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HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Felújították a Dózsa
Gy. úti vasúti átjárót

A MÁV FKG Kft dolgozói határidő előtti napon befejezték a munkálatokat.
Nemcsak az úttest, hanem a gyalogátkelő és környéke is rendezve
lett. A gyalogátkelőben közlekedők
figyelmét felhívjuk arra, hogy mivel
külön fénysorompó nincsen a labi-

rintus korlátnál, figyeljék az úttestnél lévőt, és győződjenek meg arról,
hogy valóban nem jön vonat, mielőtt
a sin közelébe érnek.
Köszönjük a lakosoknak, hogy a
munkálatok idején türelemmel viselték az útlezárásból eredő kellemetlenségeket.”

Tisztelt Lakosok !
A Halasvíz Kft. 2013. szeptember 30. és 2013. október 4. között vízhálózat fertőtlenítést végez. Toronymosás szeptember 30-án lesz. A fertőtlenítés és tároló mosások időszakában szolgáltatás kiesést nem
terveznek, kisebb nyomáscsökkenés előfordulhat.
A fertőtlenítés alatti időszakban kérjük megértő türelmüket!
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály

KEDVES
LABDARÚGÁST
SZERETŐK TÁBORA!
Szabó Sándor nyugdíjas tanár
úr „A Jánoshalmi labdarúgás aranykorának krónikája” című nagyszerű
könyve megvásárolható az Imre Zoltán Művelődési Központban!
A könyv kiadója a Jánoshalmáért
Alapítvány, megjelentetése jánoshalmi, vagy jánoshalmi kötődésű vállalkozók, cégek, magánszemélyek
támogatásával történt.
Ára: 3500 Ft
A Jánoshalmáért Alapítvány
Kuratóriumának célja, hogy a
könyv értékesítéséből befolyt
összeget a Jánoshalmi Futball
Club (JFC) támogatására fordítja.
A támogatók abban a tudatban
segítették a kiadvány megjelenését,
hogy elsősorban egy kiváló, egyedi történetekkel fűszerezett krónikás könyv megjelenéséhez járulnak
hozzá, közvetve pedig támogatják
a jánoshalmi labdarúgás jelenét és
jövőjét.
Jó szívvel ajánlom ezt a kiadványt minden labdarúgást kedvelőnek, mindenkinek, aki példát szeretne kapni az elődök lelkesedéséISSN

ből, táplálkozni kíván sportsikereikből, vagy tenni kíván azért, hogy
Jánoshalmán a foci továbbra is meghatározó sportág legyen.
Továbbá kívánom, hogy a Jánoshalmi Labdarúgás ismét minél több
embernek okozzon örömet ebben a
városban a pályán és a pálya szélén is.
Szeretném, ha városunkban ismét
egyre többen csatlakoznának valamilyen formában a futballhoz! Játékosként, amennyiben tehetséget
érez magában, vagy aki szereti nézni a labdarúgást, szurkolóként, hogy
sikerekre buzdítsa szülővárosának
csapatát.
Hiszen ebben a kiadványban leírt
történetek is példázzák: tudással,
elkötelezettséggel, kitartással sok
mindent el lehet érni!
VÁSÁROLJON ÖN IS, MERT
EZZEL IS TÁMOGATJA A HELYI
LABDARÚGÁST!
HAJRÁ JFC!
Czeller Zoltán
polgármester

2062-4069

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!
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A szennyvízberuházás nyitórendezvénye
2013. augusztus 30-án, 13 órakor került sor
az Imre Zoltán Művelődési Központ rendezvénytermében Jánoshalma Város Önkormányzata
Szennyvízberuházásának Nyitórendezvényére. A
programra meghívást kapott minden Ingatlantulajdonos, aki érintett a csatorna beruházásban, de
értesítést kaptak a város Képviselő-testületének
tagjai Önkormányzati dolgozói, az Intézményvezetők, a pártok és civil szervezetek Képviselői is.
Az eseményről tudósítást közölt a Halas Televízió hírműsora.
Hazánk az Európai Unió tagjaként kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2000 lakos feletti
településeken 2015-ig mindenütt megépülnek a
szennyvíz tisztítóművek, illetve kiépül a csatornahálózat.
A szennyvíz-beruházásokat a magyar állam
kiemelt állami feladatként kezeli. Amennyiben
Magyarország nem teljesíti az Uniós előírásokat, úgy a bírságok az államot terhelnék, akár
több 10.000 Euro/nap összegben, a lakosságra
pedig a talajterhelési díjak befizetése hárul.
Jánoshalma Város Önkormányzata 2007.
novemberében kezdte meg a beruházásra való
felkészülést lakossági fórumok szervezésével. Az
első Sportcsarnokban megrendezett tájékoztatótól számítva közel 6 év telt el a projekt nyitó rendezvény megtartásáig, a tényleges munkálatok
megkezdéséig. Az Önkormányzat munkatársai és

a lakosság választott képviselői, ez idő alatt sokoldalú tevékenységet fejtettek ki a megvalósítás
érdekében. A kétfordulós pályázat előkészítése,
beadása, a tervezési munkálatok koordinálása, a
pénzügyi megvalósítási tervek elkészítése, és a
lakosság ezzel összefüggő tájékoztatása fontos
része volt ennek a munkának.
A folyamatosan változó jogszabályokhoz való

igazítás mellett a pénzügyi háttér biztosítása volt
a legfőbb cél. Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2008-ban a pályázati forrásból való megvalósítás mellett döntött, mert így lehetőség van az
uniós és a hazai támogatások igénybevételére,
ami a lakossági hozzájárulás mértékét lényegesen csökkenti.
folytatás a 3. oldalon ►

Szent István ünnepén
Városunkban augusztus 20-án szentmisével kezdődött az ünneplés. A
Szent Anna templomban a Gazdakör képviselői adták a Nagyidai Zsolt plébánosnak az új kenyeret, hogy szentelje meg. A szentmisét követően a templom előtti téren Czeller Zoltán polgármester és Nagyidai Zsolt plébános közösen szegték meg a felszentelt kenyeret, majd hölgyek szeletelték falatokra,
és adtak az ünnepség résztvevőinek. Innen vonult át a főtéri sokadalom a
az ünnepi testületi ülés színhelyére. Az Imre Zoltán Művelődési Központban
ünnepi testületi üléssel, ezen belül jutalmazással folytatódott az ünneplés. A
rövid irodalmi műsort követően Czeller Zoltán városunk polgármestere mondott ünnepi beszédet. Az elismerésekről a 2. oldalon számolunk be, Itt most
az ünnepi beszédet idézzük fel: „Gyakran mondjuk: nehéz napokat élünk. Ha
visszagondolunk történelmünkre, végignézünk az előttünk járók életén, láthatjuk, hogy az élet soha nem volt könnyű, mindig is kifejezetten küzdelmes
volt. A mai nap ünnepeltjének, Szent István uralkodásának jelentős részét is
a fegyveres harc töltötte ki.

Ám a lényeges dolgok mégis béke idején történtek. Számunkra is a legfontosabb kérdés, hogy a békét, amiben élünk, miként használjuk.
Gyarapodunk-e, gazdagodunk-e?
Többek, jobbak, igazságosabbak leszünk-e, mint az előttünk járók?
Tudunk-e szeretni, megbecsülni, s ami e kettővel rokon, tudunk-e ebben a
légkörben alkotó életet élni? Lesznek-e alkotások, eredmények, melyekre azt
mondhatják majd az utánunk jövők: elődeink ezt nagyon jól csinálták?
Ezekre a kérdésekre nekünk is kell, és minden előttünk járó nemzedéknek felelnie kellett.
A történetírásokból köztudott, hogy Szent István temetésével első szent
királyunknak csupán földi pályafutása zárult le. Sőt történetének hasonlíthatatlanul hosszabb fejezete csak a temetéssel indult meg. Bizonyos, hogy István király már életében mély benyomást gyakorolt alattvalóira és kortársaira.
folytatás a 3. oldalon ►

Becsöngettek...

Kezdődik a tanév: pozitív
élmény legyen a tanulás – ezt
kívánjuk minden diáknak és
tanárnak.
Az iskolai élettér központi helyet foglal el mind a szülők, mind a gyerekek életében. Ahhoz, hogy a tanulás
sikeres legyen, aktívan közre
kell működni az iskolai színtér
minden szereplőjének annak
tudatában, hogy az iskola sokkal többről szól, mint a tudás
átadása.
Lapunk is maga módján próbál ebben segíteni, A tanévkezdésről és az ezzel kapcsolatos új információk megosztása
is része ennek a folyamatnak,
melyeket lapunk belső oldalain megtalálhatnak

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2. oldal

2013. szeptember

Kitüntetés és emlékplakettek átadása
Augusztus 20
Már minálunk learatták a búzát,
Kalászából kicsépelték a magját,
A malomban finom liszté őrölték,
Új kenyeret, mára, ebből sütötték.
Összegyűltünk az Új Kenyér ünnepén,
Hálát adni Teremtönknek mindenért,
Áldás szálljon e frissen sült kenyérre,
Mindnyájunknak juttasson belőle
Szent Istvánnak népe sose éhezzen,
Hazájából soha ki ne űzessen,
Szűz Mária oltalmazzon bennünket,
István király Őrá bízta ügyünket!
Gné.

Jánoshalma Díszpolgára

Jánoshalma Város Képviselő Testülete 2013-ban Jánoshalma város
Díszpolgára címet adományozza Dr. Tompa László jánoshalmi lakosnak, Jánoshalma Város lakosságának egészségéért és az egészségügy
területén végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájáért.
1943-ban született, polgári családban, pedagógus szülők gyermekeként.
Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. A származására való tekintettel elsőre nem vették fel a Semmelweis Orvostudoniányi Egyetemre. Ezért
egy évig orvosi műszerésznek tanult. Az általános orvosi diplomáját 1969ben szerezte Summa Cuni Laude eredménnyel.
Az első szakvizsgája általános sebész, amelyet 1973-ban szerzett meg.
Ezután a kiskunhalasi Kórházban dolgozott. 1974-ben kezdte meg körzeti orvosi munkáját Jánoshalmán. Egy darabig még visszajárt a kiskunhalasi
kórházba, majd a helyi sebészeti szakrendelést vezette.
Azóta megszerezte háziorvosi, foglalkozás-egészségügyi és üzemorvosi szakvizsgáj is.
1994 és 1998 között tagja volt Jánoshalma Város képviselőtestületének.
Mindig készen áll az újra, folyamatosan fejleszti tudását. Családcentrikus.
Három gyermeke, hat unokája körében tölti szabadidejét.

Jánoshalma Városért
Emlékplakett és Oklevél

ság töretlen fejlődést mutat 2012-ben
árbevétele meghaladta a 2,9 milliárd
forintot, és minden évben nyereségesen működött. A nyereséges gazdálkodásban szerepet játszik az is, hogy
a társaság technikai felszereltsége
mondhatni világszínvonalú, amelynek
következtében minden munkafolyamatot az optimális időszakban lehet
elvégezni. A nyereséges gazdálkodás eredményeképpen a dolgozói
munkabérek és a béren kívüli juttatások messzemenőleg a környékünkön
a legmagasabbak.
A társaság tevékenységi köre az
idők folyamán bővült, főbb tevékenységi körök a szántóföldi növénytermesztés, táp-takarmánygyártás és
állattenyésztés (pulyka hízlalása,
nevelése).
A társaság a piaci igényeknek – és
teherbíró képességnek - megfelelően a haszonbérleti díj összegét folya-

A Jánoshalmáért Alapítvány fennállásának
20. évfordulója alkalmából

A Jánoshalmáért Alapítvány 20
évvel ezelőtt alapította Szűcs János
Jánoshalmáról elszármazott gödöllői lakos. Az Alapítványnak alakuláskor 19 kurátora volt. A kuratórium tagjai jánoshalmi, és Budapesten
élő volt Jánoshalmi lakosokból tevődött össze. Az Alapítvány 1998 óta
közhasznú szervezet. 2012. évtől a
kurátorok száma 6 fő.
A kuratórium elnökei:
1993-1995-ig Szakál Lajos polgármester
1996-2011-ig Kiss György polgármester
2012 évtől Czeller Zoltán polgármester
Az Alapítvány kezdetektől fogva
kitűzött célja a lakosság és a vállalkozók segítségével támogatni az egész-

Agroprodukt Kft. megalakulásának
20. évfordulója alkalmából

Az Agroprodukt Kft. Jánoshalma
és környéke egyik legnagyobb mezőgazdasági üzeme. Ha visszatekintünk
az elmúlt 20 évre, akkor leszűrhet-

jük azt a következtetést, hogy a szakmai elhivatottság, a hozzáértés minden esetben meghozza gyümölcsét,
eredményt ér el. AZ 1990-es években a mezőgazdaság egyik legnagyobb válságát érte el, a szövetkezetek sorba szűntek meg, a tevékenységet csak ott lehetett tovább folytatni, ahol megfelelő kvalitású szakemberek összefogták és irányították a
szervező munkát.
Az Agroprodukt kft. 1993-ban alakult, 100 %-ban magánszemélyek
részvételével. Nagy szervező munkával sikerült megtartani a gazdálkodás alapját képező földterületeket, sőt
azt az idők folyamán növelni is tudták.
Induláskor a társaság 43 főt alkalmazott, ma a dolgozói létszám 123 fő.
Ki szeretném emelni, hogy a társa-

ségnevelést, kulturális, művészeti és
sporttevékenységet városunkban,
valamint a tehetséges, rászoruló és
hátrányos helyzetű fiatalokat.
A támogató tevékenység az iskolák és közművelődési intézmények,
az Önkormányzat, az egyház valamint a sportkör munkájának segítésén át valósul meg. A megjelölt
célok figyelembevételével az elmúlt
20 évben összesen: 36.613.000 Ft
támogatást nyújtott.
Ebből a jelentősebbek:
Bölcsőde működésének támogatása mely 2006 évtől folyamatos:
11.570.000 Ft
2007-2008 évben Felnőtt képzés
2.507.000 Ft
Városi Rendezvények (Jánoshalmi Napok Gyerek karácsony, Idősek
karácsonya, Táncgála: 5.899.000 Ft
Sportszakosztályok támogatása:4.765.000 Ft
Templom felújítás, Kápolna felújítás: 6.289.000 Ft
Szentháromság szobor felújítása:
2.739.000 Ft.
Az Alapítvány azon munkálkodik, hogy, saját forrásból és pályázatok útján minél több alapítványi célt
meg tudjon valósítani. A Kuratórium
legutóbbi döntése alapján az Alapítvány támogatta Szabó Sándor nyugdíjas tanár úr Jánoshalma labdarúgásának aranykora című könyvének
megjelentetését.

Városi Nyugdíjas Klub, fennállásának
25 éves évfordulója alkalmából

Emlékplakett elnevezése: JÁNOSHALMA
VÁROSÉRT EMLÉKPLAKETT ÉS OKLEVÉL
Alapító: Czeller Zoltán
Alapítás éve: 2013
Jánoshalma Város polgármestere által adományozható elismerés. Azok
az intézmények, termelő egységek, vállalatok, cégek, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, közösségek érdemelhetik ki, akik jubileumi évet
ünnepelnek, továbbá akik saját célkitűzéseiken túlmenően szülővárosunk,
Jánoshalma érdekeit fennállásuk óta szem előtt tartották, előrehaladását a
rendelkezésükre álló eszközökkel segítették. Az elismerést átvehetik nyugállományba vonuló magánszemélyek, intézményvezetők, akik a település
érdekében több évtizeden keresztül kiemelkedő közhasznú tevékenységet
folytattak.
A kitüntetést a polgármester adja át március 15-én, augusztus 20-án,
október 23-án, illetve az adományozott jubileumi rendezvényének ünnepélyes keretei között.

matosan emelte, és lehetővé tette a
választást terményben illetve készpénzben. A haszonbérleti szerződésben leírt fizetési kötelezettségének a
társaság minden esetben eleget tett.
Eredményes munkában kiemelkedő szerepet játszott Farkas András,
aki a társaság ügyvezetését a kezdetektől fogva a mai napig ellátja.
Farkas András – akárcsak Japánban szokás - az egész életét a mezőgazdaságban töltötte, bejárta a szakmai ranglétra minden fokát, hozzáértése, szakmaszeretete mindenki előtt ismert és tiszteletet vívott
ki. Az Agroprodukt Kft. szívén viseli Jánoshalma fejlődését, lehetőségéhez képest támogatja társadalmi-civil
szervezeteket, eseményeket, rendezvényeket, az ifjúságtól az idősebb
korosztályig, a sportegyesületeken
keresztül a helyi iskolákat, egyházi
beruházásokat.

Jánoshalmán 1988-ban alakult meg a Városi Nyugdíjas Klub
Gyurákovics József vezetésével,
mely kb. 74 tagot számlált. Az alakuló közgyűlését 1989. március 31-én
tartották. Abban az évben Fenyvesi Jánosné vezetésével alakul meg a
klub tagjaiból a „Pávakör” énekkar.
Az énekkar hamarosan országosan ismert és elismertté válik, mikor
az oklevelektől eljutnak az országos
ezüstéremig a megmérettetéseken.
1997-ben Fenyvesiné Klárika hirtelen halálával az énekkarnak átmenetileg vezetője lett Szerezla József,
majd 2001-től dr. Karsai Ferenc veszi

át az énekkar vezetését.
Újabb változások 2008-ban következtek be a klub életébe, mikor a klub
vezetését Uzsorás Vencelné Kati néni
vitte tovább és még ebben az évben
a klub egyesületté való átalakulását
is elindították, a klub alelnöke Horváth Károlyné lett.
Az énekkar vezetését átmenetileg Magyar Magdolna vállalta, majd
2010-től Borsodi Antalné vette át.
A klub napjainkig kiválóan működik, részt vesz területi versenyeken,
fellépéseken, találkozókon.
25 év mindenki életében nagy idő,
egy nyugdíjas klub életében ez még
többet jelent, ezért az elmúlt évek
során Kati néni törekvése, a generációk összekovácsolása, a klub fiatalítása volt.
A 2013-as év újra változást hozott
a klub életében. Uzsorás Vencelné
lemondása után az új elnök dr. Tompa Lászlóné, az alelnök pedig Békefi
Sándorné lett.
A klub a megalakulásától rendszeresen részt vett országos és területi versenyeken, és szervezett kirándulásokat, bálokat, egyéb rendezvényeket és ma is eredményesen
működik.
A klub jelenlegi tagszáma 115 fő.

A Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi
Egyesülete megalakulásának
20. évfordulója alkalmából

1993. januárjában alakult 42
fővel, Szakál Lajos akkori polgármester segítségével. 5 fős vezetőséget akkor Nagy Sándor irányította, Lusztig Józsi bácsi, Agócs Irén,

Csesznegi Sándor voltak a vezetőség tagjai. Később, 1 évig Gusztonyi
Istvánné volt az elnök, majd 1996-tól
a mai napig Gundáné Török Teréz
az elnök.

Az egyesület 1996-tól csatlakozott
az országos szervezethez, a MEOSZhoz a mai napig. 5 fős vezetőség és
3 fős Felügyelő Bizottság dolgozik,
7 csoportvezető segíti munkát. Az
elmúlt 20 évben több száz tag távozott közülük, volt már a létszám 350 fő
is. Jelenleg 245 fő a taglétszám.
Számos feladatot láttak el, így
intézték az akadálymentes támogatást, a gépkocsi szerzési és átalakítási támogatást, a fogyatékos járadék iránti kérelmeket. Segítettek orvosi felülvizsgálati kérelmeknél.
Számos közösségformáló és

összetartó program, kirándulások,
összejövetelek voltak az elmúlt években. Jártak zarándokhelyeken, hajdúszoboszlói gyógyüdülésen vesznek
részt évente két alkalommal. Voltak
Görögországban, Plitvicén, Ausztriában, Csehországban, és hazánkban
is számos gyógyfürdőben.
Több éven át szervezték az egészségnapokat, heteket, egészségmegőrző programokat, Roki-focit. Kapcsolatban állnak a vajdasági Moravica
községgel, a társegyesületekkel, egymás rendezvényein részt vesznek.
Jó a kapcsolatuk az Önkormányzattal, tevékenyen részt vesznek a
város életében.
Az önkormányzat dolgozói közül
Juhász Anikó és Szalmáné Gunda Edit
voltak a fő segítők éveken keresztül,
valamint a mindenkori polgármesterek
(Szakál Lajos, Kiss György, Rapcsák
András, Czeller Zoltán) hatékonyan
segítették az egyesület munkáját.
Nagy eredmény szociális foglalkoztató, amelyet sikerült 2 éve Czeller
Zoltán polgármester és az önkormányzat segítségével létrehívni, ma
is működik 40-50 fővel, a bérmunkát
Renner Tamás úr biztosítja.

Erdélyi Hagyományokért Egyesület,
fennállásának 20. évfordulója alkalmából

Az egyesület megalakulását követően kulturális tevékenységet folytatott, segítette az Erdélyből és Délvidékről áttelepültek beilleszkedését és
a sajátos kultúrájuk ápolását. Fő célkitűzése segíteni az ifjúság önszerveződését, a nemzeti egységre való
törekvéseket. Az eltelt 20 évben számos modell programot valósított meg
Jánoshalmán és a DKMT Euró régióban. Eredményei elismerté tették
megyei, regionális és nemzeti szinten. Áttekintve az eltelt 20 év tevékenységeit említésre méltó:
13. alkalommal szervezett
Művésztelepet jánoshalmi és határon túli fiatalokkal
7. alkalommal szervezett Képzőművészeti kiállítást határon túli
résztvevőkkel
5. alkalommal szervezett Hagyományőrző, néptánc turnét BácsKiskun megyében határon túli együttesek részére.
3 alkalommal szervezett Színját-

szó találkozót DKMT Euró régió
szinten
11. alkalommal szervezett Kulturális találkozót
25. alkalommal szervezett Ifjúsági Háló találkozót a DKMT Euró
régióban
2. alkalommal szervezett Ifjúsági
konferenciát
4. alkalommal szervezett Ifjúsági Fórumot
6 alkalommal szervezett Ifjúsági
szemináriumot
A Guruló Kistérség elnevezésű
– Bács- Kiskun megye kistérségeinek hálózatban való összefogása,
és a Dél- Alföldi régió kistérségeinek
hálózatban való összefogása címen
szervezett találkozót. A Demokrácia
projekt Bánsági régió (Románia) és
Dél- Alföldi régió (Magyarország), és
Gyerek közösségépítő és képességfejlesztő tábor, de a Gyerek „Bogár
Klub” megalakulása és működtetése
is az egyesület nevéhez fűződik.
A Jánoshalmi kistérségi ifjúsági program keretében az egyesület
jelen volt a Kistérségi Ifjúsági Tanács
megalakulásánál.
A felsorolt programokon több ezer
fiatal vett részt a DKMT Euró régióból, számos rövid és hosszú távú
folyamatot indított el az ifjúsági munkában. Jelenleg zajlik Jánoshalmán
az első Honismereti tábor határon túli
gyerekek részvételével, mely része
2012 benn elindított Szórvány Háló
programnak a DKMT Euró régióban. A Szórvány Háló Célja: Segíteni a szórványban élő magyar fiatalok közötti kapcsolatok kiépítését a
DKMT Euró régióban.

