sem csitultak, amikor
vidám népzene hangzott fel, A jánoshalmi Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány néptáncosai
adtak egy fergeteges műsort, melyet a találkozó résztvevői nagy tapssal jutalmaztak.
A lélek táplálása után a test táplálása következett. A
babgulyás az idős nyugdíjasoknak a gyakorlatok hangulatát hozta vissza és a jánoshalmi boroknak is sike-

re volt.
A bőséges ebéd után, következett a „sportverseny”
eredmény hirdetése.
A bajtársi találkozó zárásaként Györgypál Csaba
megköszönte a vendégeknek a rendezvényen való lelkes részvételt, a támogatóknak – Petrócky Ferencnek és
Haász Lászlónak – a találkozó megrendezésében nyújtott segítséget. Kovács György elismerését fejezte ki a
résztvevők nevében szervezőknek a találkozó sikeres
megrendezését.
A rendezvény ezután poharazgatás melletti beszélgetéssel folytatódott és a „remélem jövőre is találkozunk”-kal
GYPCS
ért véget.

Or vo si ügye let
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart. Hétvégén
és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13

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

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
Kérjük fentiek szíves ﬁgyelembe vételét a személyes ügyintézésük alkalmával.

Ügyeleti beosztás:

Július: 5. Dr. Mikó Attila, 6. Dr. Gregó Sándor, 7. Dr. Gregó
Sándor, 8. Dr. Kishonti Attila, 9. Dr. Tompa László, 10. Dr.
Gregó Sándor, 11. Dr. Tompa László, 12. Dr. Gregó Sándor,
13. Dr. Vándor Ilona, 14. Dr. Vándor Ilona, 15. Dr. Csoboth
Johanna, 16. Dr. Kishonti Attila, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr.
Tompa László, 19. Dr. Csoboth Johanna, 20. Dr. Kishonti Attila, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Gregó Sándor, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Gregó Sándor, 25. Dr. Vándor Ilona, 26.
Dr. Tompa László, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Csoboth
Johanna, 29. Dr. Gregó Sánor, 30. Dr. Kishonti Attila, 31. Dr.
Csoboth Johanna,
Augusztus: 1. Dr. Tompa László, 2. Dr. Mikó Attila,

Lapunk legközelebb

2013.
augusztus
2-án
jelenik meg

2013.
Július 17-én
Kirakodó vásár
Július 28-án
Búcsúi Vásár

Japán masszázs!
Kezelés és
tanfolyamok,

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
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Alapító:
Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel:
Ágoston István a Szerkesztőbizottság elnöke.
Szerkesztőség címe:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1
E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Készül: Kópia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla
Kiskunhalas, Bükkönyös u. 6.
ISSN 2062-4069

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?

Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

Mindent egy helyen?

06-70/634-63-64

Szénsavas üdítőital 2 l
Wild energia ital 250ml
Szívó szálas 0,2 l-es rostos üdítő

69,– Ft-tól
69,– Ft-tól
39,– Ft-tól

Óriási zöldség és gyümölcs vásár
Az akció július 5-25 között, illetve a készlet erejéig tart

Petróczky Ferenc

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

www.szcsk.hu

Anya köny vi hí rek
2013. június hónapban
született:

Szili Noel Benjamin (Anyja neve: Szabó
Alexandra), Szabó Vivien (a.n.: Tettinger
Adrienn), Kolompár Erik (a.n.: Kolompár
Mária), Frick Kornél (a.n.: Halász Tímea),
Ördög Valéria (a.n.: Maczkó Ildikó), Renner
Dávid (a.n.: Dr. Radvánszki Anikó).

Házasságot kötött:
Ignácz Szabina és Darvas Gábor
Dudás Ágnes és Gyetván Mihály László
Hosszú Rozália és Pásztor Gábor
Pastrovics Bettina és Nagy Krisztián
GRATULÁLUNK!