Szent Anna Katolikus Óvoda
és Általános Iskola
Józsefnek, Rónaszéki Gábornak,
Binszki Józsefnek,
Nagyidai Zsoltnak
Az iskola fennállása óta Jánoshalmán szolgálatot teljesítő káplán
atyáknak.
Az intézmény
vezetőinek: Kiss
Györgynének,
Kasziba Magdolnának, Horváthné
A 20 év Jánoshalma Városért
Sörös Anitának, Farkas Mihálynénak,
Emlékplakett és Oklevél átadásáCsizovszki Lászlónénak, Gyetvainé
val köszönetet kívánok mondani
Kaszás Eszternek, Taskovics ÁgnesHITRE, TUDÁSRA, ÉS IGAZSÁGRA
nek
nevelő munkájukért
Az intézményben dolgozó pedagóAz intézmény fenntartó képvisegusoknak, tanügyi dolgozóknak és
lőinek: néhai dr. Dankó László érsek
technikai személyzetnek.
úrnak, dr. Bábel Balázs érsek úrnak
Jánoshalma, 2013. szeptember 1.
Az iskolát patronáló jánoshalmi
Czeller Zoltán
plébános atyáknak: néhai Tajdina
polgármester
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A szennyvízberuházás
nyitórendezvénye

◄ folytatás a 1. oldalról

Az Uniós támogatások elnyeréséhez igazolni kellett, hogy a lakossági önerő rendelkezésre áll. A lakossági hozzájárulások kedvezőbbé tételének érdekében
2008. január 11-én megalakult a lakosság csatornaépítő közössége, a Vizi-közmű Társulat, sor került az LTP
szerződések megkötésére. A Lakossági Takarékpénztárba történő befizetés esetén a lakosok havi 1990 Ft befizetésével saját megtakarítást hoznak létre, és ennek keretén
belül vehetik igénybe az állami támogatást. Azok a lakosok, akik valamilyen oknál fogva nem kötöttek LTP szerződést, nem jogosultak állami támogatásra.
A fentiek elveknek megfelelően az önerőt a tagok
LTP-n keresztül fizetik meg 100 hónap alatt
1990FT/HÓNAP BEFIZETÉSSEL
Az LTP fizetés kezdete:
2008. április
Az LTP fizetés vége:
2016. augusztus
A LAKOSSÁGI ÖNRÉSZRE
VONATKOZÓ SZÁMÍTÁSOK:
– AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK LTP SZERZŐDÉSSEL
RENDELKEZNEK, 100 HÓNAP UTÁN 199.000 FT-ot
gyűjtenek össze. (100x1990= 199.000 FT) EHHEZ AZ
ÖSSZEGHEZ SZÁMÍTÓDIK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS.
– AZOK AZ INGATLANTULAJDONOSOK, AKIK NEM
KÖTÖTTEK LTP SZERZŐDÉST, 260. 000 FT –OT KELL
FIZETNI, MERT A JELENLEGI KONSTRUKCIÓBAN ŐK
NEM TUDJÁK IGÉNYBE VENNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST. (199.000Ft +Állami támogatás=260.000Ft)
Annak érdekében, hogy a lakosok végig tudják vinni
2016-ig a saját LTP megtakarításaikat, az önkormányzat
megoldást kínál, mintegy megelőlegezve a beruházáshoz szükséges összeget. Az önerőt 2013-ban, a beruházás kezdetekor Jánoshalma Város Önkormányzata BIZTOSÍTJA a Jánoshalmi Vizi-közmű Társulaton keresztül
banki HITELFELVÉTELLEL. A hitel fedezete a tagok LTP
befizetései lesznek.
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029 jelű pályázat második forduló beadásának napja: 2010. június 23-án történt,

a döntés a támogatásról 2011. január 18-án született meg.
Támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közreműködő Szervezet a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság.
A beruházás terveit, dokumentációit a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság folyamatosan véleményezte, ún.
minőségbiztosítási folyamaton mentek keresztül. Miután
az ellenőrzési folyamat lezárult, a beruházást érintő közbeszerzési eljárások kerültek lefolytatásra.
Ez év nyarán városunkban a szennyvízberuházás a legfontosabb szakaszához érkezett, elkezdődik a tisztítómű
építése, a csatorna-hálózat fektetése. A közleményt Czeller
Zoltán polgármester úr a projektnyitó rendezvényén jelentette be a város szép számban megjelent lakossága előtt.
A polgármester úr beszámolt az Önkormányzat eddig elvégzett munkáról, valamint név szerint bemutatta a megvalósításban résztvevő cégeket, munkatársakat:
Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása a
4Sales-Forrás Konzorcium (4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft és Forrás Unió Tanácsadó
Iroda Szolgáltató Kft.) feladata.
Csatornakivitelező: Jánoshalma A-S Konzorcium (A-HÍD
Építő Zrt. és SWIETELSKY Magyarország Kft.)
Telep kivitelezője: Strabag MML Kft.
FIDIC mérnök: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. és Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens
és Tervező Bt.
Közbeszerzési
szakértő:
K&Z
Horizontál
Beruházásszervező és Kivitelező Kft.
Jogi szakértő: Dr. Hegyes Edina egyéni ügyvéd
Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok: DI-CLAR
Tanácsadó Kft.
A polgármester úr felhívta a Tisztelt Lakosok figyelmét,
hogy amennyiben a beruházással kapcsolatban kérdésük van, illetve ingatlan adás-vétel esetén szíveskedjenek
érdeklődni a Vizi-közmű Társulat ügyfélszolgálatnál az adott
ingatlanról az alábbi elérhetőségeken:
MUNKAIDŐBEN
77/401 001 telefonon
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SZEMÉLYESEN IGÉNYBE VEHETŐ
MOLNÁR J. u. 3. alatt
JUHÁSZNÉ TERNER ÁGNES
ügyfélszolgálati asszisztens.
JUHÁSZ ZSOLT Vizi-közmű Társulat elnök.
INGYENESEN HÍVHATÓ (ÚN. ZÖLD SZÁM)
06/80 63 00 72
Lényeges tudnivaló, hogy a kivitelező gondoskodik
arról, hogy a munkálatok megkezdése előtt, és közben
az érintett lakosok megfelelő tájékoztatást kapjanak.
Köztudott, hogy városunkban minden kisebb-nagyobb
eseményt a „FALURÁDIÓ hivatalos forrásból meg nem
erősített HÍREI és PIACI PLETYKÁK kísérnek” ezért az
Önkormányzat a beruházás befejezéséig továbbra is
több alkalommal közzéteszi az aktuális tudnivalókat
a szokásos csatornákon, a Jánoshalmi Hunyadi Népe
újságban, Jánoshalma Város Honlapján a lakosság hiteles tájékoztatása érdekében.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Jánoshalma Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
projekt
2013. szeptember 2.
2013 augusztusában Uniós támogatással kezdtek meg Jánoshalma Város kommunális
szennyvízhálózatának és kezelésének minőségi és mennyiségi fejlesztésének kivitelezési
munkálatai. A projekt keretében sor kerül a meglévő csatornahálózat részleges
rekonstrukciójára és új szakaszok létrehozására. Valamint megvalósul a Város szennyvíz
infrastruktúrájának kialakítása, és egy új szennyvíztisztító telep megépítése.
Jánoshalma Város 2.481.729.363 forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv
keretében a Jánoshalma Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
projekt megvalósítására. A beruházás összköltsége 3.038.070.185 Ft, az Európai
Uniós támogatás mértéke 82,15 %. A projekt az Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társﬁnanszírozásával valósul meg. A fejlesztés keretében a 41,527 km
hosszú új csatornarendszer kerül megépítésre, és 4,065 km meglévő csatornarendszer
kerül felújításra. Új szennyvíztisztító telep épül, amelynek kapacitása 914m3/ nap.
A fejlesztés megvalósulása pozitív gazdasági, társadalmi, műszaki és környezeti
hatásokat hoz létre. A projekt célcsoportja valamennyi a szennyvízberuházásban
érintett jánoshalmi háztartás. Jelenleg a lakosság mindössze 12%-a él közcsatornával
ellátott területen, ez a beruházás megvalósulása után
80 %-ra fog emelkedni,
így az infrastruktúra fejlesztése pozitív hatással lesz a lakosok életkörülményeire is.
A projekt hozzájárul a Város alap infrastruktúrájának fejlődéséhez, előnyt jelent az
új vállalkozások vonzásában, a település tőkevonzó képessége jelentősen javulhat.
A beruházás kivitelezése során lehetőség nyílik helyi vállalkozások, helyi munkaerő
bevonására, amely növeli a Város munkaellátottságát is!
A lefolytatott közbeszerzések során kiválasztott projekt résztvevők a következőek:
Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása: 4Sales-Forrás Konzorcium
(4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft és Forrás Unió Tanácsadó
Iroda Szolgáltató Kft.)
Csatornakivitelező: Jánoshalma A-S Konzorcium (A-HÍD Építő Zrt. és SWIETELSKY
Magyarország Kft.)
Telepkivitelező: Strabag MML Kft.
FIDIC mérnök: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. és Országos Vízügyi
Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Bt.
Közbeszerzési szakértő: K&Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft.
Jogi szakértő: Dr. Hegyes Edina egyéni ügyvéd
Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok: DI-CLAR Tanácsadó Kft.
A projekt nyitórendezvényére 2013. augusztus 30-án került sor az Imre Zoltán
Művelődési Központban.

Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
www.janoshalma.hu

Ünnepi ülés Szent István ünnepén
◄ folytatás a 1. oldalról

Szent Istvánnal kapcsolatban a XI. és XII. századból három közel egykorú latin legenda maradt
reánk: a kis és nagy legenda, s a kettő alapulvételével
készült Hartvik-legenda. A legendák szerzői nem történelmet akartak írni, vagyis a történeti Szent István
helyett a keresztény fejedelem eszményképét állították olvasóik elé. István hatalmas és gazdag egyéniségéből túlnyomóan csak a szentet, az egyházszervezőt, és államférfit hangsúlyozták ki és vitték be a
köztudatba.
A legendák túlnyomóan egyházias beállításánál
sok tekintetben reálisabb és életszerűbb felfogást
tükröz vissza a külföldi krónikák Szent István-képe.
A külföldi, főleg német és lengyel krónikások feltűnően sokat foglalkoznak szent királyunk viselt dolgaival;
talán többet, mint bármely más egykorú uralkodóéval.
Valamennyien a legnagyobb tisztelet és elismerés
hangján szólnak róla, szent királyunk hatalmas egyénisége még a távolálló szemlélőkre is mély és tartós
benyomást gyakorolt.
Szent István-képe az egymást felváltó magyar
nemzedékek tudatában folyamatosan alakult ki és
szilárdult meg. És e képet az idők múlása nemcsak,
hogy nem fakította el, hanem ellenkezőleg egyre elevenebbre és változatosabbra színezte.
Ha közelebbről szemügyre vesszük ezt a nagyszabású Szent István-képet, elsőnek ezen is a szent
vonásai fognak meg bennünket. Érthető, mert a térítés, a magyarság kereszténnyé válása, magyarságtudatának átértékelése kiemelkedően legnagyobb tette
volt Szent Istvánnak. Ehhez jelentőség dolgában legfeljebb példaadása volt fogható: az, hogy nemcsak
hirdette, hanem egyúttal átélte az evangéliumi tanokat és ezzel kézzelfogható példát adott minden idők
magyarjának az élet keresztény szellemű berendezésére, a szentségig emelkedő megszentelésre. Nem
csoda tehát, hogy a középkor hívő népe első sorban a
szentet megillető tisztelettel tekintett fel a István alakjára. Ez a tisztelet szól hozzánk az első magyar nyelvű Szent István-himnuszból is:
„Idvezlégy, bódog szent István királ! Te népednek
nemes reménsége! Idvezlégy, mi megtérésönknek
bizon doktora, és apostola! Idvezlégy minden szent-

ségnek és igazságnak fényes tiköre! Temiattad hittönk
Krisztus Jézusban, Temiattad idvözölünk, és Krisztusban kérünk: Imádj az te népedért, imádj egyházi szolgálókért és, hogy egy ellenség se légyen ragadozó az
te néped között. Amen.’
A magyarság történelmének során a köztudat eleitől fogva számon tartotta és érdeme szerint méltányolta Szent István országépítő és nemzetnevelő
munkáját is. Lassanként kialakult és hova-tovább általános közvéleménnyé érett az a felfogás, hogy állami,
társadalmi, gazdasági és kulturális életünk minden
valamire való elindulása, fellendülése közvetve vagy
közvetlenül Szent István nagy művére nyúlik vissza.
Ilyen felfogás mellett természetes, hogy Szent István alakja nemzedékről-nemzedékre egyre nagyobbra nőtt. Alkotásainak megbecsülése és szellemének ápolása egyenlő lett a nemzet boldogulásával,
s viszont a hagyományaitól való eltérés egyet jelentett a hanyatlás útjára való jutással. Tiszteletére
tucatszámra épültek templomok, emelkedtek oltárok
és szobrok, készültek képek, keltek életre emberbaráti és jótékonysági intézmények és székesfehérvári sírja egyik legáhítottabb célja lett a magyar zarándokoknak. Amit az olasznak Róma, a spanyolnak
Compostella, a lengyelnek Gnesen, azt jelentette a
magyar embernek Székesfehérvár.
A hitújítás ezen a téren is gyökeres változást idézett elő, hatására a középkori virágzó hitélet és liturgia jórészt pusztulásra jutott. A barokk szellem a szent
király szikla szilárd alakját puha viasszá lágyította.
Szt. Istvánt a barokk képeken, szobrokon úgy ábrá-

zolják nagyszakállú jámbor atyaként, mintha nem a
XI. század keménykötésű és vasakaratú uralkodója
lett volna, hanem a XVIII. század valamelyik szentimentális hőse.
De nem kevésbé túllőtt a célon a XIX. század liberális történetírása is, mikor a kor ízlésének megfelelően egyoldalúan csak a politikust hangsúlyozta ki, a
szent király egyéniségében a szentet lehetőleg elsikkasztotta belőle. Ha a barokk elnéző kritikájával és a
szent kelleténél erősebb kiemelésével vétett, a liberális történetírás éppen az ellenkező végletbe esett,
mindkettő hamis felfogást tükrözött.
Szent István király, napjainkban szentként és a
Magyar Államot megálmodó államférfiként él tudatunkban. Új korszakot indított, miután felismerte, hogy
számára nem az egyéni ambíciók a fontosak, hanem
az ország, azaz a közösség egésze. Új, reményteli
és cselekvő korszak nyílt, új írott és íratlan törvények
születtek, amelyek egy igazságos, emberi és békés
Magyarország pillérei, azé a Magyarországé, ahol
az összefogás hazára talált. Csupán az álmok és az
elképzelések nem lettek volna elegendőek egy olyan
erős fundamentum letételéhez, amely a történelmi tragédiáink idején is biztos alapja lehetett az ország és
a nemzet túlélésének. Államalapító királyunk tettekkel biztosította, hogy Magyarország, Európa szívében, megmaradjon függetlenségében, kereszténységében, magyarságában.
Magyarország, a hit és az összetartozás ereje,
valamint a tettek által született meg, és maradhatott
életben, több mint ezer esztendőn át.
Mai nehézségeink is csak ezzel a hittel, összefogással és a tettek erejével küzdhetők le.
Ma eljöttünk, hogy megünnepeljük azokat, akik
előttünk jártak az úton, „s annyi balszerencse közt, oly
sok viszály után” életük munkájával felépítették, vérük
árán megtartották, szeretetükkel újra és újra megújították hazánkat, Magyarországot és a bennünket hordozó közösséget, a magyar nemzetet. S nem utolsósorban azért jöttünk, hogy erőt merítsünk, és hogy lelkesedjünk, hiszen erre a múltra – minden bűne, tragédiája és balszerencséje mellett! –, erre a sikeres múltra érdemes büszkének lennünk!
Czeller Zoltán polgármester
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Iktatószám: K-2013-KEOP4.10.0/A/12.-0165189/173
Budapest, 2013. július 26.
Tárgy: Értesítés támogatásról
Egyéb iktatószám: NKEK-44295/2013

Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Imre Zoltán Művelődési Központ villamos energia
megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés” című, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726
jelű pályázatát az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 11
195 215 F t ö s s z e g ű t á m o g a t á s r a é r d e m e s n e k í t é l t e .
A pályázat a befogadási kritériumoknak megfelelt.
A támogatás folyósításának előfeltétele a Környezet és Energia Operatív Program
Irányító Hatóság képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet által a
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT részére történő támogatói okirat
kibocsátása.
A támogatói okirat kiállításának esetleges feltételeiről, a döntés elleni kifogás
benyújtásának módjáról és feltételeiről a következő, postai úton megküldött
levelünkben nyújtunk részletes tájékoztatást.
Tájékoztatom, hogy e döntés ellen a támogatást igénylő/kedvezményezett a 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől
számított 10 napon belül, cégszerű aláírással ellátott, indokolt, a megsértett jogszabályi,
pályázati felhívásban vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen
megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve pályázati
felhívásba vagy támogatási szerződésbe ütköző. Tájékoztatjuk, hogy a kifogás
benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen
történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét.
A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal
összefüggő határidők nyugszanak. A kifogást a közreműködő szervezet döntése ellen a
közreműködő szervezethez, az NFÜ döntése ellen az NFÜ Jogi Főosztályához kell
benyújtani. A kifogás benyújtásához lehetőség van az Új Széchenyi Terv holnapján
(www.ujszechenyiterv.gov.hu) szereplő kifogásminta használatára, valamint a kifogás
mellékleteinek elektronikus adathordozón történő benyújtására.
Köszönjük a Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
pályázata iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió
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KI JOGOSULT ÁPOLÁSI DÍJRA?
BÁCS-KISKUN MEGYEI
KORÁNYHIVATAL JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATALA ÁLTAL
MEGÁLLAPÍTANDÓ pénzbeli
ellátások egyike az ÁPOLÁSI DÍJ:
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha
állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi.
Az alanyi jogú ápolási díjat az ápolást
végző személy lakóhelye szerint illetékes
járási hivatal állapítja meg.
Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
aa) segédeszközzel vagy műtéti úton nem
korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális
látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért
kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,
ab) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy
a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
ac) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési
trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező
súlyos betegség miatt középsúlyos vagy
annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ
értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban
szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
ad) mozgásszervi károsodása, illetőleg
funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya
miatt önmaga ellátására nem képes és
állandó ápolásra, gondozásra szorul;
b) tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai,
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója,
illetőleg felsőoktatási intézmény nappali
tagozatos hallgatója kivéve, ha
aa) a közoktatási intézményben eltöltött idő
a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy
ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási

Tisztelt
Foglalkoztatók
és
Álláskeresők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal Munkaügyi
Kirendeltsége
a Jánoshalma, Kölcsey F. u. 12. sz. alatt

Nyílt napot
szervez

2013. szeptember
20 -án (péntek)
9-12 óráig
a Virtuális Munkaerőpiac Portálja
megismerése és használata céljából.
A portál fő feladata, hogy a munkáltatók
és a munkavállalók minél könnyebben és
egyszerűbben találjanak egymásra.
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

kötelezettségének időtartama átlagosan a
napi 5 órát nem haladja meg, vagy
ac) az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a
nappali ellátást nyújtó szociális intézmény
igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
b) rendszeres pénzellátásban részesül, és
annak összege meghaladja az ápolási díj
összegét
c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
d)keresőtevékenységet folytat és munkaideje
- az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.
Az ápolási díjra való jogosultságot meg
kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy
tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
e) jogosultságot kizáró körülmény következik be.
Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos
a) igazolását arról, hogy az ápolt
aa) súlyosan fogyatékos, vagy
ab) tartósan beteg,
b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az
ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.
Az ápolási díj összege jelenleg bruttó
29.500,-Ft, melyet 10% nyugdíjjárulék levonás terhel.
Lehetőség van fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy esetén magasabb összegű ( bruttó 38.350,-Ft ) ápolási díj megállapítására, amennyiben az ápolt
rendelkezik a módszertani feladatokat ellátó
szerv által kijelölt szakértő megfelelő szakvéleményével.
Az újság terjedelme miatt a tájékoztatás
nem teljeskörű, részletszabályokról a lenti
elérhetőségen kapható felvilágosítás.
A kérelmet formanyomtatványon kell
benyújtani, melyben nyilatkozni kell arról,
hogy keresőtevékenységet nem folytat, nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonyban nem áll, rendszeres pénzellátásban
nem részesül. 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.
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@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 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
Jánoshalmi Járási Hivatala munkájának
első fél éves tapasztalatairól
Jánoshalmán 2013.
január 1-től megkezdte
működését a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási
Hivatala.
Mivel azóta több, mint
fél év eltelt, érdemes
levonni a tapasztalatokat.
A múlt év végén kaptam meg a megbízást a
Járási Hivatal felépítésére. Mivel jogi egyetemi végzettséggel és több
mint 20 éves közigazgatási és vezetői tapasztalattal rendelkezem, nem
ijedtem meg a feladattól.
Célom volt a rendelkezésre álló személyi állomány, bútorok,
informatikai eszközök felhasználásával a hivatal munkáját beindítani 2013. január 1-től kezdődően. Amikor ismertté vált számomra
a kollégák névsora, akik a járáshoz tartozó öt településről kerültek a járási hivatalhoz a teljes kollektíva számára feladat meghatározási és ismerkedési programot szerveztem.
A munkakörök meghatározása előtt minden leendő kollégától önéletrajzot kértem, figyelembe vettem végzettségüket és
azt, hogy eddig milyen munkaterületen dolgoztak, milyen szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. Meghallgattam véleményüket
is milyen területen szeretnének dolgozni. Fentiek alapján kialakítottam a Hivatal szervezeti egységeit, elkészítettem a munkaköri
leírásokat. A kollégák jogviszonya a Járási Hivatalnál 2013. január 1-től kezdődött, de az előkészületeknek köszönhetően az első
munkanapon mindenki tudta mi a feladata, ismerősként tekintett
egymásra.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal több módon segítette
az előkészítő munkákat: az önkormányzatoktól átvett eszközökön
kívül továbbiakat is kaptunk ( számítógép, fénymásoló, nyomtató,
egyéb a hivatal működéséhez szükséges eszközök).
Azóta is folyamatosan biztosítják számunkra a feladatainkhoz
szükséges informatikai és tárgyi hátteret.
A Hivatal kialakításának előkészületeiben sokat segítettek Farkas Margit hivatalvezető helyettes és az okmányiroda dolgozói.
Az első időszakban nagyon sok értekezletet tartottunk, ahol a
feladatokat meghatároztuk a kollégák számára.
Az átkerülő ügyköröket jogszabályok írták elő, az iratok átvétele rendben megtörtént. A legfontosabb általunk intézett ügykörök az okmányirodai feladatok, egyes gyám- és gyermekvédelmi
ügyek, egyes szociális igazgatási ügyek, köznevelési feladatok,
egyes kommunális ügyek.
A Járási Hivatal illetékessége Jánoshalma, Mélykút, Borota,
Kéleshalom, Rém településekre terjed ki.
A Járási Hivatal alkalmazottait és az általunk használt bútorokat, eszközöket főként a fenti települések Polgármesteri Hivatalai adták össze. Az ügyintézők azon dolgozók közül kerültek kiválasztásra, akik korábban is a Járási Hivatalhoz átkerült feladatokat látták el. Jánoshalma város Polgármesteri Hivatalától tizennégy, Mélykút városról három, Borota, Kéleshalom, Rém településekről egy-egy szakképzett ügyintéző került hozzánk, akik
nagyon gyorsan jó színvonalon kezdtek dolgozni.
Sokan jöttek hozzám munkahely iránt érdeklődni, de „kívülről”

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2013. szeptember
6-án (pénteken)
kivételesen az Okmányirodában nem lesz
ügyfélfogadás.
Helyette:
2013. szeptember 10-én ( kedden)
lesz ügyfélfogadás.
Elérhetőségeink:
77/501-011 (általános
információ)
77/501-012 (gépjármű
ügyintézés)
E-mail:
okmány.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Tel.:

Megértésüket köszönjük!
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási
Hivatala

senkit sem volt lehetőség felvenni. A létszámunk növelésére valószínűleg a közeljövőben nem lesz mód.
Sokat segítettek a járáshoz tartozó önkormányzatok, polgármesterek, különösen Jánoshalma város, hiszen a Jánoshalma
Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületekben kaptunk
helyet.
Három épületrészben működünk, az Okmányiroda a Béke tér 1.
sz. alatt, a Gyámhivatal az Arany J. u. 13. sz. alatt.
Hozzánk tartozik a Munkaügyi Kirendeltség, amely maradt a
Kölcsey u. 12. sz. alatt.
A Járási Hivatal munkatársai települési ügysegédként Mélykúton, Borotán, Kéleshalmán és Rémen az ügyfélforgalomtól függően ügyfélfogadást tartanak.
A Hivatal létszáma minden szervezeti egységet beszámítva 26
fő, amelyből 15 kolléga vesz részt a kormányablak ügyintézők
képzésén annak érdekében, hogy felkészült ügyintézők várják az
ügyfeleket a kormányablak megnyitásakor. A magas létszám képzésben való részvétele a helyettesítést fogja biztosítani.
Mivel ügyfeleink visszajelzése nagyon fontos, rendszeres ügyfél elégedettség mérést vezettünk be. A mérést először 2013. július utolsó hetében végeztük és értékeltük, amelynek eredménye
az ügyfeleink magas szintű elégedettségét tükrözte.
Ügyfélfogadásunk már többször megjelent a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban és megtalálható Jánoshalma város honlapján a
Járási Hivatal menüpont alatt.
Minden hónapban új, aktuális ügyfél tájékoztatókat készítünk
munkánkról, amelyeket megküldünk az önkormányzatok, intézmények, helyi újságok, önkormányzati honlapok számára.
Kérjük, kísérjék figyelemmel tevékenységünket a tájékoztatók
elolvasásával. A Hivatal elindulása óta minden Jánoshalmi Hunyadi Népe újság tartalmazott fontos tájékoztatókat feladatainkról.
Összefoglalva, az elmúlt időszak legfontosabb eredménye az,
hogy a Jánoshalmi Járási Hivatal zökkenőmentesen beindult,
működik és az ügyfeleink elégedettek a közigazgatási szolgáltatásainkkal. A kollégák között jó munkakapcsolat alakult ki, ami segíti céljaink elérését.

Céljaink:

Nagy várakozással tekintünk a kormányablakok kialakítása elé,
amely az Okmányiroda területén valósul meg.
Olyan ügyfél-orientált közigazgatást szeretnénk a járási hivatalban kialakítani, amely a közigazgatás gyors elérhetőségét biztosítja a járás lakossága számára.
Munkánkkal igyekszünk nemcsak a járás településeinek lakosságát szolgálni, hanem az önkormányzatok munkáját is segíteni. Megalakulásunk óta 4 lakossági fórumot szerveztünk megyei
vezetők részvételével, amelynek során a helyi önkormányzatok
és a megyei vezetők összeismertetésével segítettük gyümölcsöző kapcsolatok kialakítását a térség fejlődése érdekében. A fórumok szervezését ősztől folytatni szeretnénk, terveink között szerepel pl. az új termőföld forgalmi törvény földhivatali vezetők általi ismertetése, a külföldi munkavállalás lehetséges előnyeivel és
buktatóival kapcsolatos előadás is.
Jánoshalma, 2013-08-26.
Tisztelettel:
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

M E G H Í V Ó

MIKOR ÉRDEMES
FELKERESNI AZ
OKMÁNYIRODÁT?

TÁJÉKOZTATÁS
ügyfélfogadás változásról
az Okmányirodában

2013. szeptember

Tisztelt Ügyfeleink!
Segíteni szeretnénk Önöket abban, hogy az okmányirodában ne
sok időt töltsenek várakozással.
A gyakorlati tapasztalataink szerint az ügyfelek legnagyobb számban
hétfő, szerda, péntek 9-11 óra között keresik fel az okmányirodát.
Aki szeretné gyorsan elintézni ügyét időpontot foglalhat.
Időpontot foglalni személyesen ügyfélfogadási időben, illetve az
77/501-011-es és az 77/501-012-es telefonszámon lehet.
Aki előzetes bejelentkezés nélkül keresi fel az okmányirodát
javasoljuk ügyintézésre a hétfő délutánt, amikor 17 óráig van
ügyfélfogadás vagy a szerda délutánt, amikor 16 óráig fogadjuk az
ügyfeleket.
Az ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8. 30 - 12. 00 illetve 13. 00 – 17. 00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8. 30 - 12. 00 illetve 13. 00 – 16. 00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8. 30 - 12. 00 óráig
Elérhetőségeink:
Tel.:

77/501-011 (általános információ)
77/501-012 (gépjármű ügyintézés)
E-mail: okmány.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Okmányiroda

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

tisztelettel meghívja az érdeklődőket
2013. október 1-én (kedd) 16 órára
Jánoshalmán, az Imre Zoltán Kulturális Központ
nagytermében tartandó következő előadásra:

Kulcs a biztonságos
álláskereséshez
az Európai Unió és az EGT
tagállamok területén
Témák:

 Miben segíthet Önnek a munkaügyi központ és az
EURES?
Melyek a sikeres külföldi álláskeresés feltételei?
 Hol találja a megbízható fórumokat, portálokat?
 Kiutazás előtti teendők.

Előadó: Molnárné Hegyi Eszter
EURES tanácsadó
Várjuk Tisztelt Vendégeinket!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2013. szeptember

Jánoshalmi kötődésűek
kitüntetése

Új szolgáltatás a
munkaerőpiacon
Tisztelt Foglalkoztató!
Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy elindult a magyar
munkaügyi szervezet Virtuális Munkaerőpiac Portálja
(VMP). A portál fő célja, hogy a munkáltatók és a
munkavállalók minél könnyebben és egyszerűbben
találjanak egymásra. A VMP egy olyan elektronikus
felület, amely a gyors és kényelmes on-line álláskeresést
támogatja.
A VMP-n elérhető on-line szolgáltatások:
- munkaerőigény online bejelentése, hirdetése;
- munkaerőigényének nyomon követése, az
érdeklődés mérése;
- önéletrajzok közötti keresés;
- az állásajánlatnak megfelelő önéletrajzok szűrése;
- az önéletrajz feltöltők közvetlen megkeresése;
- térképes megjelenítés.
Regisztráció: A VMP szolgáltatások teljes körű
eléréséhez a VMP-n regisztrációra van szükség, amihez
meg kell adni az adószámot/adóazonosító jelet és az IR
azonosítót.
Mi az IR azonosító? a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségén a cég/ vállalkozás azonosító adatainak
rögzítésével keletkező számsor. Az IR azonosítót a

foglalkoztató székhelyének/telephelyének címe szerint
illetékes járási hivatal munkaügyi kirendeltségén
igényelheti. Használata biztosítja a megadott alapadatok
helyességét.
Amennyiben a cég képviseletében még nem járt
munkaügyi kirendeltségen, a munkatársaink a
Foglalkoztatói adatlap kitöltésére fogják Önt megkérni,
melyet cégszerű aláírással kell ellátni. Munkatársaink
kérhetnek Öntől vállalkozói igazolványt, alapító
okiratot, és aláírási címpéldányt, és szükség esetén a
személyazonosítást követően meghatalmazást is.

Munkaerőt keres?

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
nemzeti ünnepünk alkalmából, a köztársasági elnök
megbízásából állami kitüntetéseket adott át 2013.
augusztus 19-én a Nemzeti Színházban. Kimagasló
színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át
Dr. Fenyvesi Máté magyar válogatott labdarúgó, állat-

vmp.munka.hu
Regisztrációhoz szükséges
Foglalkoztató neve: ……………………..
Foglalkoztató azonosító száma: ……….
Adószám/ Adóazonosító jel: ……………

Eredményes, gyors és kényelmes ügyintézést kívánunk
új portálunkon!

A kormány 2014. január 1-től tervezi, hogy a nevelőszülők foglakoztatási jogviszony keretében lássák el tevékenységüket, mely jogviszony a nevelőszülők számára szolgálati időnek fog minősülni. Ez a kedvező változás munkát, munkaviszonyt
jelenthet a településen élő és arra alkalmas családok számára.
A nevelőszülői hivatásról bővebb információt talál
a www.szentagota.hu, illetve www.agotaalapitvany.
hu weblapokon.
Szomolainé Nagy Valéria
Szent Ágota Gyermekvédelmi
Szolgáltató
Bács-Kiskun Megyei Igazgatója

Növényi hulladék égetés
kivonatos szabályai
A növényi égetés, amennyiben jogszabály a tevékenységet nem tiltja, /pl.: nincs tűzgyújtási tilalom/
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.
A tervezett égetés helyét, időpontját, terjedelmét,
az égetés megkezdése előtt 24 órával írásban be
kell jelenteni az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak. Ez Jánoshalma esetében a Kiskunhalasi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség.
Címe: Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21.
Tel.: 77/421-355

Az égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
Az égetést úgy kell végezni, hogy az a környezetére ne jelentsen robbanás, vagy tűzveszélyt.
Az égetés időtartamára, tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott
személy jelenlétéről kell gondoskodni.
Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani,
és gondosan át kell vizsgálni a helyszínt. Minden
parázslást, izzást meg kell szüntetni vízzel és földtakarással.

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

A tétel megnevezése
A. Befektetett eszközök

2012.év

adatok E
Ft-ban
Előző
Előző év
Tárgyév
év(ek)
0
0

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök
értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök

0

0

0

0

2355

2742

I. Készletek

0

0

II. Követelések

0

0

III. Értékpapírok

0

0

2355

2742

IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

2355

2742

D: Saját tőke

2355

2732

I. Induló tőke

100

100

II. Tőkeváltozás

2101

2632

154

377

III. Értékpapírok

- ebből tárgyévi eredmény

0

0

E. Céltartalék

0

0

F. Kötelezettség

0

10

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

10

G. Passzívák időbeli elhatárolások

0

0

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 2355

2742

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK,
KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012.év

A tétel megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele

Előző év
617

Előző
év(ek)

adatok
E
Ft-ban

1. Közhasznú célra, működésre kapott
támogatás
a. alapítótól
b. államháztartás más alrendszerétől
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó
bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
6. Nem cél szerinti bevétel
7. Egyéb cél szerinti tevékenység
bevétele
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység költségei
E. Vállalkozási tevékenység költségei
1. Nem cél szerinti tevékenység
költségei
2. Egyéb cél szerinti tevékenység
költségei
F. Összes tevékenység költségei
G. Adózás előtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi eredmény

615

525

0
0
0

43

0
0
2
0
0

2

0
617
463
0

570
183

0
0
463
154
0
154

183
387
387

Tájékoztató adatok (E Ft-ban)
Megnevezés
A. Személyi jellegű
ráfordítások
bérköltség
megbízási díjak
tiszteletdíjak
személyi jellegű egyéb
költségek
személyi jellegű költségek
közterhei

Összeg
0

10

Megnevezés
Összeg
B. Anyagjellegű
ráfordítások
C. Értékcsökkenési
leírás
D. Egyéb költségek,
183
ráfordítások
E. A szervezet által
0
nyújtott támogatások
- ebből: pályázati
úton nyújtott
támogatások

Jánoshalma, 2013.05.09

Radnai István
570

orvos részére,

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adja át Vancsura Józsefnek, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége elnökének, a
Felsőbácskai Agrár Zrt. nyugalmazott elnökének, az agráriumban
négy évtizeden át végzett kiemelkedő munkája, a versenyképes,
magyar tulajdonú mezőgazdálkodás, a vidék népességmegtartó képessége, az Európai Uniós agráregzisztencia kialakítása, a
növénytermesztésben dolgozók érdekképviselete területén kifejtett
tevékenysége elismeréseként,

Együtt ünnepeltünk

Befogadószülők kerestetnek
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató BácsKiskun Megyei nevelőszülői hálózatába nevelőszülőket, befogadószülőket keres a megye valamenynyi településén.
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egy
olyan egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézmény, amely családból kiemelt, valamilyen sajnálatos
ok miatt állami gondoskodásba került gyermekeknek
és fiataloknak nyújt otthont, családpótló nevelést.
A Szolgáltató hiszi és vallja, hogy minden gyermeknek elsődleges érdeke, hogy családban nevelkedhessen. Intézményünk ehhez nyújt, segítséget,
támogatást nevelőszülők, befogadószülők alkalmazásával.

5. oldal

elnök

Ebben az évben augusztus 20-át, Jánoshalmán ünnepeltük, a „Honismereti Tábor”keretében. Erdélyből érkeztünk
11-en az Erdélyi Hagyományokért Egyesület meghívására.
Augusztus 20-án reggel a csodálatosan szép jánoshalmi templomban részt vettünk az ünnepi szentmisén majd az
új kenyér megszentelésén, amit a polgármester úr a plébános úrral együtt megszegett és a helybéliekkel együtt elfogyasztottunk. Vendégei voltunk a Polgármesteri Hivatal ünnepi ülésének és tanúi voltunk kitüntetések átadásának. Külön
öröm volt számunkra, hogy Bajkó Karcsi bácsit is átvehette
a helyi önkormányzattól az Erdélyi Hagyományokért Egyesület 20 éves évfordulója alkalmából az emlékplakettet és
emléklapot.
A délutáni program igazán jó szórakozást nyújtott, a helybéliekkel együtt versenyeztünk a patkódobáló, botrúgó és
sodrófahajító versenyen. Az utóbbit, nagy örömünkre, Tamási
Noémi nyerte meg. A botrúgásban Karcsi bácsi nyerte az első
helyet, nagyon szurkoltunk vendéglátónknak.
Este a Bajkó családnál néztük a tévében a tűzijátékot,
majd késő estig társasjátékokba feledkeztünk. A követke-

ző nap az ópusztaszeri Történelmi Emlékparkba tettünk
feledhetetlen látogatást. Megcsodáltuk a Feszty-körképet, a
„Rotunda” kiállításait, a falumúzeumot, a millenniumi emlékművet és egy lovasbemutatónak is tanúi voltunk, mely ízelítőt
adott az őseink életéből.
Csütörtökön Juhász János tanár úr érdekes előadását hallgattuk meg a honfoglalásról és a „Szent koronáról”. Sok kérdésünkre kaptunk választ, belefeledkezve a magyar nemzetünk ezeréves múltjának és Szent Istvánnak életének, korának megismerésében.
A délutánt a jánoshalmi fiatalokkal közösen töltöttük, megismertük a „méta” ősi játék szabályait, a számháború taktikáját és élveztük a közösen elfogyasztott finom bográcsos
vacsorát, a napot közös beszélgetéssel zártuk.
Feledhetetlen napokat töltöttünk Jánoshalmán és sok-sok
élménnyel gazdagodva indultunk haza, miután az új barátainktól elbúcsúztunk, akikkel a közös programokon ismerkedtünk meg és a tudat, hogy mi összetartozunk, egy nemzet vagyunk.
Tot Bernadett (Pécska)

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület több évvel ezelőtt
fontosnak látta az intézményi szociális rendszer mellett egy
önkéntesekből álló segítő szervezet –önkéntes szociális hálólétrehozását. Elsősorban a saját utcánkban és szűkebb környezetünkben határoztuk el, hogy jobban figyelünk a mellettünk élőkre, problémáikra és nehézségeikre. Ennek eredményeképpen hirdettük meg több fórumon az utca szociális háló
szükségességének kiépítését. Sok családnak és egyedülálló idős embernek tudtunk az évek folyamán összefogással,
együtt gondolkodással, segítőkészséggel jelentős segítséget
nyújtani. Az elmúlt évek alatt sokan fordultak hozzánk ügyesbajos dolgaikkal, amelyekben a csoport tagjai együttes, közös
gondolkodással próbáltak megoldást találni azokra. Rendszeresen váltottunk ki gyógyszereket, szereztünk tűzifát, albérletet, munkát, kályhát, élelmiszer csomagokat osztottunk…
Ahhoz, hogy minél többen és hatékonyabban tudjunk segíteni másokon a csoport létszámának is növekednie kellett.
Ezért elhatároztuk, hogy csatlakozunk az TÁMOP5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Együtt egymásért” elnevezésű komplex gyerekszegénység elleni projekthez. Ennek érdekében összejövetelt szerveztünk, és meghirdettük Toborzónapot, amelynek pontos dátuma 2013. május
21. volt. Ez volt az első nagyobb szabású közös programunk
a pályázat keretein belül. Fontosnak tartottuk, hogy minél
többen tudomást szerezzenek az eseményről, ezért plakátot nyomtattunk és helyeztünk el, a város különböző, forgalmas pontjain. Megjelentettük a helyi katolikus újságban is a
Toborzónap időpontját és a szentmiséken is hirdette a plébános atya az esemény közeledtét. Személyes kapcsolatokon
keresztül is megszólítottunk több embert.
A Toborzónapra a gyülekezés a helyi főtéren 2013. május
21.-én délután 4 órakor történt, majd a katolikus plébánia Don
Bosco klubjában folytatódott az összejövetel.
Az eddigi tevékenységi körök ismertetésével – család

mentorálás, gyógyszer felíratás és kiváltás, élelmiszergyűjtés és adományázás, bútor és ruhagyűjtés-adományozás,
fa kivágás-gyűjtés-adományozás, fűkaszálás, beteglátogatás, bolhapiac, süteményárusítás, összefogás az intézményes szociális rendszerrel és a civil szervezetekkel stb.) nyilvánvalóvá vált, hogy
együtt gondolkodva, együttműködve a segítőszándék sokszor megoldhatatlannak látszó helyzetekben hozhat megoldásokat.
Címlistát készítettünk azokról, aki szeretnének munkát vállalni a betakarítási munkákban, néhányan gyerekfelügyeletet,
egy fiatalember teniszoktatást vállalt fiataloknak szabadidejében. A ruha és bútorbörzék megvalósításához raktár felújítási
munkálatok végzését határoztuk el.
Ami a toborzónap óta történt… Több alkalommal tartottunk ruha és bútorbörzét. Sok szép ruha és bútor érkezett a
baptista szeretetszolgálat közreműködésével. Sok kisgyermekes és nagycsaládos részesült a jó minőségű felajánlásokból. Az elvitelre került tárgyakért jelképes adományokat
fogadtunk el Raffajnaújfalu, Jánoshalma testvérvárosa óvodájának építéséhez.
Egyéni megkeresésekre a raktárunkban található ruha és
egyéb felajánlásokat szívesen adományozzuk továbbra is a
szükséget szenvedőknek. A nyár folyamán több rászoruló,
hátrányos helyzetű embernek tudtunk közvetítéssel munkát
szerezni. Jelenleg az őszi tüzelők megszerzéséhez szeretnénk hozzájárulni a szervezés lebonyolításával. Összejöveteleink minden hónap harmadik hetének keddjén vannak este
hat órakor, a plébániai Don Bosco klubban…
Továbbra is szívesen várjuk azoknak az érdeklődő és segítőkész fiatalok, családok, egyedülálló embereknek a jelentkezését, akik önkéntes munkát végeznének csoportunk hatékonyabb működése érdekében, hiszen egyre több a nehézséggel küzdő ember, akinek segítő kezeket szeretnénk nyújtani!

Az utca szociális háló
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A jánoshalmi
zeneoktatásról

Búcsú a bölcsitől

Új vezetője van
az óvodának
A közelmúltban vette át az óvóda irányítását az új vezető. Ebből
az alkalomból kértük mutatkozzon be olvasóinknak, melyet készségesen vállalt Fogadjuk szeretettel bemutatkozását.
Ördögh Edit vagyok 1969. szeptember
26-án születtem. 14 éve élek Jánoshalmán.
Párom a jánoshalmi „Szakiskolában” tanít
matematikát és fizikát. Közös lányunk 13
éves a Hunyadi Általános Iskola tanulója.
Első munkahelyemen 9 éven át tanítottam ének-zenét. Ezt követően költöztünk
Jánoshalmára, ahol a Lajtha László Alapfokú
Művészeti Iskola szolfézs tanáraként dolgoztam 15 éven keresztül. Főállásúként 11 évet
töltöttem az iskolában, melynek igazgatója
voltam 10 éven át, 2013. augusztus 15-ig.
A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetőjének
2013. augusztus 16-tól bízott meg Jánoshalma Város Képviselő Testülete.
20 éve dolgozom pedagógusként. Munkámat a hivatásomnak tekintem,
amelyet a gyermekek iránti szeretet, tisztelet, tanítás öröme vezérel.
Azt tapasztalatom, hogy napjaink felgyorsult életritmusában még
inkább szüksége van a kisgyermeknek egy biztos pontra, állandóságra. Érzelem gazdag élményekre, tapasztalatokon alapuló bölcsődei, óvodai nevelésre, amely által majd az óvodáskor végére, felkészülve, lépi át
az iskola kapuját.
Főként ekkor dől el, hogy milyen személyiséggé válunk, éppen ezért,
elsődlegesen az óvodás éveknek meghatározó szerepe van a gyermek
személyiségfejlődésében.
Így tehát a gyermeknek nem csak lehetősége, hanem joga van a védelemre, gondozásra, nevelésre, képességeinek egyéni fejlődési üteméhez
mért fejlesztésére.
A jánoshalmi és kéleshalmi nevelőközösség maximálisan biztosítja ezt
az ellátást, amely független a lakóhelytől, az anyagi helyzettől, és az etnikai hovatartozástól.
Az óvoda összes dolgozója modell értékű környezetünket közösen
ápolják, szépítik és újítják, sajátjukként tekintve.
Célom, hogy a nevelési és gondozási programok alapján minőségileg garantált nevelést biztosítsak, olyant, amely a következő elveket tartja szem előtt:
a gyermeki személyiség elfogadása, és megbecsülése
gyermekközpontúság
az érzelmi biztonság és szeretet nyújtása
másság elfogadása
személyiségfejlesztés, az egyéni képességek kibontakoztatása
nyitottság a család és a külvilág felé
hátránykompenzálás
értékek, hagyományok megőrzése
Közösségünk a jól felszerelt, tágas csoport szobákban és udvarokon
biztosítani tudja a gyermekek és szülők számára egyaránt megjelenő
elvárásokat, célokat.
Óvodai életünk sokszínűségét többek között a hamarosan megjelenő
facebook oldalon is megtekinthetik az oda látogatók. Így talán még többen értesülnek arról a szerteágazó munkáról, amely nap, mint nap folyik
kis közösségünkben. Így értesülhetnek arról is, hogy óvodánk ad helyet a
„Nyitnikék „Gyermekháznak, ahol a 3 évesnél fiatalabb kicsik csodálatos
környezetben játszhatnak szüleikkel. A felmerülő kérdésekre, problémákra szakemberek segítik a szülőket.
Érdemes bennünket megnézni!
Tisztelettel: Ördögh Edit
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Illusztráció: A felvétel a Hunyadi Iskola évnyitóján készült

A bölcsőde hatalmas udvara augusztus első péntekének délutánjára egy kicsit átalakult. A
gyerekek pillanatok alatt megtalálhatták a számukra legérdekesebb tevékenységet, hiszen volt
ott arcfestés, tűzoltó- és rendőrautó, bohócok, akik léggömbökből állatokat készítettek, nyuszi
simogatás, trambulin. Természetesen a bulik nélkülözhetetlen tartozékai a szendvicsek, sütemények, jégkrémek, innivalók kínálatában is volt bőven választék, sőt még születésnapot is
ünnepelhettünk. Csak az anyukák szemében csillogtak a könnyek, amelyek között az egyik az
öröm, a másik pedig a bánaté volt… Nekem végig az a mondás járt a fejemben, ami valahogy
így szól, hogy ne bánd, hogy elmúlt, örülj, hogy megtörtént…

Egyikünk sem bánta meg, hogy gyermekét olyan pótanyukák gondoskodására bízhatta, mint
Mártira, Mónikára, Terikére, Erikára, Mónikára és a hosszúhajú Terike nénire.
Köszönjük ezt az esztendőt!
Száva édesanyja

Volt egyszer egy diákotthon
Most, hogy itt a szeptember, amikor diákok ezrei népesítik be újra az iskolákat,
eszembe jut egykori munkahelyem a Városi Diákotthon, amely már nem gyermekzsivajtól hangos.
A Diákotthon fennállásának 49. évében ugyanis megszűnt. Az épület még
ugyanaz, de belső világa már más. Az egykori, gyermekektől hangos tantermekben ma már irodák vannak. Sporttermünket, ahol sok, nagy asztalitenisz csatát vívtak diákjaink ma már más célra használják. Lekerültek tablóink is az épület folyosóinak faláról. Ma már szinte semmi sem árulkodik arról, hogy volt itt egyszer egy
diákotthon, amely sok száz diáknak volt a második otthona.
Eszembe jutnak a régi ballagási ünnepségek, amikor azzal búcsúztattuk a ballagókat: a diákotthon ajtaja előttetek mindig nyitva áll, ide bármikor visszajöhettek,
mi mindig szeretettel várunk benneteket, ha erre jártok.
Elszorul a szívem és gondolatban felteszem a kérdést: Hová várjuk mi vissza
volt tanulóinkat, hisz az egykori diákotthon megszűnt?
Az épület megvan, már más a rendeltetése, de a mi lelkünkben még nagyon
sokáig diákotthonként él tovább. Megmaradtak azonban a közös emlékeink, mert
az emlékeket nem lehet megszüntetni. Én ebben a jó közösségben 15 évet dolgoztam, de akadnak volt munkatársaim között olyanok is, akik nálamnál jóval hoszszabb időt töltöttek itt el. Nagyon sok kiváló nevelő dolgozott itt az évek során.
Közülük szeretném most bemutatni egyik volt munkatársamat, Kocsis Irán tanárnőt. Ő a diákotthon fennállásának 49 évéből 36-ot töltött el itt, aktív munkával.
Irénke közvetlenül az érettségi után 1973-ban került ide, mint gyermekfelügyelő.
A rábízott gyermekek nagyon hamar megkedvelték Incike nénit – mert így hívták
őt diákjai -, aki féltő gonddal nevelte őket. Abban az időben tényleg nagy szükség
volta diákotthonra, mert más különben a tanyasi gyermekek több kilométert gyalogoltak volna be az iskolába, szélsőséges időjárás és útviszonyok közepette. Ez
időben még kiterjedt tanyavilág létezett Kéleshalom, Kecskés és Kiserdő területén.
Számos tanyasi kisdiákon segített ez a hétközi bentlakásos otthon. Itt hét közben
nyugodtan tanulhattak, felügyeletük, ellátásuk és lakhatásuk biztosítva volt. Mindezekért csak csekély térítési díjat fizettek a szülők. A tanulás mellett fontos nevelési
cél volt, hogy a tanulókat megtanítsuk a helyes tisztálkodási, öltözködési és viselkedési szabályokra. Valódi tanulóközösségek jöttek így létre, amelyekben a gyereke egymást is segítették a tanulásban. Néhány tanyán akkor még villanyáram sem
volt bevezetve, itt pedig rádió és televízió is várta a gyerekeket. A szabadidő hasz-

nos eltöltését segítették a különböző szakkörök és sportfoglalkozások is. A sokrétű
feladatok mellett Incike figyelemmel kísérete a tanulók otthoni életét is.
Az egyik alkalommal, az egyik otthonról visszaérkező gyermek kezén égésnyomokat fedezett fel. A gyermeket azonnal orvoshoz vitte, majd kikérdezte, melynek
során a gyermek elmondta, hogy ujjait az apja égette meg égő gyufával, mert véletlenül széttépett egy rosszcipőt. A gonosz apa így próbálta emlékeztetni megszeppent fiát tettének súlyára. A gyámhatóság, Incike közbenjárására, máshol helyezte
el a sérült kisgyermeket. Kevés ember merte ezt vállalni, hisz emiatt, mint tanúnak,
Incikének bírósági tárgyalásokra kellett járni, vállalva ezzel a feljelentett apa zaklatását is. Ő még is vállalta ezt a tortúrát, hisz ezt az áldozatot a veszélybe került
kisdiákja érdekében hozta. Az intézménybe sokszor bejárt munkaidőn túl is, hogy
ellenőrizze a rábízott gyermekekkel rendben van-e minden. Incikének a második
otthona volt a Diákotthon.
Közben, munka mellett, tovább képezte magát. Először a Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát Baján, aminek eredményeként alsó tagozatos csoportvezető nevelő lett
A rábízott gyermekcsoport minden gondját és baját a vállára vette, de a többi
tanulónak is, ha tudott, mindig segített.
Másoddiplomaként a szegedi Juhász Gyula Főiskolán a nevelő tanári végzettségezettséget szerzett saját költségén.
A Diákotthon 1995-bne új, korszerű épületbe költözött. Közben változás következett be a diákok kor és szociális összetételében is, A tanyavilág jelentős részét
felszámolták, az általános iskolás diákotthonos tanulók zöme már nem a tanyavilágból, hanem a környező vidék szociális problémákkal küzdő családjainak gyermekiből tevődött össze. Nagy számban jelentek meg a környező települések
középiskolás tanulói, akik a helyi gimnáziumban tanultak és a Diákotthonban kaptak kollégiumi ellátást. Megjelentek az óvodások is, így elmondhatjuk, hogy a Diákotthon lakói között a négyéves kortól a húszéves korig minden évfolyam képviseltette magát. Ez a körülmény komoly feladat elé állította az itt dolgozó pedagógusokat, hisz minden korosztálynak más volt az igénye. Eltérő koruk miatt különböző szempontokat kellett figyelembe venni nevelésük és tanulásuk során. A szép
új Diákotthon vonzotta a tanulókat. Néhányan olyan jól érezték itt magukat, hogy
legszívesebben mg hétvégén is bennmaradtak volna az intézményben, lemondva
ezzel a hazamenetel lehetőségéről is.

A legelső zeneiskolákat Wilhelmus Henri, holland származású okleveles zongoraművész hozta létre az Alföldön.
1908-ban Budapestre költözött és Razacsai Tibor országos
zongora szakfelügyelő ösztönözte, hogy menjen az Alföldre
ahol nagy az igény a zongora oktatására. Így szervezte meg az
államilag engedélyezett magán zeneiskoláit. 1935-ben, Kalocsán, 1936-ban Kiskunhalason majd Jánoshalmán 20 tanulóval
működött 1967-ig. 1959 szeptemberétől Kiskunhalas megkapta
az Állami Zeneiskola megnyitására az engedélyt. Jánoshalmán
1972-ben létesült kihelyezett tagozata majd 1992-ben létrejött
a Jánoshalmi Városi Zeneiskola.
Én 1977. szeptember 26.-tól oktatok Jánoshalmán Szegeden születtem. A zeneművészeti szakközépiskola után Csóti
György , a kiskunhalasi zeneiskola igazgatója kérésére jöttem
Jánoshalmára, a volt művészeti iskolám ajánlásával. 15 éven
keresztül tanítottam zongora szakoktatóként. Az iskola önállósodása után szereztem meg pedagógusi diplomámat.
Ebben az évben töltöm a 36. évemet ezen a pályán. Elmondhatom tehát, hogy a zeneoktatás a zene szeretete, mint hívatás kitöltötte az életemet. Számomra a zeneoktatás a minőségi
elvárások mellett mindig is túlmutatott, hiszen az egyéni oktatásban sok lehetőség nyílik az emberi kapcsolatok formálására, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, az önismeretre, egyéni kompetenciáink határainak megismerésére. Számomra nem
csak az volt sikerélmény amikor a tehetséges jó képességekkel rendelkező növendékeket taníthattam, hanem mindig kihívást jelentett a kevésbé tehetséges gyerekek felzárkóztatása, fejlesztése. Célom az, hogy a gyengébb képességű gyerekek is megtalálják örömüket ebben az önkifejezési formában. Így jutottam el idáig, hogy a 2013/14-es tanévben megbízást kaptam a Lajtha Művészeti Iskola igazgatására. Örülök a
képviselőtestület döntésének amivel hozzájárultak a jánoshalmi művészeti oktatás továbbműködéséhez. A 2013/14 tanév
feladata számunkra, hogy folytassuk az eddigi munkát, biztosítsunk a jánoshalmi gyerekek számára egy stabil intézményt,
ahol hasznosan, tanulással, képességfejlesztéssel tölthetik el
szabadidejüket
Iván Sándorné

A tanárnő egy új középiskolás csoport nevelőtanára lett. Ez a feladat sokkal
nehezebb volt, mint a kisgyermekekkel való törődés, noha az sem volt könnyű.
Incike azonban ezzel a feladattal is sikeresen megbirkózott. Ekkor jött el a számítógépek világa, Néhány diák legszívesebben az egész idejét a számítógép előtt
töltötte volna el, tanulás helyett. A tanárnő nagy türelemmel és tapintattal ezeket
a diákokat is visszavezette a tanulás világába. Meg is lett ennek az eredménye. A
csoportjából számos diák került be főiskolára, egyetemre, bizonyítva, hogy nevelőjük fáradozása ne volt hiábavaló.
A tanárnő ismét tovább képezte magát. Munka mellett és saját költségén sikers
pedagógiai szakvizsgát tett Szegeden, Gondolta, hogy a megszerzett tudását majd
kamatoztatni tudja diákjai nevelése során. A sors azonban közbeszólt. A tanárnő
súlyos beteg lett. Öt nagy műtéten és orvosi kezelések sorozatán esett át. Soha
sem adta fel, hisz tudta, hogy neki még feladatai vannak az életben, fiának, menyének és unokájának még nagyon skáig szükségük lesz őrá. Ez a tény adta azt a
plusz erőt, amivel sikerült legyőznie a betegségét. Ma már ismét egészséges.
Egykori diákjai ma is megkérdik tőle: Hogy van Incike néni? A tanárnő mosolyogva köszöni meg az érdeklődést állapota felöl és máris visszakérdez: Te hogy, hogy
boldogultál az életben? – mert ez fontos egy igazi nevelőtanár számára. A kapott
válaszok alapján tudja megítélni, hogy nevelői munkája sikeres volt-e. A tanárnő mindig nagyon örül, ha jó híreket hall egykori tanítványairól. Nagyon sok olyan
tanítványa van, akik ma is sikeresen megállják a helyüket az életben. Ez a tény
adja töretlen optimizmusának alapját. Ma is dolgozik, munkája mellett szabadidejében gobelinezik és szebbnél szebb kézimunkákat készít, amelyekből majd egyszer egy kiállítást szeretne rendezni,
Ezt a pozitív életszemléletet példaként ajánlom azoknak az embertársaimnak is,
akiket az élet sokszor nagyon nehéz feladtok elé állít, mert a problémák legyőzéséhez az akaraton kívül kell a szebb jövőbe vetett hit is.
Kedves tanárnő! Kívánok Neked egykori tanítványaid nevében is még hosszú,
boldog életet és jó egészséget! Amikor az egykori Diákotthon előtt elmész, mindig
gondolj arra, hogy valamikor itt Te is diákok százait nevelted és készíteted fel az
életre. Neked ők sohasem felejtik el és mindig szeretettel, hálával gondolnak Rád.
Neked is szól ezért a következő szép, Juhász Gyula idézet:
„A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a tekintély teszi,
hanem a lélek és az érzelem csodálatosan egyesült
fogékonysága a gyermek álmai, vágyai iránt.”
Ezzel az írásommal szeretném megköszönni volt munkatársaimnak is azt a sok
segítséget, amit munkám során Tőlük a Diákotthonban kaptam.
Fajszi Ferenc

S z e n t A n n a IHUNYADI
s k o l aNÉPE
é s Ó vo d a h í r e i
J Á N O S H A L M I

2013. szeptember

Élménygazdag nyári
napközi iskolánkban
A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a TÁMOP5.2.3.-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi programok
a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” „Együtt
Egymásért”elnevezésű pályázati projekt keretében iskolánk nyári napközit szervezett.

Az élménygazdag nyári napközi első hetének programjai a vár téma köré
szerveződtek. Mivel az idő kedvező volt, ezért a tevékenységek nagy része
a szabadban zajlott. A várdöntés és a várfoglaló nevű udvari játék mellett
nagy élményt jelentett a gyerekek számára a játszótéren elrejtett „aranyrögök” felkutatása. Az „erdő szelleme” is tartogatott meglepetéseket, amikor
a város melletti hatalmas homokvárat akartuk meghódítani. Az elásott kincs
fellelése játékosan tette próbára a gyermekek tájékozódó képességét. Emellett lehetőség nyílt ismert és kevésbé ismert magyarországi várak megismerésére, illetve a digitális táblai programunk segítségével a várvédelem nevű
táblajáték rejtelmeibe is bepillanthattak a résztvevő tanulók. A hét programjait színesítették a kézműves tevékenységek. A kartondobozokból készített várak valamint a fakanalakból kreált királyok, hercegnők, vitézek és sárkányok segítségével remek kis bábelőadásokkal szórakoztatták egymást a
gyerekekből alakult csapatok. Természetesen lelkünk ápolásáról sem feledkeztünk el. Így például minden reggel áhítattal kezdtük napunkat a plébánia
kápolnájában, ahol Norbert atya az imádság mellett megismertette velünk
ennek a szent helynek a titkait is. A hét csapatversennyel és szabadtéri palacsintasütéssel zárult.
Puszenszkiné Papp Beatrix – Mészáros Gábor

A tábor második hete is 25 fővel indult. Hétfőn délelőtt izgatottan készülődtünk a „Süss fel nap Kéles nap” elnevezésű sportversenyre. Készítettünk
közösen kitűzőt, csapatzászlót, menetlevelet, kitaláltunk egy csapatnevet, és
csatakiáltást is költöttünk. Ebéd után átbuszoztunk Kéleshalomra, ahol sikeresen szerepelve ezüstérmet szereztünk. A következő nap témája a társas
kapcsolatok kialakulása, változásai és az alapvető illemszabályok betartására nevelés volt. A harmadik nap a lakóhelyünkkel kapcsolatos ismeretekkel
bővítette a gyermekek már meglévő tudását. A délután nagy része ügyességi és népi játékokkal telt. Csütörtökön délelőtt társasjátékot játszottunk, aminek célja Magyarország nevezetességeinek megismertetése volt. Ezt követően kisétáltunk az Erzsébet erdőbe, ahol a gyerekek számháborút játszottak.
Élményekben gazdag kirándulással zárult a hét: Álmosvölgyben jártunk, ahol
újabb információkat, történeteket hallhattunk őseinkről, és megismerkedhettünk eszközeikkel, életmódjukkal.
Komárominé Vikor Ágnes – Kuklis Andrea

A harmadik hét fő célkitűzése „önmagam és mások megismerése” volt. A
reggeli áhítatokon olvasott történetek mindig a nap témájához kapcsolódtak.
Az olvasottak alapján megosztottuk tapasztalatainkat a barátságról, összegyűjtöttük az igaz barátság jellemzőit: őszinteség, megbízhatóság, feltétel
nélküli elfogadás, segítőkészség. Beszélgettünk a család fontosságáról, az
idősek tiszteletéről, családi munkamegosztásról. A reális énkép kialakítását
egy titkos névjegykártya készítésével igyekeztünk segíteni.
A helyi nevezetességek megtekintése is a hét programjában szerepelt.
A Felsőbácskai Műmalmot, a helyi zsidó és katolikus templomot látogattuk
meg, melyek megismerését ”idegenvezetők” segítették. A hallott információkból vetélkedőt szerveztünk, amely csoportmunkában valósult meg. A csapatok teljesítményük arányában jutalomban részesültek.
A hét programját a kézműves foglalkozások is színesítették. Készítettünk
pompon- és csipeszfigurákat, virágokat különféle technikával, sőt még bőr

kulcstartót és karkötőt is.
Csütörtökön a kiskunhalasi strandon voltunk, ahol mindenki kedvére pancsolhatott.
Az utolsó napon amerikai fánkot sütöttünk, amit jóízűen el is fogyasztottunk.
Zárásként mindenki véleményt alkotott társairól „Azért szeretem XY-t,
mert...” kezdettel. Az ezekből a mondatokból összefűzött könyvecskét valamennyien magukkal vihették.
Tartalmas, élményekben gazdag hetet töltöttünk együtt.
Simityné Mészáros Judit – Nemes Brigitta
A negyedik hét témája: a gazdasági és pénzügyi nevelés volt. Az első
napon az erdő hasznáról beszélgettünk. Az erdő szintjeinek és élővilágának
felelevenítése után megtekintettünk egy ismeretterjesztő filmet az erdő állatairól. Tízórai után vendégünk volt Molnár István jánoshalmi erdész, akivel a
hasznosságról, az erdei illemszabályokról, a környezet védelmének fontosságáról beszélgettünk.
Délután környezetvédelmi plakátot készítettek a csapatokra osztott gyermekek, majd csipeszből és spatulából készítettünk repülőt, karkötőt, képkeretet és edényalátétet.
Kedden a mesebeli és a valóságos fizetőeszközöket elevenítettük fel. Délelőtt beszélgettünk a régi magyar pénznemekről (tallér, krajcár, stb.) és a
mesterségekről.
Móricz Zsigmond Hét krajcár című novellájának felolvasása után a gyerekeknek önállóan kellett befejezni a történetet írásban, szóban, rajzban és
néma dramatizálásban. A csapatok kiválóan teljesítették a rájuk bízott feladatokat.
Tízórai után magyar népmeséket tekintettünk meg, és közben a csapatok
gyűjtötték a mesékben előforduló mesterségeket és pénznemeket.
A tanulás tanítása érdekében szóbeli szövegalkotást fejlesztő feladatokat
oldattunk meg a gyerekekkel. A délutánt fonaldíszek készítésével töltöttük, és
mesteremberek rajzát készítettük el, amelyet tésztával díszítettünk.
A harmadik nap témája az autó volt. Motivációként összegyűjtöttük a közlekedés különböző formáit, majd beszélgettünk a szárazföldi közlekedésről.
Szóbeli szövegalkotó feladatként mindenki mesélt a játékautójáról vagy a
családi autóról.
Autós reklámok megtekintése után megbeszéltük, hogy miért fontos a környezetvédelem szempontjából a fejlesztés.
A csapatok ezután önállóan készítettek reklámot a kedvenc típusukról
vagy a kisautójukról.
Tízórai után ellátogattunk Tóth Rajmund szerelőműhelyébe, ahol megismerkedhettek az autó belső felépítésével és működésével. A délutáni foglalkozások keretein belül PET palackból készítettünk közlekedési eszközöket és karkötőt.
Csütörtökön az egész napot a kiskunhalasi strandon töltöttük, ahol vízi
sportokat gyakoroltunk.
Az utolsó napra már mindenki elfáradt. Olcsó-drága kifejezések és a többkevesebb reláció fogalmának tudatosítása után játékreklámokat kerestünk
az interneten.
Ezután a csapatoknak önállóan kellett hasonlóakat írniuk a megadott kritériumok alapján.
Tízórai után papírgurigából készítettünk kígyót. A délutánt társasjátékozással töltöttük.
Haugné Szatmári Lívia – Friebertné Radvánszki Rita
Bár utolsó hetünk csak három napból állt, az együtt töltött időt a gyerekek
és mi felnőttek egyaránt nagyon élveztük. Hétfőn a reggeli áhítat után sétára indultunk a közeli horgásztóhoz. Nagy sikert aratott szemétszedési akciónk. Utunk során és a tó körül a gyermekek szinte versenyeztek, ki talál több
hulladékot. A horgásztó partján lévő fedett pihenő padjainál letelepedvén
egy kis frissítő elfogyasztása után beszélgettünk a különböző tavas és halas
élményeinkről. A gyerekek örömmel mesélték el a különböző izgalmasabbnál izgalmasabb történeteiket, amik egy-egy pecázás alkalmával születtek.
A beszélgetés során sok érdekes dolgot megtudtunk egymásról és arról, ki
mennyire ismeri a vizek élővilágát. Visszaérve az iskolába az úton összegyűjtött szemetünket szétválogattuk (kb. 30kg-ot), és kiderült, hogy a nagy kupac
kétharmad része újrahasznosítható. Hazai vizeink növény- és állatvilágáról
is szerezhettek információkat tanulóink. Ebéd után csoportos tesztet töltöttek ki a gyermekek, amiben a tó élővilága kapcsán összeállított kérdésekre
kellett válaszolniuk. A csoportok jó tudásszintről tettek tanúbizonyságot, lett
hibátlan megoldás is. A délután hátralévő részét saját „tavunk” elkészítésével töltöttük. Origami technikával sokféle halacska kelt életre, a kisebbek rajzzal, színezéssel járultak hozzá az élővilág kialakításához. Második napunkat
egy hulladékgyűjtéssel kapcsolatos teszttel kezdtük. A csoportokban dolgozó gyermekeknek kihívást jelentett a nem túl könnyű feladatsor. Nagy meglepődésünkre egy olyan csapat ért el 97 pontot a 100-ból, aminek a tagjai
csak 1., 2. és 3. évfolyamos tanulókból állt. Gratulálunk nekik még egyszer!
Ebéd után következtek a különböző lufis játékok, amiket a gyerekek nagyon
vártak már. A legnagyobb sikert ezek közül is a vízzel megtöltött lufikkal való
ügyességi feladatok aratták. Majd elérkezett a kézműves foglalkozások ideje. Megadott szempontok segítségével textilkollázst készítettünk, és a gyermekek kipróbálhatták a viaszfestést is. A tábor utolsó napját a kiskunhalasi
strandon töltöttük. Volt, aki még csak az úszás alapjait próbálta elsajátítani,
nekik nagyobb társaik segítettek, és volt, aki a nyáron tanult technikáját próbálta finomítani. Sokan versenyeztek különböző játékos feladatokkal a vízben. A közösség összekovácsolódása meghatóan érezhető volt.
Buzder Mónika – Sódar Balázs
A tábor képzeletbeli kapuinak bezárása után mi, nevelők továbbra sem tétlenkedünk. Az elkészített tárgyakból, rajzokból kiállítást szervezünk az iskolában, hogy a többi gyermeknek is ötleteket adhassunk, hogyan lehet eltölteni
tartalmasan a nyári szünetet, és persze azért is, hogy kis művészeink büszkélkedhessenek alkotásaikkal. Összegzésként bátran kijelenthetjük, hogy
tanulóink nagy örömmel jöttek, és minden gyermek úgy nyilatkozott, hogy
jövőre is szeretne részt venni a nyári napközi kínálta programokon.

Tanévkezdés a Szent Anna
Katolikus Intézményben
Nagy várakozással tekint intézményünk a 2013-2014. tanévre, amely iskolánk életében a jubileum éve is. Ráadásul kettős ünnepünk van: 20
éves a Főegyházmegye, s 20 éves Jánoshalma katolikus nevelési
intézménye is.
A diákotthon iránti érdeklődés az elmúlt években egyre csökkent, az idei tanévtől hivatalosan is megszűnik ez a tevékenységünk, így megváltozik intézményünk neve is:

7. oldal

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Igazgató: Horváthné Sörös Anita
Tel.: 06/30/432-49-79
Gazdasági vezető: Taskovics Tímea Tel.: 06/30/776-35-42

Tanuló- és gyermeklétszámunk azonban évről évre nő. Tavaly óvodánk
egy 4. csoporttal bővült, iskolánk már 5. éve indít két párhuzamos osztályt az
első évfolyamokon. Így közel 100 óvodást és 300 iskolást bíztak ránk szüleik. Köszönjük a bizalmat, minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt megszolgáljuk!
Óvodánk 4 csoportban fogadja a gyermekeket, a pedagógiai munkát öt
dajka néni, óvodatitkár és karbantartó segíti.
Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai tagintézménye
Tel./ fax: 77/401-619, 06/30-432-49-69
Tagintézmény-vezető: Gyetvainé Kaszás Eszter
Fogadó órája: kedd 16.00-17.00
E-mail cím: szentannaovi.jh@gmail.com
Telephelyei:
6440, Jánoshalma, Bernáth Z. u. 12
Nyitva tartás: 6.30-17.30
A csoport neve:
Óvodapedagógusok:
Szivárvány (kis) csoport
Cziptákné Bányai Orsolya
Szili Rolandné
Halacska (középső) csoport
Bánﬁné Sódar Szilvia
Zlatics-Taskovics Ágnes
Méhecske (vegyes) csoport
Csizovszki Lászlóné,
Gyetvainé Kaszás Eszter
6440, Jánoshalma, Molnár J. u. 9
Katicabogár (középső-nagy) csoport
Dr. Miskolczi Józsefné
Lencse Annamária

Iskolánkban 13 osztályban neveljük a ránk bízott tanulókat reggel 8 és 16
óra között, 17 óráig felügyeletet biztosítunk.
Szent Anna Katolikus Általános Iskola
Tel./ fax: 77/401-630, 06/30-991-0651
Pedagógiai igazgató helyettes:
Kasziba Magdolna
Szervezési igazgató helyettes:
Gyetvai József
E-mail cím: szentanna@emitelnet. hu
Osztály:
Osztályfőnökök:
1.a osztály
Horváthné Kocsis Tünde
1.b osztály
Csofcsics Erika
2.a osztály
Völgyesiné Marancsik Tünde
2.b osztály
Simityné Mészáros Judit
3.a osztály
Haugné Szatmári Lívia
3.b osztály:
Pusenszkiné Papp Beatrix
4.a osztály
Nemes Brigitta
4.b osztály
Csapóné Sarok Enikő
5.a osztály
Sódar Béla Balázs
5.b osztály
Komárominé Vikor Ágnes
6.osztály
Enesei Péter
7.osztály
Salac Éva
8.osztály
Jacsóné Szabó Erika

Új kollégáinkat a tantestületben: Filmák Endréné, Mikó Zsuzsanna,
Kucsora Bernadett és Keresztesi Tímea.

Tanévnyitó

Különleges, lélekemelő egyházmegyei Veni Sancte - tanévnyitó szentmisét mutatott be Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsekatya 2013. szeptember 1-jén Jánoshalmán. Kettős ünnepet ültünk, húszéves a főegyházmegye és húszéves a jánoshalmi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola.

A diákok még a nyári élmények hatása alatt álltak, nem is igen akarták
elhinni, hogy véget ért a vakáció. Mégis bizonyára örültek, hogy újra láthatták
egymást, az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat.

Horváthné Sörös Anita igazgatónő ünnepi beszédében felidézte az intézmény alapítását, fejlődését. Kiemelte az iskolaalapító Tajdina József plébános atya és Kiss Györgyné igazgatónő áldozatos alapozó munkáját.
Czeller Zoltán, Jánoshalma város polgármestere emlékplakettet adományozott az intézmény húszéves fennállásának alkalmából, melyet Dr. Bábel
Balázs érsek atya illetve az intézmény jelenlegi és korábbi vezetői vettek át.
Enesei Péter, Miskolczi Zsolt és Komáromi Róbert, Márai Sándor és
Reményik Sándor gondolataival mutattak rá a pedagógus küldetésére, egész
életre szóló hivatására.
Közösségünk örömmel fogadta új tagjait. Az első osztályosok verssel köszöntötték a tanévet. Érsek atya megszentelte a kisdiákok táskáit, a második osztályosok
pedig feltűzték iskolánk jelvényét elsőseink nyakkendőjére, ezzel kifejezve, hogy a
„szentannás” gyermekek nagy családjához tartoznak.
A tanévre célul tűztük ki, hogy a jubileumi év keretében rendezvényekkel,
kiállításokkal, vetélkedőkkel emlékezünk méltó módon az elmúlt húsz évre.
Jacsóné Szabó Erika
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Nyári továbbképzések
A vakáció a pihenés időszaka. A diákoknak és a tanároknak is a várva várt nyári szünet az év csúcspontja. A pihenés azonban nem egyenlő a semmittevéssel. A kikapcsolódás és feltöltődés is erre az időszakra tehető.
Júliusban Lógó Tiborné német nyelvű nyári akadémián vett részt Lengyelországban. Kérdésünkre elmondta,
hogy miért ezt a helyszínt választotta:
„Több ezer km-t utaztam már a némettanítás érdekében. A Goethe Intézet kiváló szakmai műhelyeket
teremt hazánkban is és Európa összes országában.
Baja, Pécs, Halle an der Saale, Schwäbisch Gmünd,
München, Stuttgart után most Opole közelében, Niwki
városka adott helyszínt a német nyelvet tanítók szakmai fejlesztésére. A több mint 80 résztvevőből hatan voltunk Magyarországról. Nagyon jó csapattá kovácsolódtunk és a lengyel kollégák vendég- szeretetét élveztük
egy héten át. Most is beigazolódott, hogy igaz a mondás: Lengyel, magyar két jó barát… Természetesen a
német volt a közös nyelvünk, mivel különböző csoportokba voltunk beosztva, csak esténként hangzott el egykét magyar szó közöttünk.”
A továbbképzés témakörei voltak:
Spontaneitás és kreativitás, kommunikáció drámapedagógiai technikák segítségével, a 20. század történeti áttekintése zenei utazással, neurodidaktika a pedagógiai gyakorlatban, gyakorlási módok, projektek a nyelvtanításban.”

A nyár végén az Eötvös József Főiskola szervezésében Baján ismerkedhettek meg a német nyelvtanárok Boris Menrath „Fridolin és barátai” című digitális tananyagával, amely a korai német nyelvoktatáshoz nyújt
segítséget. Iskolánkból az alsó tagozaton német nemzetiségi osztályokban tanító kollégák: Kicsinyné Bayer
Noémi, Lógó Tiborné és Nyulas Réka vettek részt az
előadáson. Iskolánk ezzel megkapta a taneszköz elérhetőségét és felhasználási jogát, valamint számos kézi
példányt is rendelkezésünkre bocsátottak.
A gyakorló tanárok által készített, Európa szerte iskolai oktatásban alkalmazott anyagokkal szeretnénk a mindennapi munkát színesebbé és változatosabbá tenni.
Balázsics Zoltán

2013. szeptember

Újdonságok az új tanévben

Ismét elkezdődik egy újabb tanév
a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskolában.
Ez a tanév igen sok változást hoz,
hasonlóan az ország sok-sok más
iskolájához. A megváltozott törvények új feladatokat, lehetőségeket
hoznak magukkal. Emellett intézményünkben új iskolavezetés kezdi
meg munkáját.
2013.
augusztus
21-től
Rittgasszer János az iskola igazgatója. A munkában segítségére
lesznek Patocskainé Vízvári Klára
és Balázsics Zoltán igazgatóhelyettesek.
Az ünnepélyes tanévnyitó az
árnyas, otthonos iskolaudvaron zajlott, ahol igazgató úr 563 tanulót köszöntött. Ebben a tanévben 51 kisdiák kezdi meg általános iskolai tanulmányait három osztályban Csima Istvánné, Dervadericsné
Ádám Judit és Nagy Sándorné vezetésével. A hagyományokhoz híven német nemzetiségi és cigány nemzetiségi osztályunk (lovári nyelv oktatásával) is indul az angol
nyelvtanulást biztosító osztály mellett. Az általános iskolai tagozatokon kívül három gimnáziumi évfolyam, valamint egy végzős szakképzési osztály kezdi meg a munkát ebben az évben.

A kéleshalmi tagintézményben Csernák Anita fogadta
a hét kis elsőst. Jánoshalmán az idei tanévtől csak alsó
tagozatos tanulásban akadályozottak számára van lehetőség helyben tanulni. Ők Katus Andrea gyógypedagógus irányítása alatt sajátítják el a számukra előírt ismereteket.
Tantestületünk több tagja az idei tanévtől Rémen, Borotán és Mélykúton is ellát oktatási feladatokat a Jánoshalmi Tankerület irányításával.

Ünnepélyes díjátadás a Parlamentben
Az Európai Magyar Fiatalságért
Alapítvány meghívására a Hunyadi iskola évek óta betlehemező
tanárai részt vettek a Nemzetközi Betlehemes Kongresszus és Diáktalálkozón
Kecskeméten.
A négynapos rendezvény programjában szerepeltek néprajzi, művészettörténeti, kultúrtörténeti előadások
és pódiumbeszélgetések a humanitárius betlehemezés társadalmi és
egyházi jelentőségéről.
Közreműködött a KALÁKA
együttes, Dr. Székely János, Barna
Gábor, Molnár V. József, Jókai Anna,
Kamarás István, Béres Tamás, Mohay
Tamás, Erwin Eder, Gotthard Kleine,
Sebastian Ulbrich, France Mutombo és
más vendégelőadók.
A közönség soraiban betlehemező pedagógusok és diákok ültek, akik nagy érdeklődéssel hallgatták az osztrák és német előadók
által bemutatott CSILLAGÉNEKESEK hagyományait, terveit, valamint a Nyolcszázezer
német csillagénekes a Földért mozgalmát. Plenáris előadások hangzottak el a betlehemezés
kultúrtörténeti gyökereiről, közösségi jelentőségéről, különösen a külföldön élő magyar közösségek életében. Molnár V. József magyar örökségdíjas néplélek-kutató a betlehemezés néplélektani jelentőségéről
beszélt, Jókai Anna író előadásának címe: „Behomálylott
ünnepeink átfényezése” volt. Az előadásokat követő pódiumbeszélgetések igazi alkotóműhelyekké váltak, ahol
a betlehemező csoportok pedagógusai kicserélhették

tapasztalataikat és ötleteket gyűjthettek a jövőre nézve.
A diákok részére, az Afrikáért Alapítvány
munkatársaival együttműködve, játékos és
kreatív élményprogramokat szerveztek.
A kongresszus fénypontjaként az alapítvány csoportos
kirándulást szervezett Budapestre, melynek során a Parlamentben ünnepélyes díjátadóra kerül sor. Itt jutalmazták az elmúlt évek során legkiemelkedőbb pályázati munkát végző pedagógusokat. Lógó Tiborné és Bunyevácz
Hajnalka a
Közép-európai Ifjúságnevelő arany fokozat díjat
vehették át.
Értékteremtő munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Patocskainé Vízvári Klára

Közös táborozás
erdélyi testvériskolánk diákjaival
Iskolánk több mint két évtizedes testvériskolai kapcsolatot ápol a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolával.
Az eltelt évek alatt már hagyománnyá vált a két iskola diákjainak
közös táborozása. Páros években a jánoshalmi diákok, páratlan
években a csíki gyerekek indulnak útnak, hogy több száz kilométert megtéve, új barátságokat
kössenek, megismerkedhessenek
egymás kultúrájával, szokásaival.
2013. július1-jén négy pedagógus
kíséretével 27 erdélyi diák érkezett Jánoshalmára, hogy öt felejthetetlen napot töltsön együtt vállalkozó szellemű hunyadis diákokkal.
A táborozók
ellátogattak Budapestre, a Parlamentbe, hajókáztak a Dunán; sétáltak a várban, fürdőztek Majsán,
Mórahalmon és Kiskunhalason.
A közös esti programok - táncház, vetélkedő, karaoke, kézműves foglalkozás- még tovább színesítették e pár nap programját.

Bemutatkozik az iskola új igazgatója

A nevem Rittgasszer János, Baján születtem 1961-ben.
Császártöltésen nevelkedtem, Jánoshalmán 31 éve élek és dolgozom. Nős,
és két felnőtt korú gyermek édesapja
vagyok.
Tanulmányaim, végzettségeim:
• 2001 – 2005
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (pedagógia
szakos bölcsész)
• 2003 – 2004
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (közoktatási vezető)
• 1984 - 1986
Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola (technika
szakos ált. iskolai tanár)
• 1980 – 1983
Bajai Tanítóképző Főiskola (általános iskolai
tanító)
• 1975 – 1979
Bányai Júlia
Kereskedelmi Szakközépiskola Baja
(szakközépiskolai érettségi)
Egyéb kompetenciáim:1996.
járművezető iskolavezetői képesítés
(Budapest)
1987.
járművezető szakoktatói
képesítés (Baja)
Pedagógus pályám:
A pályázati eljárás lefolytatása után
a Hunyadi Iskolába szóló igazgatói
megbízásomat 2013. augusztus 2l-én
vehettem át.
A korábbi első és egyetlen pedagógiai
munkahelyem a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
Jánoshalma volt.

Az iskola kollégiumában dolgoztam
1982-től kollégiumi nevelőtanár munkakörben.
Vezetői gyakorlatot is itt szereztem
1996 és 2004 között, mint a kollégium
vezetője.
Az intézményben más munkaterületeken is tevékenykedtem: az intézményi
minőségbiztosítási csoport vezetőjeként, az intézményben és a tagiskolákban folyó járművezető-képzés iskolavezetőjeként, járművezető oktatóként és
az Útravaló-MACIKA pályázati program
intézményi koordinátoraként.
Ezeken felül az Agrároktatási és
Kutatási Dolgozók Szakszervezete
(AOKDSZ) Jánoshalmi Alapszervezetének titkára és az intézmény közalkalmazotti tanácsának elnöke voltam.
A Hunyadi Iskolával korábban is több
szálon futó kapcsolatom volt.
Kapcsolatban álltam szülőként, mert
gyermekeim mind az általános iskolai,
mind a középiskolai tanulmányaikat az
iskolában, illetve annak jogelődjében
végezték.
Tanárként is volt kapcsolatom az intézménnyel, mert több éven keresztül
készítettem föl az általános iskolai diákokat a megyei közlekedési versenyekre. A feleségem is az iskolában dolgozik
magyartanárként.
Egy intézményt vezetni a XXI. században nem könnyű dolog. Szerteágazó, sokszínű feladatok elé állítja az embert, felelősségteljes munka. A Hunyadi
Iskolával kapcsolatos elképzeléseimet
a vezetői pályázatomban részletesen
leírtam, ezért most az általam legfontosabbnak tartottakat emelem ki.
Jövőképem az a tudáscentrikus,
partnerközpontú és innovatív iskola:
• Ahová motiváltan és jókedvűen
érkezik a tanár és a diák is, és a jól
végzett munka örömével távozik.
• Ahová a szülők szívesen íratják be
gyermekeiket, mert tudják, hogy a
gyermekük magas színvonalú nevelést-oktatást kap.

• Ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori
sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok.
• Ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek,
és a tanulás motivációs alapja a
sikerélmény.
• Ahol értelmes rend és fegyelem
uralkodik a nevelési-oktatási céljaink
elérésének érdekében.
• Ahol a tantestület minden tagja
fontosnak érzi magát, megtalálja
azt a tevékenységet, amelyhez a
legjobban ért, és alkotói szabadsága
kibontakozhat
• Ahol innovatív közösségek dolgoznak a pedagógiai munka színvonalának permanens növelése
érdekében.
• Ahol a tehetséges tanulók is megtalálják a kibontakozási lehetőségeiket.
• Ahol a problémás gyermekekkel
is megtaláljuk a megfelelő hangot,
fejlesztési területeket.
• Ahol a nemzetiségi tanulók is megtalálják helyüket, hogy identitásukat
megőrizve fejlődhessenek.
• Amely a társadalmi-gazdasági
változásoknak, folyamatoknak elébe
megy.
• Ahová a fenntartó és az iskolát
működtető önkormányzat is szívesen invesztál, mert tudja, hogy a
befektetett erőforrások a szűkebb és
a tágabb közösség felemelkedését
szolgálja.
Hiszem, hogy az elképzeléseimet az
érintettek együttműködésével, az ehhez
szükséges nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör
megteremtésével meg tudom, meg tudjuk valósítani.
Rittgasszer János
igazgató
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2013. szeptember

Ismét elmúlt a nyár, beköszöntött az ősz, a szeptember és vele egy új tanév kezdete.
Iskolánkban hagyomány, hogy az első tanítási napon
tartjuk tanévnyitó ünnepségünket.
A 2013/2014-es tanévben 17 osztályban 382 tanuló
kezdte meg tanulmányait. Nagy öröm számunkra, hogy
az idén kilencedik évfolyamon kettő mezőgazdasági
gépész, egy mezőgazdasági gépjavító valamint gazda és
mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakiskolai osztályok indulhattak el a szakközépiskolai és a
mezőgazdasági gépésztechnikus képzés mellett.
A mezőgazdasági gépész szakma hiányszakmaként
lett besorolva, így az ide járó tanulók ösztöndíjat is kapnak.
Az iskolarendszer működését meghatározó jogszabályok és rendeletek megváltozása miatt az idei tanévtől
a szakiskolai osztályok hároméves rendszerben indulnak
el. A szakközépiskolás tanulók több szakmai tantárgyat
fognak tanulni, mint előző években.
Intézményünkben a tanévnyitó ünnepségen kerül sor
az előző tanév munkájának értékelésére is, hiszen a
tanulók nyári gyakorlatuk sikeres teljesítése után léphetnek csak a következő évfolyamba.
Számos tanuló kapott elismerést az év során végzett
kiemelkedő munkájáért, tanulmányi versenyeken való jó
szereplésért, példamutató magatartásáért.
9. A osztályból:
● Baltás István Dániel mulasztás mentes tanévért igazgatói dicséretet kapott

● Barta Gergő kiváló gyakorlati munkájáért igazgatói
dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Farkas Tibor kiváló gyakorlati munkájáért igazgatói
dicséretben részesült
● Farkas Zsolt jó tanulmányi és kiváló gyakorlati munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Mészáros Adrián jó tanulmányi eredményéért igazgatói dicséretben részesült
● Varga Péter kiváló gyakorlati és közösségi munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Viszmeg Viktor Bálint kiváló gyakorlati munkájáért
igazgatói dicséretet kapott
● A tavaszi árvízvédelemben való részvételükért igazgatói dicséretben részesültek a következő tanulók:
● Balogh István, Barta Gergő, Farkas Tibor, Fekete
Béla, Kalmár Mihály, Kis-Gombos Norbert, Kovács
Ferenc, Papp Gergő, Ragadics Ádám
9. B osztályból:
● Hegyi Márió közösségi és gyakorlati munkájáért
és szorgalmáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Lukács Gréta közösségi és gyakorlati munkájáért
igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Fodor Ivett közösségi munkájáért könyvjutalmat
kapott
● Piróth Sándor gyakorlati munkájáért igazgatói dicséretet kapott
9. C osztályból:
● Fehér Gábor jó tanulmányi eredményéért, gyakor-

lati munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Gyöngyösi József és Bajusznács Viktor jó tanulmányi eredményükért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kaptak
● Kismárton György gyakorlati munkájáért igazgatói
dicséretet kapott
● Balázs Viktor közösségi munkájáért igazgatói dicséretet kapott
9.K osztályból:
● Szegedi Judit gyakorlati munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Lengyel Éva jó tanulmányi eredményéért, közösségi és kiemelkedő gyakorlati munkájáért tantestületi
dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Rácskai Zsuzsanna és Dági Dominika közösségi munkájukért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kaptak
● Faddi Ákos jó tanulmányi eredményéért, gyakorlati munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
10. A osztályból:
● Bányászi Máté kiváló gyakorlati és közösségi munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Farkas Csaba kiváló tanulmányi eredményéért,
közösségi és kiemelkedő gyakorlati munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Kovács Mihály és Tarcsi Márk jó tanulmányi eredményükért igazgatói dicséretet kaptak
● Lomjánszki Roland jó tanulmányi eredményéért,
kiváló gyakorlati munkájáért igazgatói dicséretet
kapott
● Mucsi Dávid kiváló tanulmányi eredményéért, közösségi és gyakorlati munkájáért és példás magatartásáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
Szőke Gábor kiváló tanulmányi eredményéért és példás magatartásáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
10.B osztályból:
● Kiss Erika a gyakorlaton végzett kiemelkedő munkájáért, példamutató szorgalmáért igazgatói dicséretet
és könyvjutalmat kapott
● Kovács György Gábor közösségi munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Lenzsér Vivien kulturális munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
10.K osztályból:
Szabó Márk és Mészáros Szilvia közösségi munkájukért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kaptak
11. B osztályból:
● Kutasi István tantestületi dicséretet és könyvjutalmat
kapott kiemelkedő tanulmányi, gyakorlati és közös-
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Tisztelt jánoshalmi lakosok és tanulók!
Iskolánk szervezésében hagyományteremtő szándékkal,
a 100. éves jánoshalmi Gazdakörrel közösen, az iskola
fennállásának 80. évfordulója alkalmából

MEGHÍVÓ

2013. szeptember 27-29. között rendezzük meg a

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0964
„A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ alkalmazkodóképességének és képzési minőségének fejlesztése új
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Tisztelt Jánoshalmi Tanulók!
Iskolánk szervezésében a hagyományoknak
megfelelően az idei tanévben is megrendezünk a
Közlekedés Biztonsági napot.
Társszervezőként a Kiskun Autós Iskola kiskunhalasi
kirendeltsége is társul iskolánkhoz.
Ezúton szeretettel meghívjuk a jánoshalmi iskolák
tanulóit, a
KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGI NAPRA
A rendezvény időpontja:
2013. szeptember 26., 7:00-15:00
Helyszíne:
VM ASZK- Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium, Jánoshalma
Rendezvény célja: Az ifjúság biztonságos közlekedésre
való nevelése vetélkedő formájában. Veszélyhelyzetek
felismerése. A járműveken alkalmazott vezető védelmi és
gyalogosvédelmi berendezések megismerése.
Szervezők

„Megújuló Mezőgazdaság”
kiállítást
A kiállításon a magyar megújuló energia ipar
számos képviselője kiállít.

PROGR AM:
szeptember 27. péntek

9.30
13.30

„80 éves a szakoktatás Jánoshalmán” ünnepi műsor
A kiállítás ünnepélyes megnyitója

szeptember 28. szombat

8.00 Töltöttkáposzta-főző verseny
15.00 „Kutyatár” – Kutya fajtabemutató és kutyakorzó

szeptember 29. vasárnap

11.00 Capoeira bemutató
17.00
A kiállítás zárása

Állandó programok:
•
•
•
•

Az iskola történetét bemutató kiállítás
A 100. éves jánoshalmi Gazdakör terménybemutatója
A Jánoshalmi Vadásztársaság vadászati és természetvédelmi
kiállítása
A kiállítók szakmai előadásai

A kiállítás fővédnöke:
Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter

Megtisztelő érdeklődésüket köszönjük és részvételükre számítunk !

9. oldal

ségi munkájáért
● Nagy Róbert és Szilasi László a gyakorlaton végzett
munkájukért igazgatói dicséretet kaptak
● Balogh Barbara és Straub Alex közösségi és a gyakorlaton végzett kiemelkedő munkájukért igazgatói
dicséretet és könyvjutalmat kaptak
● Szlenicskó Viktor, Gyarmati Márk, Csámpai Krisztina, Gusztos Károly és Nagy Tamás a nyári gyakorlaton végzett kiemelkedő munkájukért igazgatói dicséretet kaptak
11. K osztályból:
● Kappantóth Péter és Torma Dávid kiemelkedő gyakorlati munkájukért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kaptak
● Katona Szabolcs mulasztásmentes tanévért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Raffai Tamás kulturális munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Frits János a Guba Sándor Emlékversenyen elért
különdíjáért és kulturális munkájáért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott
● Király Zsolt és Csóti István kulturális és közösségi munkájukért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kaptak
13. T osztályból:
● Hrovatin András a Dr. Szabó Gusztáv mezőgépész vetélkedőn csapatban elért első helyezéséért,
kiemelkedő gyakorlati munkájáért és példamutató
szorgalmáért igazgatói dicséretben és könyvjutalomban részesült
● Géczi Dávid és Vincze Norbert a Dr. Szabó Gusztáv
mezőgépész vetélkedőn csapatban elért első helyezésükért, kiemelkedő gyakorlati munkájukért és példamutató szorgalmukért tantestületi dicséretben és
könyvjutalomban részesültek
● Géczi Henrik és Csontos Máté kiemelkedő gyakorlati munkájukért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kaptak
Az ünnepségen Taskovics Péter, a Vidékfejlesztési
Minisztérium Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ főigazgatója adta át a tanulóknak a jutalmakat és a
következő gondolatokkal zárta a tanévnyitó ünnepséget:
,,Iskolánk 80. éve áll a magyar mezőgazdaság szolgálatában. Abban a reményben nyitom meg az intézmény
2013/2014 – es tanévét, hogy tanáraink magas szintű
tudása és gyakorlati tapasztalata kiegészül majd diákjaink szorgalmával és céltudatos munkájával, így képesek
leszünk megőrizni vezető szerepünket a térség mezőgazdasági szakképzésében.
Bízunk abban, hogy a megújuló szakképzés keretei
között még többet tehetünk majd a magyar vidék, a vidéken élők felemelkedéséért.”

Felhívás!
A VM Kelet – magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az
iskola fennállásának 80-éves évfordulójának alkalmából
megrendezésre kerülő Megújuló Mezőgazdaság Kiállítás
program keretén belül:

Töltött káposzta – főző
versenyt hirdet!

A verseny időpontja:2013. szeptember 28.(szombat)
Helye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. sz. (szakképző iskola)
Versenyfeltételek:
Jelentkezés: 2013. szeptember 20-áig 8.00-12.00 óra között
személyesen, az iskola portáján a nevezési díj beﬁzetésével (6440
Jánoshalma, Béke tér 13). Maximum 30 főzőhelyet tudunk biztosítani!
A verseny nevezési díja:
5.000.-Ft / bogrács
Nevezési díjért, minden versenyzőnek biztosítjuk, a
főzéshez szükséges alapanyagokat: savanyított káposzta 2 kg, levél 40
db, és 3 kg darált hús.
Az alapanyagokat 2013. szeptember .27-én /pénteken /
délután 16.00-18.00 óra között vehetik át a jelentkezők:
Jánoshalma, Béke tér 2. sz. alatt:
Csimáné Balázs Zsuzsanna és Zecher Erzsébet oktatóktól.
Verseny szabálya:
Az otthon beízesített, betöltött káposztát, bográcsba helyezve, szombat

reggel a verseny helyszínén kell leadni.
A kialakított főzőhelyen, a szervezők által meghatározott időben, a
versenyzők megkezdik a főzést.

Minden versenyző számára biztosítunk egy db asztalt és székeket.
Aki saját sátrat szeretne felállítani, az alapanyag átvételekor, jelezze a
szervezőknek.
Érdeklődni lehet, az alant feltüntetett telefonszámokon:
Taskovics Tiborné
06/30/539-2932
Zecher Erzsébet
06/70/332-8931
Zadravecz György
06/70/332–8933
Tisztelettel a szervezők!
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10. oldal

Gratulálunk!

100 éves Jánoshalmán
a gazdaköri mozgalom

1961-től a hármas típusú, kolhozszerű szövetkezeteket kényszerítették rá a jánoshalmi gazdálkodókra. Mindent elvettek. A közösbe be kellett adni mindent, ami a
gazdálkodáshoz kellett. Egy évtized után, amíg megtiltották az otthoni állattartást, illetve azt engedélyhez
kötötték, és a kertészkedést is tiltották, a piacon hiányok
keletkeztek. Ennek következtében a háztáji gazdálkodást megengedték azért, hogy a kézimunka-igényes terményekkel és termékekkel el tudják látni a lakosságot.
Ahhoz, hogy ez felfejlődjön gép eszközök kellettek (pl.
traktor), azonban ezt magánszemélyek nem vehettek.
Akkor a leleményes magyar mentalitás megszülte a csettegőket. Amelyeket Soltvadkerten gyártottak, azt ellátták
permetezővel is. A gazdálkodás egyéni változata élt és
igényként jelentkezett újra és újra a jánoshalmiakban.
1989-re a termelőszövetkezetek sorra csődbe jutottak.
1990-ben Mezőgazdasági Szakképző Iskolában 32
fővel újjá alakult a betiltott Gazdakör, Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete. Az alapító tagok az alábbiak voltak:
1. Dudás László
Deák Ferenc u. 29.
2. Királyné Kalamár Zsófia Petőfi u. 26
3. Csík Lázár
Budai Nagy Antal u. 1.
4. Nagy Imre
Szabad Május tér 47.
5. Kiss György
Dózsa Gy. u. 112.
6. Kiss István
Dózsa Gy. u. 114.
7. Kasziba Ferenc
Böjtös A. u. 6
8. Kiss László
Kölcsey u. 15.

9. Balázs Jenőné
Széchenyi u. 68.
10 Ádám Ferenc
Kossuth u. 26.
11. Dági József
Jókai u. 55.
12. Fenyvesi Tibor
Berzsenyi u. 50.
13. Farkas Vencel
Görgey u. 1.
14. Kovács Máté
Széchenyi u. 6.
15. Halla István
Széchenyi u. 34.
16. Ferenci Máté
Jókai u. 32.
17. Karsai Ferenc
Deák F. u. 21.
18. Taskovics Mihály
Szeszfőzde u. 1.
19. Kasziba Vencel
Jókai u. 90.
20. Kárász Sándor
Martinek u. 7.
21. Farkas László
Martinek u. 7.
22. Gál Sándor
Borota, Felszabadulás u. 97.
23. Csizmadia Máté
Eötvös u. 3
24. Takács Lajos
Bajai u. 60.
25. Kazinczi István
Széchenyi u. 18.
26. Kender Ferenc
Jókai u. 8.
27. Nagy István
Jókai u. 52.
28. Kozma Ferenc
Bajai u. 32.
29. Kovács József
Jókai u. 48.
30. Szili János
Bem u. 50.
31. Taskovics Péter
Halasi u. 55.
32. Halla Imre
Kossuth u. 49.

Munkalehetőség
Jánoshalmán!
Mezőgazdasági vállalkozás, gyakorlattal
rendelkező, mezőgazdasági munkákban jártas

mezőgazdasági erő-és
munkagépkezelő
végzettséggel rendelkező
munkatársat keres.
érdeklődni:

Kiss Péter ügyvezetőnél,

a +36 20 -919- 84 -55 telefonszámon

Meghívó a

"Szüreti Napok 2013"
Rendezvényeire

Jánoshalma, szeptember 27.-28.-29.

Program:

2013. szeptember 27. (péntek):
Kertészeti,növénytermesztési-,termény- termékkiállítás megnyitása.
Helye : Mezőgazdasági Szakközép Iskola és Kollégium,

Jánoshalma

Kiállítás megnyitása :de. 10 óra ( A kiállítás 10-18 óráig tart nyitva.)
11 órakor: szüreti felvonulás
12 órakor: szüreti ételek kóstolója lesz a gazdakör székházában.
(50OFt/Fő)
Jelentkezés, valamint a kiállítással kapcsolatos tájékoztatás a következő címeken:

Dági József Jókai u. 55 0 6 - 7 0 /
453-5617 ; 06-77/401-442

Farkas László Széchenyi u. 9.
06-20/965-7021

Kiss Robert Rákóczi F. u.
12.11/7 sz
06-20/266-1862
2013. szeptember 28. ( szombat)
– 08 -16 óráig: Kertészeti, növénytermesztési- , termény- termékkiállítás.
– 09-15 óráig: Szüreti Kupa utánpótlás labdarugó torna Helye :
Városi Sportpálya
2013. szeptember 29. (vasárnap):
– 08 -14 óráig: Kertészeti, növénytermesztési- , termény- termékkiállítás.
– A kiállítás díjainak átadása: 2013. Szeptember 29. (vasárnap) 14
óra az Mg. szakiskolában.
A kiállítás helyszínén a tombolajegy a teremőröknél vásárolható!
A tombolahúzás a kiállítás díjainak átadása után történik!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt és kiállítót!
A rendező : Jánoshalma Város Önkormányzat
Jánoshalmi Gazdakör,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
Jánoshalma

Folytatás következik:
Dági József

Dr Fazekas Sándor vidékfejlesztési Aranykoszorús Gazda Díjat adományozott Dági József családi gazdálkodónak, a jánoshalmi Gazdakör, Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete
elnökének, a szőlő- és gyümölcskertészet területén kifejtett tevékenységéért, a gazdaköri mozgalom újjászervezése érdekében végzett munkájáért.

(www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium)

Elnökünk, Dági József 1937-ben
született Jánoshalmán. Szülei mezőgazdasággal foglalkoztak. A föld szeretetét tőlük örökölte, ezért ő is a családi tradíciót folytatta. Az általános iskolát Jánoshalmán
végezte el. A bajai Bereczki Máté Szakközépiskolában
zöldség gyümölcs, szőlő és dísznövénykertész technikus
képzettséget szerzett. Családi gazdálkodást folytatott, de
1959 decemberében neki is be kellett lépnie a téeszbe. A
helyi Jókai Tsz-be került, mint növénytermesztési munkavezető. Innen került át az 1965-ben megalakuló Tsz-közi
Vállalathoz, mint a családi művelésű szőlők ügyintézője.
A kecskési szőlők tartoztak a munkaterületéhez. 1968ban a szőlőtermesztési ágazatnál lett ágazati kertész.
1990-től 16 éven át önkormányzati képviselő volt. Hosszú
ideig volt a mezőgazdasági bizottság elnöke is.
1990 augusztusában 32 fővel újjászervezte a helyi
Gazdakört, amely történelmi jogutódja az 1913-ban megalapított, majd 1948-ban a hatalom által megszüntetett
Gazdakörnek. A Gazdakör tagjainak a száma az évek
során gyarapodott, a mai taglétszám 131 fő.
Dági József 1990-től tölti be a Gazdakör elnöki tisztségét. ötször választották újra. Az idén áprilisban újabb öt

a 90 éves Kovács Máté bácsit

A szüreti időszak közeledtével a katasztrófavédelem arra figyelmeztetett, hogy a mustgáz veszélyforrás lehet; gondatlanság, figyelmetlenség
miatt minden évben több esetben történik országszerte mustgáz-mérgezés, amely halállal végződhet.

A balesetek megelőzése érdekében javasolt a pincék megfelelő szellőztetése, gázérzékelő riasztóberendezés használata - közölte Petróczi
Tímea, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője. Hozzátette, tanácsos úgy lemenni a pincébe, hogy magunk előtt botra erősített, égő gyertyát tartunk legfeljebb a derék magasságában. Ha
a láng kialszik, az oxigén hiányát jelzi, ebben az esetben azonnal el kell
hagyni a helyiséget. A gyorsaság azért is fontos, mert az oxigénhiányos
állapot szédülést, hányingert, illetve mentális zavart idéz elő. Ha fizikailag képesek is volnánk elmenekülni, ezt megakadályozza a szellemi
funkciók zavara.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a mérgezést elszenvedőt csak légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni, ugyanis az
is mustgáz-mérgezést szenvedhet, aki társa segítségére siet. Ezért arra
kérnek mindenkit, hogy baleset vagy veszély esetén hívja a katasztrófavédelmet.
A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid, színtelen
és szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, amely a
levegőt kiszorítva a föld közelében terül el.
Magyarországon évente 40-50 alkalommal riasztják mustgáz-mérgezéses esethez a tűzoltókat, akik sok esetben már nem tudnak segíteni.
Ugyanis nagyon gyorsan bekövetkezik a mérgezés, az eszméletvesztés
és beáll a halál - olvasható a közleményben.

Meghívó a

„Szüreti Napok 2013“
Rendezvényeire

Jánoshalma, szeptember 27.-28.-29.
a

Kertészeti-, Növénytermesztési
termékkiállításon való részvételről:

termény-

és

Helyszín: Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium, Jánoshalma
A kiállításon a részvétel díjtalan!

A kiállításra a kiállítandó anyagokat 2013. szeptember
26.-án 8 órától 19 óráig, lehet leadni Mg szakiskolában az
Orczy utca felől.
A kiállított gyümölcsökhöz igény szerint rekeszt biztosítunk. Ezek felvételét az előző napokban a 06-20/965-7021 telefonszámon érdeklődve a Széchenyi u.9 sz. alatt este 17 és 19 óra között lehet felvenni.
A kiállítás díjainak átadása 2013. Szeptember 29.-én /vasárnap/ 14óra Mg
szakiskolában lesz.
A kiállítás anyagait zárás után felajánlás szerint kisorsoljuk. A sorsolásra a
tombolajegyeket a kiállítás alatt a teremőröknél lehet megvásárolni.

A kiállításon részt lehet venni:

évre kapott bizalmat a tagságtól. Elnöksége alatt a Gazdakör jelentős tényező lett a város és a helyi gazdák életében. A szervezet elsődleges célja a helyi gazdák érdekeinek képviselte. Fontos feladat a gazdák naprakész
tájékoztatása és szakmai továbbképzése is. Rendezvényeink közül kiemelném az évente megrendezett borversenyt, és az őszi szüreti napokat.
Nagy figyelmet fordítunk a vajdasági testvérszervezetekkel való kapcsolatok ápolására is.
Az idén novemberben lesz a Gazdakör megalakulásának százéves évfordulója, melyre készülünk.
Elnökünk 2011-ben Jánoshalma Város Életműdíját
kapta meg. Most pedig augusztus 21-én a Vidékfejlesztési Minisztériumban a miniszter úrtól személyesen vehette
át az újabb, rangos kitüntetést.
Elnökünknek a díjhoz gratulálunk és kivánunk Neki
és családjának még hosszú, boldog életet és jó egészséget.
Fajszi Ferenc
választmányi tag

Köszöntjük gazdatársunkat,

Alattomos
szüreti veszélyforrás

Tájékoztató

2013. szeptember

– Minden mezőgazdasági terménnyel és termékkel, - Kézimunkákkal,
festményekkel,
– Gyümölcs, Szőlő, Zöldségfélék terméseivel, és azok feldolgozott termékeivel,
– Dísznövényekkel,
– Régi permetezőkkel, vagy mezőgazdasági eszközökkel.

Gazdakörünk az idén ünnepli 100. születésnapját, nem sokkal fiatalabb
gazdakörünk egyik legidősebb tagja Kovács Máté bácsi, aki az idén, szeptember 5-én ünnepelte születésének 90. évfordulóját. Gazdakörünk egyik alapító tagja, aki, ha teheti rendezvényeinken még most is részt vesz. Máté bácsi
ma is egészséges, ha kell még személy autót is vezet. Szemüveget is csak
olvasáshoz használ. Az élet pedig őt sem kímélte, már élete elején sem.
1923-ban született Hergevicán. Hatan voltak testvérek. Szülei földműveléssel foglalkoztak. Édes anyját nyolc éves korában elveszítette. Az iskola
első osztályát Jánoshalmán, a többi osztályt a hergevicai iskolában végezte
el. Már gyermekkorában megismerkedett a kemény munkával. Második osztályos lehetett, amikor már, testvéreivel együtt rájuk hárult a tanya körüli állatok gondozása, etetése. Délelőtt iskola, délután munka, este pedig a lámpánál való tanulás jellemezte a tanyasi kisdiákok életét.
Az iskola elvégzése után, Máté bácsi is, a mezőgazdasági munkát választotta. Először apjának segített a gazdálkodásban. Gazdálkodásár csak a
katonaság évei szakították meg. Leszerelése után ott folytatta, ahol előtte
abba hagyta. 1953-ban megnősült feleségével Hergevicán kezdték meg az
új életet, most már apósával közösen gazdálkodott. 1961-ban őket is elérte a téeszesítés. 1963-bna költöztek be Jánoshalmára. Máté bácsi először
először a Jókai Tsz-be, majd 18 évig a borotai tsz pincészetében dolgozott.
Innen ment nyugdíjba 1983-ban. A rendszeres munkát ezután sem hagyta
abba, továbbra is szorgalmasan dolgozott borotai gyümölcsösében. A munka
mellett becsülettel felnevelték mind három gyereküket és segítették őket elindulni az életben. Egy lányuk és két fiuk van. Már mindannyian felnőttek és jól
megállták helyüket az életben.
Munkaszeretetüket a szülőktől örökölték. Öt unokával is büszkélkedhetnek. Máté bácsi derűs nyugalommal emlékezik vissza a küzdelmes életére.
Erős hite átsegítette minden nehézségen. Ma is dolgozik, kertjében nagyon
szép paradicsomot termeszt, erről személyesen, magam is meggyőződhettem. Rendszeresen kijár a helyi piacra zöldséget és gyümölcsöt árulni.
Vevői nehezen hiszik el neki azt, hogy már kilencven éves, hisz teljes szellemi frissessége és fizikai állóképessége alapján akár több évet is letagadhatna a korából.
Feleségével Franciska nénivel az idén novemberben ünneplik hatvanadik
házassági évfordulójukat.
Máté bácsinak és feleségének ezúton is kívánunk még hosszú, boldog életet és jó egészséget.
Fajszi Ferenc

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2013. szeptember

TÁJÉKOZTATÓ
A DÍJHÁTRALÉK
CSÖKKENTŐ
PROGRAMRÓL
Tisztelt Jánoshalmi Lakosok!
Nem régiben érkezett hozzám a díjhátralék
csökkentő programról szóló információ, a levelet
tájékoztatásul közzéteszem a Jánoshalmi Hunyadi Népe hasábjain, annak érdekében, hogy több
nehéz sorsú embernek legyen elérhető stabilan
az áramszolgáltatás.
Üdvözlettel:
Czeller Zoltán polgármester
Tisztelt Czeller Zoltán Polgármester Úr!
Elindult a „Hálózat a közösségért” áram díjhátralék csökkentő program, amit a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat ír ki az EDF DÉMÁSZ Zrt. jóvoltából. A program támogatási kerete 47 millió Ft.
Segítségét szeretnénk kérni, hogy valóban
támogatást tudjunk nyújtani a szociálisan rászoruló családok és egyedülállók részére.
Az lenne Ön felé a tiszteletteljes kérésünk,
hogy közreműködésével pártfogolja a programunkat.
A programról bővebb információt a
halozat.maltai.hu weboldalon talál.
Az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére, amennyiben kérdése merülne fel a
pályázattal kapcsolatban:
telefon: 06-1-3914-757
mobil: 06-30-703-6128
(Péchy Zsófia – asszisztens)
e-mail: halozat@maltai.hu
Munkáját és segítséget nagyon szépen köszönjük.
Üdvözlettel:

Major Gábor
Programfelelős
Hálózat a közösségért
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Budapest, Szarvas Gábor út 58-60
1125

11. oldal

Jánoshalma Város polgármesterének
felhívása a pályázni szándékozóknak

Intézmények, vállalkozások,
magánszemélyek figyelmébe ajánlom
Kérem, olvassák el az alábbi tájékoztatót, továbbá felhívom
szíves ﬁgyelmüket a Városgazda Kft. szolgáltatásaira, ami a
pályázatok igény szerinti megírását, koordinálását, lezárását
foglalja magába! Kérdéseikkel forduljanak munkatársunkhoz:
Halász-Csiba Renáta
Városgazda Kft.
Tel: 06-30-947-3548
A Nemzeti fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint
2013/2014-ben számos pályázat várható.
Vissza nem térítendő támogatás mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak
ingatlanvásárlás
(gépek,
 eszközbeszerzés,
munkaeszközök, szerszámok, informatikai berendezések).
A támogatás mértéke 60-90%
 telephelyfejlesztés – építésre, épületfelújításra,
infrastruktúra kialakítására van lehetőség. Támogatás
mértéke: 45-90%
vállalkozások
fejlesztése,
 mezőgazdasági
eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés- támogatási arány
50%
 energetikai korszerűsítés – a támogatás mértéke 50100%
A tapasztalatok azt mutatják, hogy már 2013-ban a pályázatok
a megszokottnál rövidebb ideig vannak nyitva. Ezért tudatosan
előre kell felkészülni a pályázó vállalkozásnak, mert a leadáshoz
szükséges üzleti terv, árajánlatok, tervezési dokumentáció,
különböző engedélyek beszerzése és összeállítása több hetet
vesz igénybe.
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a népszerű
pályázatoknál – ingatlanvásárlás, eszközbeszerzés – nagyon
fontos a beérkezési sorrend!
Pályázat szociálisan rászoruló
személyek hosszú távú támogatására
A Humanitás Szociális Alapítvány pályázatot hirdetett rászoruló
személyek támogatását célzó hosszú távú támogatására
„Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati
programja” keretében.
A pályázat célja
A pályázat célja a szociálisan rászoruló személyek, családok
hosszabb távú támogatása, életminőségük, egészségi állapotuk,
szociális helyzetük és életkörülményeik javítása érdekében.
A pályázat további célja a támogatottak ösztönzése
annak érdekében, hogy a jövőben kellő empátiával
és
toleranciával
forduljanak
sorstársaik
felé
és
tapasztalataik esetleges átadása révén elősegítsék mások
problémás élethelyzeteinek megoldását.

Pályázók köre
Magánszemélyek: szociálisan rászoruló magánszemélyek,
akinek (eltartottainak) létfenntartása oly mértékben
veszélyeztetett, hogy azt csak külső segítséggel képesek
biztosítani.
A pályázat részletei
Támogatandó célok különösen:
• a tartósan fennálló rossz egészségi állapot javítását célzó
kezelések igénybe vételének, gyógyászati segédeszközök,
gyógyszerek beszerzésének támogatása, mely az érintett
személy egészségi állapotában és életminőségében
érdemi javulást idézhet elő, lehetővé téve a támogatott
munkavállalását, közösségi életben való részvételét;
• lakhatással kapcsolatos súlyos problémák megoldásához
való hozzájárulás;
• a pályázó életminőségének, szociális helyzetének, életpálya
lehetőségeinek javítását célzó képzését, munkavállalását
elősegítő támogatás biztosítása,
• a nehéz, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet megoldását
egyéb módon segítő támogatás.
A pályázat benyújtása
Határidő: 2013. október 30.
Benyújtás: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest,
Pf.: 513
További információ
Humanitás Szociális Alapítvány- 1075 Budapest,
Madách Imre út 5. Tel.: +36-1-321-5065, postmaster@
humanitasalapitvany.t-online.hu.
A teljes pályázati dokumentáció a kiíró szervezet
honlapjáról letölthető.

OTP Otthonteremtő Pályázat
örökbefogadó és nevelőszülői
családok támogatása céljából
A Humanitás Szociális Alapítvány az OTP Bank Nyrt. és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával pályázatot
ír ki a nevelőszülői családok és örökbefogadott gyermekeket
nevelő családok támogatása, lakásuk korszerűsítése és jobb
életkörülményekhez segítése céljából.
A pályázat célja
A pályázat fő célja a pályázók tulajdonában vagy használatában
lévő lakóházak, lakások komfortnövelő, energiahatékonyság
növelő, korszerűsítési, a fenntartási/üzemeltetési (rezsi)
költségeket csökkentő munkálatok és beruházások támogatása.
Pályázók köre
Magánszemélyek: szociálisan rászoruló nevelőszülő, valamint
örökbefogadott gyermeket nevelő szülő, aki az általa tulajdonolt,
illetve hosszú távú (legalább 10 éves) használati jog alapján
használt lakóingatlanon az általa eltartott gyermekek megfelelő
lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében komfortnövelő,

energiahatékonyság növelő, korszerűsítési beruházást kíván
végrehajtani, melyet azonban önerőből nem, csak külső
segítséggel képes megvalósítani
A pályázat részletei
Pályázati keretösszeg 20 millió forint, melyből a pályázatonként
elnyerhető összeg maximum 4 millió Ft.
Az igényelhető támogatás formája, módja: a pályázatban
bemutatott cél, program megvalósításának időtartamára
több részletben nyújtott szociális támogatás. A támogatás
részben előﬁnanszírozott, mely alapján a pályázó a Támogatói
szerződés megkötését követően a támogatási összeg 50%-át
kapja kézhez, majd a fennmaradó 50 % a szerződésben vállalt
munkálatok megfelelő teljesítésének leellenőrzését követően
kerül átutalásra. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a
szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, igazolásokat a
Pályázó az Alapítvány részére megküldje.
A támogatás igénybe vételének módja: a „hatékony támogatás
és valós segítség” elvét szem előtt tartva a támogatást kizárólag
megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása
alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó
Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének, az általa
megvalósítani kívánt korszerűsítési munkáltatok, beruházások
megvalósíthatóságának lehető legalaposabb megismerését.
A pályázatok elbírálásánál ﬁgyelembe veendő legfőbb
szempontok az alábbiak:
• örökbe fogadó-, illetve nevelőszülő rászorultsága (egy főre
jutó jövedelem mértéke, rendszeres kiadások tb.)
• megbízható, gyermeke(ke)t több éve nevelő pályázó,
• egy háztartásban élő gyermekek száma,
• különleges vagy speciális nevelési szükségletű
gyermeke(ek) száma,
• a gyermekeket egyedül neveli-e a szülő,
• a pályázat megvalósíthatósága, realitása,
• a felújítás jelentősen javítja-e a család életkörülményeit, és/
vagy jelentősen csökkenti a család rezsi kiadásait.
A pályázat benyújtása
Határidő: 2013. szeptember 30.
Benyújtás: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest,
Pf.: 513
További információ
Humanitás Szociális Alapítvány - 1075 Budapest,
Madách Imre út 5. Tel.: +36-1-321-5065, postmaster@
humanitasalapitvany.t-online.hu.
A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.
Sok sikert kívánok a pályázatokhoz!
Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

PRIMA-PROTETIKA Kft-ről néhány szóban
Közel húsz év nagyon hoszszú idő egy olyan társaság
életében, amely azért alakult, mert „valakik” nagyon
szerették a munkájukat. Ez a szakma iránti
szeretet az évek során sok embert „sodort”
magával és egyre többen azonosultak azzal a
gondolattal, hogy segíteni kell másokon. Azon
embertársainkon, akik nem olyannak születtek, mint mi, vagy valamilyen baleset következtében megváltozott az életvitelük. 1993.
december 15-e fontos dátum, hiszen ekkor
„születtünk”.
A három alapító tag ortopéd műszerész végzettségű szakember, akik a mozgáskorlátozott és a sérült emberek életvitelét megkönynyítő gyógyászati segédeszközök készítését,
javítását és értékesítését tűzték ki célul. Megalakulásunkkor egy olyan munkahelyi környezet kialakítása volt a cél, mely emberközpontú, családias, barátságos. 1997. óta
ügyfeleink új székhelyen, Békéscsabán a Gyulai

út 35. szám alatt találják meg gyártóhelyünket
és üzletünket.
A kereskedelmi igények növekedése kapcsán
folyamatosan bővült üzlethálózatunk az évek
folyamán. Ma a Dél-Magyarországi régióban
piacvezetőként 23 mintabolttal állunk vásárlóink rendelkezésre és Szegeden, Kecskeméten,
Szolnokon is saját gyártóhelyet alakítottunk ki.
Széles termékpalettánk több ezer féle terméket
számlál. Kínálunk a betegségek megelőzésére,
az egészség megőrzésére, sportolásra, illetve az
életvitel könnyítésére, a mindennapok visszaállítására, rehabilitációra alkalmas eszközöket. Ma
már 21 Egészségpénztárral állunk kapcsolatban.
Ugyanakkor elfogadunk üzleteinkben bankkártyát és különböző utalványokat, kuponokat.
Munkatársaink szakértelme és rugalmassága
révén nem csak Békéscsabán tudjuk az ultrahangos csontsűrűség mérést, a vérnyomásmérő
pontosság-ellenőrzést, a kerekesszék javítást, a
babamérleg és légzésfigyelő kölcsönzést végezni,
hanem igény esetén minden telephelyünkön.

A 2012-es év legnagyobb volumenű beruházása
a Rodin 4D rendszer beszerzése volt, melyre az
Új Széchenyi Terv keretében nyertünk támogatást. Ennek a gyártástechnológiának az előnye,
hogy a hagyományos, gipszelésen alapuló eljárás
helyett gyorsabban, pontosabban, egyszerűbben
és a páciens számára kíméletesebben, higiénikusabban, teljesen digitalizált formában történik
a méretvétel.
Jövőt építünk - a múlt gyökereiből - a jelen
aktív közreműködésével. Ütőképes, szakmailag
jól képzett csapattá bővültünk. A kereskedelmi
ismeretekkel rendelkező stábbal, ötletgazdag,
naprakész marketingtámogatással tekintünk a
jövőbe, kihasználva a 21. század nyújtotta technika lehetőségeit. A Kft-nk folyamatosan fejleszti saját gyártású termékeit, a kor igényeinek
megfelelő forma és színvilággal, a gyógyulást
segítő antibakteriális anyagokkal, kiegészítőkkel.
Ennek köszönhetően lépést tudunk tartani a növekvő piaci igényekkel és tovább tudjuk bővíteni
termékpalettánkat is.

Keresse gyógyászati szaküzletünket!
Jánoshalma, Petőfi u. 1. szám alatt
Telefon: (20) 938-9280

Nyitvatartás: Hétfő 800-1600 w Kedd Zárva w Szerda 800-1300 w Csütörtök Zárva w Péntek 800-1800
Jelmondatunk továbbra is: Minőség – Szakértelem – Megbízhatóság
Bővebb tájékoztatást honlapunkon találhat, a www.prima-protetika.hu
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Szakmai továbbképzés
a Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központban
Európai Uniós támogatásból, a TÁMOP-6.2.2-11/1-2012 –
0026 kódszámú a „Képzési programok az egészségügyi
ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” elnevezésű
projekt
„Tudásfejlesztéssel
a
jánoshalmi
kistérség
lakosainak
egészségéért”
című
pályázat
keretében
elkezdődött a Jánoshalmi Járóbeteg–Szakellátó Központban
az intézményben dolgozók ráépített OKJ-s szakmai
továbbképzése.
Az egészségügyben dolgozók képzése az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósul meg. Az
elnyert támogatás összege 27 169 964 Ft, mely teljes mértékben
fedezi a projekt megvalósítását. A projekt megvalósításának ideje 24
hónap.
Az EU által biztosított forrásból minőségfejlesztő továbbképzéseken
és ráépített OKJ-s szakmai továbbképzéseken vesznek részt az
intézmény orvosai és szakdolgozói.
A ráépített OKJ-s szakmai továbbképzésről kérdeztem
az intézmény főnővérét, Győrvári Krisztinát, aki a projekt
menedzsere és maga is részt vesz a szakképzésben.
- Mit jelent tulajdonképpen a ráépített szakképzés?
- A ráépített szakképzés egy olyan képzési forma, amit valamilyen
egészségügyi (közép- vagy felsőfokú) végzettséggel rendelkező
egészségügyben dolgozó személy végezhet el, viszonylag rövid
időn belül, képzéstől függően egy, másfél év alatt, így a meglévő
szakképesítése mellé egy újabb szakképesítést szerezhet. Ezáltal
magasabb szinten tudja ellátni a feladatait, nagyobb rálátása lesz
az adott szakterületre.
- Ön milyen szakmai végzettséggel rendelkezik és az egészségügy
mely területén szerez újabb szakképesítést?
- Diplomás ápoló képesítéssel rendelkezem, ez a projekt lehetőséget
teremt angiológiai és kardiológiai szakasszisztensi végzettség
megszerzésére.
- Pontosan mit takar az angiológiai és kardiológiai szakasszisztensi
végzettség? Miért van szükség erre a szakképesítésre a
jánoshalmi egészségügyi központban?
- Az angiológiai és kardiológiai szakasszisztens szív- és érrendszeri
megbetegedésekkel foglalkozik.
A kardiológiai szakrendelésünkön lehetőség lesz terheléses EKG
vizsgálat készítésére, melyből megtudhatjuk, hogy milyen hatással
van a beteg szívére a ﬁzikai terhelés.
- Mikor indult a képzés és meddig tart?
- 2013. május 14-én kezdődött a képzés, és 2014. május 30-ig tart.
Elméleti és gyakorlati vizsgával zárul 2014. június 30-án.
- Hol folyik ez a képzés?
Budapesten, az ÁNTSZ Intézetében, hetente egy délután folyik az
elméleti képzés, alkalmanként hat-hét órában. Emellett kötelezően
letöltendő gyakorlatokon kell részt venni, melyeket budapesti
klinikákon és választott kórházakban lehet teljesíteni.
- Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen szakképzést?
- Mint már említettem, a képzés elméleti és gyakorlati részből áll.
A képzés 60 %-a elmélet, 40%-a pedig gyakorlat. Az elméleti
ismeretek elsajátítása után kötelező azokat a gyakorlatban is
elsajátítani, használni szakképzett nővérek és orvosok felügyelete,
irányítása mellett.
- Miben látja ennek a képzésnek a legnagyobb hasznát?
- A jánoshalmi kistérségi egészségügyi központban működő
kardiológiai szakrendelésen így minden, a szív és érrendszerrel
kapcsolatos vizsgálatot el tudunk végezni, így nem kell a betegeknek
emiatt vidékre utazni.
Az újabb szakképesítés megszerzése lehetővé teszi az intézményen
belül a többféle feladatellátást, így megkönnyíti a munkabeosztást
is.
Kedves Krisztina! Köszönöm a beszélgetést! Az Ön előtt álló
vizsgákhoz és a projekt megvalósításához sok sikert és jó
egészséget kívánok!
Az angiológiai és kardiológiai szakasszisztens képzésen kívül ez
a projekt még másik két OKJ-s szakképesítés megszerzésére is
lehetőséget biztosít. Ezekről következő lapszámunkban adunk
tájékoztatást.

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

BOR
A MINDENNAPOKRA!

„Légy egészséges,
hogy sokáig élj”
TÁMOP - 6.1.2/LHH/11-A-2012-0018

A TÁMOP - 6.1.2/LHH/11-A-2012-0018 „Légy egészséges, hogy sokáig élj!” rekreációs pályázat utolsó rendezvénye,a Kunfehértói Gyermek-, és
Ifjúsági Táborban töltött 4 napos: „A láb mindig kéznél van!” sporttábor volt,
amelyen a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium 55 tanulója vett részt,
a testnevelő tanárok kíséretében. Ez egyben a pályázat záró eseménye is
volt. A kora reggeli futás és első napon megtett túrázás nagy kihívást jelentett a gyerekeknek, de megbirkóztak vele. A nagy forróság ellenére élvezetes délelőtti foglalkozásokon vehettek részt, labdarúgás, kézilabda, aerobik,
kosárlabda, hastánc és a szabadidős tevékenységek során. A hűsítő fürdőzések a délutánt töltötték ki. Változatos esti programok során került sor a
„bátorság próbára”. A tűzgyújtási tilalom miatt elmaradt a tábortűz és a szalonnasütés. Helyette játékos vetélkedőre került sor, benne elméleti és gyakorlati feladatokkal, amelyet a „gyógytesisek csapata oldott meg a legjobban,
s kapták meg a „prevenció bajnokai” címet.
„ Elfáradtunk, de nagyon élveztük. „ B. Dóra 6.G

2013. szeptember

A d i et et i ku s t a n ác sa i

Becsengettek

Vége a nyárnak, elérkezett
a szeptember,
indul az új tanév.
Gyerekek elindulnak különböző oktatási intézményekbe, ahol napi 5-8 órát tanulnak,
majd indulnak tovább a különórákra.
Így sokszor 8-10 órát is otthonuktól
távol töltenek.
Ez táplálkozási szempontból
azt jelenti, hogy a napi javasolt öt
étkezésből – reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna, vacsora – minimum hármat, de sokszor például nulladik óra
esetén négyet is az iskolában, vagy
rosszabb esetben menet közben az
„utcán” kell, hogy elfogyasszanak.
A növekvő szervezet számára
nagyon nem mindegy, hogy milyen
mennyiségű és milyen minőségű tápanyagokhoz jut, hiszen ilyenkor a
legintenzívebb átalakuláson megy át
az izomrendszer, a csontrendszer, és
az idegrendszer.
A megevett ételeknek, megivott
italoknak egyrészt hozzá kell járulni a gyermekek testi fejlődéséhez,
másrészt a lehető legkedvezőbben
a megfelelő időben kell biztosítani a

napi tevékenységekhez szükséges
tápanyagokat és energiát.
Tehát ha egy gyermek reggeli nélkül indul iskolába, az első egykét órán, (a tízórai elfogyasztásáig)
biztos nem tud rendesen koncentrálni, mert bár lehet, hogy észre sem
veszi, de éhes.
Tudjuk, hogy vannak bizonyos
anyagok – ilyen például a kalcium –
amelynek a felszívódása és beépülése gyermek- és fiatalkorban a legkedvezőbb. A gyermekkori elhízás
veszélye nemcsak abban rejlik, hogy
már gyermekkorban óriási kockázatot jelent a szív, érrendszeri, vagy
a cukorbetegség szempontjából,
hanem abban is, hogy a kövér gyermekek nagy része kövér felnőttekké válik, így mindez maga után vonja az említett betegségek kialakulásának nagyobb kockázatát egész
életükben.
Éppen ezért nem mindegy, hogy
gyerekeink mit, és mennyit esznek,
valamint hogy mennyit mozognak.
Faragóné Hován
Éva
Dietetikus

Jánoshalmi Hunyadi János
Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola
6440. Jánoshalma, Béke tér 11.

Alternatív klub
szolgáltatásainak
területi bővítése
2013. augusztus 31.-én lezárult a Pelikán Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft. TÁMOP5.2.5.A-10/2-2010-0009 Gyermekek és fiatalok integrációs
programjai „Alternatív klub szolgáltatásainak területi bővítése, Nyakigláb klub létrehozása a Jánoshalmi Kistérségben
élő hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi integrációjáért”
elnevezésű programja. A pályázat hivatalos záró ünnepségére 2013. augusztus 22.-én 10 órai kezdettel került sor Mélykúton a Nyakigláb klub udvarán.

A záró konferencián a települések vezetőségén és társszakmák képviselőin, valamint a pályázatban résztvevő szakembereken kívül szép számban jelentek meg a pályázat különböző
programelemeibe bevont gyermekek és szüleik is.
Ádám Tamásné a Pelikán Kft. ügyvezetője nyitotta meg a záró
konferenciát, köszöntve a megjelent vendégeket és szakembereket. Ezt követően Zámbó Judit projekt menedzser beszédében a program indulásáról, programelemek mibenlétéről és kivitelezéséről beszélt, valamint értékelte a pályázat eredményeit. A
tevékenységek értékelését a gyermekek beszámolói, több esetben megható köszönő szavai tették színessé, különösen a borotai klub gyermekeinek vidám, kedves műsora.
A rendezvényen Mihalik Árpád pszichológus „A segítő szakemberek munkájának társadalmi, egészségjóléti és gazdasági haszna” címmel tartott tartalmas előadást. Záró beszédében
Kovács Tamás Mélykút város polgármestere a kistérség gyermekeinek érdekét és jólétét szolgáló közös munkára, együtt gondolkodásra kérte a gyermekekkel foglalkozó szakembereket és
köszönte meg a pályázatban résztvevő szakemberek és önkéntes segítők munkáját. Az ünnepséget követően a gyermekek által
készített kézműves tárgyakból készült kiállítást tekinthették meg
a konferencia résztvevői. Gyermekek nagy örömmel mutatták
saját alkotásaikat a sok szép, ügyes kis kezek munkáját dicsérő tárgyak között.
Sajtótájékoztatót követően a megjelent vendégeket a Nyakigláb klub termeiben kötetlen beszélgetésre alkalmat adó álló
fogadáson vendégelték meg.

megnyitottuk Új
ÜzletÜnket
a volt bÚtorbolt
helyÉn.

Jánoshalma,
Kossuth utca és Jókai utca sarkán
( az Ipartestület helyiségében)
Ízelítő kínálatunkból:

 Villamossági termékek
 Villanyszerelési anyagok
 Háztartási műanyag,fém és fa árúcikkek
 Barkács és professzionális szerszámgépek
 Rögzítéstechnika és csavarárú

Lehetőség lesz PC alkatrészek vásárlására és javításra
Továbbá bemutató terem kerül kialakításra:
▬ Vagyonvédelem
▬ Kaputechnika
▬ Alternatívenergia források ( nap,szél és
geotermikus rendszerek részére

Az üzlet nyitás alkalmából 5-10-15%-os
kedvezményt biztosítunk vásárlástól függően

Tisztelettel: Kovács István ev.
06-30/9688-067
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Zámbó Sándor
1922-2013

Mindannyian jól tudjuk, mennyire szűkre szabott
földi létünk, mégis úgy érezzük – különösen, ha kortársunk távozik az élők sorából – , hogy nagy igazságtalanság ért bennünket. Úgy, mint augusztusban, amikor kaptuk a hírt, hogy eltávozott közülünk
egy sokoldalú ember, aki mindig szorosan kötődött
tevékenységével a természethez. Zámbó Sándor
életének 92. évében hunyt el. Ezt a szép kort végig
Kiserdőben élte le. Hivatalos születési dátuma 1922.
január 1, de a családi legendárium szerint néhány
nappal korábban látta meg a napvilágot, de a zord
tél miatt csak januárban tudták anyakönyveztetni Jánoshalmán. Ez később segítette is, mert ezzel a második világháború végén, az előző évben születettekkel ellentétben, elkerülte a besorozást.
Sándor bácsi mezőgazdasággal foglalkozott egész életében, ezen belül különös
vonzalma volt mindig is a fákhoz. Alapvetően méhészkedetett, és kertészettel is
foglalkozott. Az 50-es években alapító tagja volt a Jánoshalmi Méhészszakcsoportnak. 60 éven át szorgoskodott s méhecskék körül. A tanyájuk közelében lévő nagy
tölgyfát szinte szentként tisztelte.
A hatvanas évek elején a kor kihívásával dacolva, végül egyéni gazdálkodását feladva a közösben is próbált helyt állni.
Élete nem volt világra szóló eseményekkel teli. Szerényen, családjának élt, szorgalmas munkájával segítette azt.
Idősebb korában még közvetlenebb közelségbe került a fákhoz. Már hatvan éves
elmúlt, amikor el kezdett fafaragással foglalkozni, mégis ezzel vált ismertté városszerte a mai fiatalabb korosztály számára. Sok szép munka került ki keze közül.
Munkáit láthattuk, az akkori könyvtárigazgatónak is köszönhetően, a Jánoshalmi
Napok kiállításain, gazdaköri rendezvényeken, a „Fák és madarak napja” rendezvényein, hogy csak néhányat emeljünk ki a sok közül.
Alkotásait örökül hagyta a családnak és Jánoshalma intézményeinek. Megőrizzük e
kincseket, és ígérjük: utódainknak örökül hagyjuk majd mi magunk is!

13. oldal

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

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

VÁLTOZÁS!

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

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Szeptemberi

extra ajánlata!

Soproni felvágott: 1096 Ft/kg
Fodros nagykocka tészta 500 g-os 179 Ft/csomag
Szavacska tészta 500 g-os 179 Ft/csomag

STÍLUS
ÜZLET
SZEPTEMBERI
AKCIÓJA

Számos termékünk
most 290 Ft-os
áron kapható
egész hónapban,
hetente megújuló
akciós választékkal!

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

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

KISS ATTILA
gázszerelő mester

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szoló csa lá dok megbí zá sá ból 2013. augusztus hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:
Csáki Imréné

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

Kiss Jánosné

sz: Pintér Magdolna

élt: 57 évet

sz: Farkas Julianna

élt: 74 évet

Kővári Mária Cila

élt: 35 évet

Bogdán Mihály

élt: 55 évet

Szabó Ferenc Mihály élt: 69 évet

Zámbó Sándor

élt: 91 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

Japán masszázs!
Kezelés és
tanfolyamok,
Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

www.szcsk.hu

06-70/634-63-64

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

HÓDI-KÖTÖS TALÁLKOZÓ
2013. november 20-án 14:00 órától HÓDI-KÖTÖS tarlálkozót tartunk
a volt Diákotthon épületében. Cím: Jánoshalma, Molnár János u. 3.
Érdeklődni: Karipné Marikánál személyesen m unkaidőben a
találkozó helyszínén, illetve a 06-70/330-46-38 telefonszámon.

2013.
szeptember 18-án
Kirakodó vásár

Kéleshalmán tanya 5 hektár akác erdővel eladó
Érdeklődni lehet a 06-30/31218-158 telefonon
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A „Pöndölösök“ Erdélyben

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Légy egészséges, hogy sokáig élj!” TÁMOP - 6.1.2/
LHH/11-A-2012-0018
2012.09.01 – 2013.08.31
A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium
és Szakközépiskola, a TÁMOP - 6.1.2/LHH/11-A-2012-0018
„Légy egészséges, hogy sokáig élj!”pályázat keretében az
egészségtudatos életmód kialakítását és az egészségre nevelést tűzte ki céljául a 2012 szeptember 01 – 2013 augusztus
31-ig terjedő időszakban, valamint a fenntartást követő három évben. A megvalósítás érdekében tanórán kívüli, prevenciós előadásokat, szabadidős életmód-programokat, heti foglalkozást tartottunk.
A heti foglalkozások labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, az alsó
tagozatosok számára játék formájában valósult meg. A program
keretén belül fokozott ﬁgyelmet fordítottunk a hátrányos helyzetű
gyerekek sportolási igényének kielégítésére, a tehetséges tanulók
továbbfejlődésének biztosítására. A programunk elemei voltak:
általános kondicionális képességek életkorhoz és nemhez kötött
speciﬁkus fejlesztése; sportág speciﬁkus technikai és taktikai elemek
tanulása, fejlesztése a mielőbbi sikerélmény megszerzése érdekében;
a csoportok rendszeres testmozgási lehetőségének biztosítása.
A gyógytestnevelés során a különböző súlyosságú deformitások
megelőzését szolgáló gyakorlatok végzésével a megfelelő izomtónus
kialakítása.
A havi rendszerességgel tartottunk prevenciós előadásokat a
következő témákban: szűrővizsgálatok, életmentés, a stressz, a
helyes táplálkozás, a dohányzás, a túlsúly, a környezetvédelem, és a
fogápolás témákban.
A havi sportrendezvényeink főbb célkitűzései között szerepelt
a sportolás megszerettetése, az úszáson, a kerékpározáson, az
aerobicon és a túrázáson keresztül.
A projekt tartalmában teljesen beilleszkedett az iskola pedagógiai
programjában megjelenő komplex egészségnevelési programba
és újabb lehetőséget biztosítottunk a személyiség fejlesztésre,
amely a megfelelő életmód kialakításának az alapja. Várható, hogy
kellő elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtottunk tanulóinknak az
egészséges életmód kialakításához, megismertettük velük a szabadidő
hasznos eltöltésének a különböző módjait, felkeltettük bennük az
igényt a rendszeres mozgásra. Élményekhez jutattuk őket, és ezután
is örömmel vesznek részt minden megmozdulásunkon!
„Egészségesen élj, hogy tovább élj!”

Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
ügyfélfogadása
Szeptemberben:
6440 Jánoshalma
Bernáth u. 5. Gazdakör

2013.

09. 03. Kedd 08.00 – 16.00
09. 10. Kedd 08.00 – 16.00
Csanyik Zoltán Mihály tanácsadó
csanyik.zoltan@agrarkamara.hu
0630/298-7429

Dr. Bogdán Gusztáv
fogorvos

2013. szeptember 2. napjától
6440 Jánoshalma,

Kálvária u. 2. szám
alatt rendel.

(Bejárat: az Orczy utca felől)
Előzetes időpont egyeztetés,
az alábbi telefonszámokon:

06-77/ 421-585
06-20/361-3797

Rendelési idő:
Hétfő:
14.00 - 19.00
Szerda:
14.00 - 19.00
Péntek:
8.00 - 13.00

Jánoshalmi Hunyadi János Általános
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
6440. Jánoshalma, Béke tér 11.

Erdély egy hely a világban. Csak abban
ttér el a többitől,, hogy közelebb áll hozzánk.
térben és érzésben egyaránt. Megfejthetetlen és megunhatatlan. Erdély maga a csoda! Ahol kevés a lom, sok az érték! Ahol még
a szél is másképp fúj, ahol még az erdő is
beszél, a kövek pedig életre kelnek. Az ott
lakó emberek vendégszeretete, kedvessége példamutató. Akik az első üdvözléskor azt
mondják a messziről jött „idegennek“, hogy
ide hazajönnek! Nagy üzenete van ennek a
két szónak. Emberségükről, hazaszeretetükről ad bizonyságot.
Turnénk elsődleges célja volt, hogy ellátogassunk a Böjte Csaba által alapított árvaházakba, gyermekotthonokba. Ahová vinni szerettünk volna egy kis Bácskai kultúrát, néphagyományt a citera segítségével. Állomásaink voltak: Nagyvárad, Szárhegy és Déva.
Mind három intézményben szeretettel vártak
bennünket és érdeklődve hallgatták a citera hangját, egyik legrégebbi hangszerünket.
Megismerhették, kipróbálhatták akinek jobban felkeltette zenei érdeklődését. Nagyváradon volt egy kislány, akit teljesen rabul ejtett
a hangszer, hogy kedvét ne szegjük a citeratanulásban, ezért neki ajándékoztunk egyet.
Reméljük, nem hiába. A rövid látogatásunk
végén, hogy a búcsúzkodás vidám legyen,
egy kis édességgel, apró ajándékokkal kedveskedtünk nekik.
Utazásunk főbb állomásai Torockó, Kolozsvár Torda, Korond, Békás-szoros, Gyilkos-tó,
Csíkmadaras, Csekefalva voltak. A páratlan természeti kincsek látványa, az ott élő
emberek kedvessége, egyszerűsége teljesen lenyűgözött bennünket. Ahol megálltunk
muzsikálni, mindenhol nagy sikere volt. Ők
még tudják, érzik, hogy a zenének micsoda
ereje van életünkre.“ A zene lelki táplálék és
semmi mással nem pótolható. Ki nem él vele,

lelki szegénységgel él és hal. Vannak a léleknek régiói, melyekre csak a zene világít be.“
/Kodály Zoltán/
Szállásadóink hagyományos erdélyi ételekkel vártak bennünket: mics, juh túrós
puliszka, töltelékes káposzta, csöröge. A kellemes vacsora elfogyasztása után pedig mi
következhetett egyéb, mint a közös éneklés, muzsikálás. A jobb hangulat érdekében
összetoborozták a szomszédokat, rokonokat, hogy minél többen ismerjék meg hazánk,
ezen belül is a Bácska néphagyományát.

Amikor már a hangulat is kellő hőfokon volt,
előkerültek a talomból az ottaniak „ékszerei“. Hegedű és hermónika. A közös éneklés, a közös beszélgetések során sok kedves, igaz emberrel találkozhattunk, ahol még
valóban az emberi kapcsolatok a legfontosabbak számukra.
Kirándulásunkat tartalmasnak, eredményesnek és nem utolsó sorban felejthetetlen
élményként értékeljük. De, ahhoz, hogy ez
megvalósulhatott nem felejthetjük el azokat,
akik ebben támogattak bennünket. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagilag vagy más módon segítettek bennünket ennek létrejöttében.
„Pöndölösök“ női citerazenekar

Jánoshalma Város
Önkormányzata

Osztálytalálkozó

Pályázatot ír ki

1961-ben végzett 8a fiúiskola öregdiákjai Szabó Sándor osztályfőnök, Fejes Istvánné és
Papp László tanáraink részvételével az iskola emlékfala koszorúzása után a feleségekkel
együtt egy bensőséges, nosztalgikus estét töltöttünk el, megemlékezve azokról, akik már az
égiekből voltak csak velünk.
Köszönjük a Gála étterem minden dogozójának a kiváló vacsorákat és a kiszolgálást, és
a meghitt légkört!
Résztvevők

Tisztelt Hunyadi Népe olvasók!

Szeretnék közzé tenni egy kiemelkedően MAGvas kulturális programot. A BácskaMAG csoport szervezésében magyar
népi gyógyász tanfolyamot indítunk. A képzés célja, a Kárpát-medence hatalmas gyógyító és kulturális örökségének megismerésén túl, hogy használjuk és értsük a természet és saját
természetünk feledésbe merült kincseit. Modern orvoslásunk
a gazdasági kényszerhelyzet miatt csak a tünetek kezelésére
koncentrál. Sokan értik már ennek hiábavalóságát és holisztikus
szemléletre törekednek. Az embert és környezetét teljes egységként látva, egy új és egyben ősi gondolkodásmód, amely szerint:
„Az ember három világban él egyszerre (test, lélek, szellem),
minden gyógyító hagyomány célja, hogy békévé oldja e világok
harcát. Belesimul a tájba melyben élek, a sorsba melyet élek,
és a népbe melyért élek, ez maga a béke, az EGÉSZ-SÉG!”
Az oktatók között a terület kiválóságai szerepelnek, a teljesség
igénye nélkül: Géczy Gábor fizikus, Molnár V. József néplélek
kutató, Szántai Lajos történész, Pap Gábor történész – kutató,
Somlósi Lajos népoktató, …
További információ és jelentkezés:
Kovács Lajos 06-20/99-37-939

A Jánoshalma, Kálvária utca 1/A. szám alatti
„Fecskeház” 1 db lakásának bérletére
Lakás adatai:
- 1 db lakás II. emelet 6. szám alatt 1 szobás, 28 m2
A lakásokban 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 előtakarékossági szerződést kötnek, legalább havi 20.000.-Ft.
összegben.
6./ Kereső tevékenységet folytatnak vagy valamelyik oktatási
intézmény nappali tagozatos hallgatói.
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. szeptember 19. 12:00
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 vezetőfőtanácsosnál a 13. számú irodában, telefonon: a 77/501-001/120
lehet.
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztály

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

Gála Étterem szeptemberi ajánlata
13-14-15 hétvégén
Halnapokkal várjuk kedves vendégeinket.
Elérhetőségek: 06-77/402-236, 6440 Jánoshalma, Béke tér 5.
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Sikertelen rajt után ígéretes folytatás
2013 08.18: 1. forduló
Ifi:
Hajós: Jánoshalmi FC 2:3 ( 2:1)

Sok helyzetet elpuskáztunk, de így is magabiztos győzelmet arattunk.

2013.08.25 2. forduló
Ifi:
Jánoshalmi FC: Katymár 5:2 (3:1)

Vaskút, 50 néző
Jánoshalmi gólszerzők: Kisa Péter 4, Jeszenszky Roland 2,Enesei
Márton, Enesei Dániel
Jók: Kisa Péter, Gieszinger Péter,Irbouh Soufianne

Nyári horgásztábor

2013.09.01 serdülő 1. forduló
jánoshalmi gólok: Papp Dávid, Mészáros Adrián, Sztojka Szilárd
Bácsbokod: Jánoshalmi FC 7:4 (3:1)
Fenyvesi Ferenc edző:
jánoshalmi gólszerzők: Csámpai Martin, Bogdán Patrik 3
A bajnokság első mérkőzését megérdemelten nyerték a fiúk a jó
Fenyvesi Ferenc edző: Két azonos képességú csapat találkozóját
erőkből álló házigazdák ellen.
a helyzeteiket jobban kihasználó hazaiak nyerték.
Ifi: 3. forduló:
Felnőtt:
Vaskút:Jánoshalmi FC 2:3 ( 0:2)
Nem sikerült a rajt.
Jánoshalmi gólszerzők: Sztojka Szilárd 2, Mészáros Adrián
Fenyvesi Ferenc edző: A mérkőzésen főként a Jánoshalma domiHajós: Jánoshalmi FC 3:1 (1:1)
nált (sok kimaradt helyzettel),viszont az időnkénti visszaesések alkalHajós 150 néző
mával a vendégek átvették az irányítást. A három pont főként a kiváló kapusteljesítménynek köszönhető
jánoshalmi gólszerző: Kisa Péter
Felnőtt 3. forduló
Jók:Nagy Kristóf, Enesei Dániel
Gieszinger Ferenc edző: A nyáron jelentősen megerősödött hazaMár idegenben is biztos győzelem
iakkal az első félidőben partiban voltunk,ám szünet után felülmúlták
csapatunkat.
Vaskút : Jánoshalmi FC 2:8 (1:2)

jánoshalmi gólszerzők: Sztojka Szilárd, Mészáros Adrián 2, Madarász Ákos 2
Gieszinger Ferenc edző:
Fenyvesi Ferenc edző:
Az első játékrészben fegyelmezetlenek voltunk (sok helyzet
A vendégek a vártnál jobban játszottak,de a végeredmény reális- kimaradt),amit aszünetben átértékeltünk és ezután már minden soknak mondható
kal jobban ment.
Felnőtt:
Hazai pályán már jobban ment
Jánoshalmi FC: Katymár 4:1 (1:0)
Jánoshalma 100 néző

Végezetül egy megjegyzés: A formálódó felnőtt csapat hétről-hétre
egyre biztatóbb játékot produkál.
Ezért a csapatért már érdemes kilátogatni és szurkolni!
Tisztelettel:
Jánoshalmi gólszerzők:Gieszinger Péter 2, Kiss Tamás, Kisa
Horváth Mihály
Péter
JFC elnök
Jók: Gieszinger Péter, Kisa Péter,Nagy Kristóf
Gieszinger Péter edző:

JÁTESZ HIREK!

Az asztaliteniszezők
sikerei a nyári időszakban!

A JÁTESZ S.E. versenyzői a nyári szünetben az asztalitenisz versenyekben voltak érdekelve, valamint a természetjárók NordickWalking túrákat tettek.
A fekvenyomóink közül az Európa és Világbajnoki keretbe nem
került versenyzőnk.
Íjászaink több barátságos meghívásos, de nem országos szintű
megmérettetésen vettek
részt.

Eredmények:
Asztalitenisz:

A Megyei Asztalitenisz Szövetség a bajnokság befejezése után
különböző elmaradt mérkőzések miatt újra értékelte a Megyei III. csoport végeredményét.
Az utólagos számításnál kiderült, hogy JÁTESZ S.E. csapata nem
az előzetesen közöltés az általunk a sajtóban is közölt III. helyen,
hanem a II. helyen végzett és felkerült a megyei II. Osztályba. Így
utólag is gratulálunk a csapatnak!
Kiskunmajsán került
megrendezésre Bognár Imre Megyei Csapatbajnokság egyéni
versenye, ahol Zentay
Viktor ifjúsági versenyzőnk a csoport felnőttjeit is megelőzve a II.
helyezést érte el. A nők
között Zentay Klaudia a
III. helyezett.
A Dunapataji TOP
8 Bács-Kiskun megyei
versenyen
ifjúsági
kategóriában Zentay
Viktor az I. helyezést, Zentay Tamás a
II. helyezést érte el.

Természetjárás:

A Nordick-Walking instruktori tanfolyamot elvégzett Horváthné
Csillag Erzsébet szervezésében a természetjárók három túrát bonyolítottak le. Kétszer a Király tanyához egyszer a kunfehértói tóhoz.
Jelenleg szervezik a második kunfehértói túrát.
Jó hír, hogy a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség hét
pár új nordick-walking bottal ajándékozta meg az Egyesületet.
A természetjárók kerékpáros programokat kívánnak szervezni a
szomszédos településekre.
Kiemelkedő őszi programok:

Idén júliusban már hetedik alkalommal szervezett egy hetes horgásztábort a gyerekeknek a Jánoshalmi Horgász Egyesület. Húsz természetszerető tanuló töltött hat izgalmas napot a
Szentkirály mellett található Merci horgásztó partján.
A különböző horgászati alapismeretek és technikák elsajátítása után azokat a gyakorlatban rögtön ki is próbálhatták, üldözték a halakat éjjel és nappal. A legügyesebbek és legkitartóbbak
nagyon sok szép pontyot és amurt foghattak.
A peca mellett evezni, csónakázni
is megtanítottuk a vállalkozóbb kedvű
gyerekeket. Nagy figyelmet fordítottunk
arra, hogy ismerjék meg a vízparti élet,
a sátorozás alapvető szabályait úgy,
hogy közben óvják, védjék és szeressék a természetet. A sok üléstől elgémberedett lábainkat nagy focimeccsekkel
mozgattuk át, melyek után a felállított
medencében jókat fürödtünk.
Éhségünket a hat felnőtt kísérő által
elkészített és felszolgált finomabbnál
finomabb ételekkel csillapítottuk. Ezért
és az előző években nyújtott önzet-

len segítségükért külön köszönet nekik:
Suták Istvánnak, az egyesület elnökének, Király Zsófinak és Csima Mihálynak, Pető Anikónak és Kovács Istvánnak, Taskovics Sándornak és feleségének Icának.
A BÁCSHOSZ ifjúsági felelőse is
meglátogatta a tábort, és nagy dicséretet kaptunk tőle a remek szervezésért. Bányai Gábort szintén vendégül
láthattuk az utolsó előtti napon egy jó
halászlére.
Az, hogy már hetedik éve ilyen nagy
létszámmal szervezzük a horgásztáborokat, bizonyítja, hogy egyre több gyereket érdekel ez a különleges sport és
a technika vívmányaitól elszakadva, jól
tudják magukat érezni a természetben.
Reméljük, a jövőben is így lesz és nem
csak a jánoshalmiak, hanem a környékben élők is csatlakoznak hozzánk.
Köszönetet mondanék írásom végén
a BÁCSHOSZ-nak és Bányai Gábor
úrnak, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének a több éve tartó anyagi
és erkölcsi támogatásuké
Komáromi Róbert

Fekvenyomók:
Szeptember 14.-én Tabon kerül megrendezésre az Országos Erőemelő / háromfogásos/ Bajnokság, melyen előreláthatóan háromnégy versenyzővel veszünk részt.
Szeptember 21.-én Jánoshalmán a Haász Sportcentrumban kerül
megrendezésre a VIII. Nemzetközi meghívásos Aranyalma Kupa,
melyen négy magyar / Budapest, Baja, Kiskunmajsa, és a JÁTESZ
S.E./ és kettő külföldi /a szlovákiai Komarno, valamint a
szerbiai Bácskatopolya / csapatai vesznek részt, több világ és
európa bajnokkal.
Külön kiegészítő program fittness bemutató.
November 23-24.-én kerül megrendezésre a RAW / fekvenyomó
ruha nélküli/
Magyar Bajnokság, melyen nyolc-tíz versenyzővel veszünk részt.

Íjászat:

„ Lombhullás Kupa” amatőr történelmi íjászversenyt szerveznek
a Haász tanyán,
melyen a megye amatőr íjászait látják vendégül.
December 30.-án Jánoshalmán a Haász Sportcentrumban az
amatőr íjászok részére
Megrendezik a Hobby Íjászok Bács-Kiskun megyei Terembajnokságát.
Hajrá Jánoshalma! Hajrá Magyarok!
Haász László elnök

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

–

Helyszín: Jánoshalma, Hunyadi János Iskola udvara, Imre Zoltán Művelődési Központ, (előzetes megbeszélés alapján)
Időpont: augusztus, szeptember, október hónapokban, keddenként 18:00-tól
Bátyai Gáborné, Bátyai Dóra, Bátyai Fruzsina
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16. oldal

Tragikus vonatbaleset a Pacsirtánál

Rendőrségi hírek
B. S. martfűi lakos a Trend Kft.
képviselője feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a felszámolás
alatt álló Palgép Kft. Jánoshalma
Kisszállási út 8/a szám alatti használaton kívüli telepére 2012. július
28. és 2013. július 31. közötti időben lakatlevágás módszerével behatolt és a telepen lévő épületből faipari gépeket, valamint irodabútorokat
tulajdonított el kb. 600 ezer forint
értékben.
F. G. S. budapesti lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
az elmúlt 3-4 hónapban a Jánoshalma Jókai utcában lévő házába
a kerítésen bemászva behatolt és
onnan különböző használati tárgyakat tulajdonított el kb. 40 ezer forint
értékben.
Sz. I. jánoshalmi lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
augusztus 4.-én 18 és augusztus
5-én 07 óra között a Jánoshalma,
Széchenyi utcában lévő ingatlana bekerített udvarából feltehetően
kerítés átmászás módszerével eltulajdonított tíz tyúkot és egy kakast
kb. 25.000.-Ft.értékben.
Sz. S. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. augusztus 1-én 18 és augusztus 5-én 14 óra között a Jánoshalma, Kapocs utcában lévő családi
házának nagykapujáról az azt záró
kerékpárzárat ismeretlen módon
eltávolította, majd az udvarból nyíló zárt műhelyből (a kulcs az ajtóban
volt), eltulajdonított 1 db fúrógépet, 1
db nagy sarokköszörűt, 1 db hegesztőtrafót, 1 db kerékpárt, 1 db elektromos kerékpárhoz tartozó akkumulátort kb. 100 000 Ft értékben.
K. I. jánoshalmi lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
július 26. és 2013. augusztus 1.
között időben a Jánoshalma Görgey
utcában lévő házának udvarára kerítés átmászás módszerével behatolt

és a nyitott melléképületből eltulajdonított 1 db Slavia típusú légpuskát, villanyszereléshez használatos
szerszámokat, valamint villanyvezetéket kb. 60.000 Ft. értékben.
M. L. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2013.08.04-én 20:00 óra és
2013.08.05-én 08:00 óra közötti időben a Jánoshalma Vágóhíd utcában lévő lakóházába kerítés átmászás módszerével behatolt és a ház
nyitott fészeréből eltulajdonított 1 db
gázpalackot kb. 5.000 Ft. értékben.
A Jánoshalmi Rendőrőrs nyomozói utóbbi 4 bűncselekmény tekintetében felderítették a bűncselekmények elkövetőit, K.T., K.R., K.L.,
J.I. és fiatalkorú K.T. személyében,
nevezettek gyanúsítotti kihallgatása
megtörtént, az okozott kár egy része
lefoglalás útján megtérült.
K. L. jánoshalmi lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
augusztus 8-án 23:55 óra és 2013.
augusztus 9-én 00:10 óra közötti időben a Jánoshalma Bálvány
utcában található házának udvarába a nagykapu kitámasztó rúdját
kiakasztva bement és onnan eltulajdonított egy MTB kerékpárt kb.
5.000 Ft értékben.
A bejelentés napján felderítésre került az elkövető J.I. személyében. Nevezett őrizetbe vételére is
sor került, mivel a korábban elkövetett bűncselekményei miatt ellene
folyó eljárás alatt követett el újabb
bűncselekményt. Az eltulajdonított
kerékpár lefoglalása és sértettnek
való kiadása megtörtént.
M. E. jánoshalmi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
január és 2013. június vége közötti
időszakban a Jánoshalma Jókai Mór
utcában lévő házukból mobiltelefont,
parfümöt és arany ékszereket tulajdonított el kb. 800.000 Ft értékben.

2013. szeptember

K. P. jánoshalmi lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
augusztus 11-én 14 és 19 óra közötti
időben a Jánoshalma, Petőfi Sándor
utcában lévő vasútállomás kerítéséhez lezárt 28-as, piros, női vázas
Csepel kerékpárját a lakat láncának
levágásának módszerével eltulajdonította kb. 8000 Ft értékben.
2013. augusztus.14-én 20:57 órakor Jánoshalmán a Pacsirta utcán
haladt a Halasi út irányába K. M.
jánoshalmi lakos az általa vezetett
személygépkocsijával, amikor feltehetően nem vette észre a tőle jobbról érkező és Kiskunhalasról Bajára közlekedő személyvonatot és elé
hajtott. A baleset során a gépkocsi
vezetője a helyszínen életét vesztette míg 2 utasa sérüléseket szenvedett.. A vasúti átjárót fénysorompó
biztosította ami működőképes állapotban volt, a baleset körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.
U. S. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. augusztus 14-én a délelőtti órákban a Jánoshalma Rigó utcai.
házánál megjelent, egy 20 ezer Ftos bankjegy felváltása ürügyén vele
beszélgetésbe elegyedett, majd ezt
követően a sértett figyelmetlenségét
kihasználva eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévő kb. 200.000,Ft készpénzzel együtt.
K. N. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. augusztus 10-én 08 és 12
óra közötti időben a Jánoshalma
Szondy utcában lévő házába ablakbemászás módszerével bement és
a hálószobában a szekrényben elhelyezett pénztárcából eltulajdonított
40.300 Ft-ot.
A jánoshalmi rendőrőrs nyomozói az elkövetőt - N.J.-t - elfogták,
vele szemben gyorsított eljárás kerül
lefolytatásra.

A képen a 2013. augusztus 14-i balesetben összetört
autó látható, miután a Pacsirta utcai egy fényjelző készülékkel ellátott vasúti átjáróban a személygépkocsi összeütközött egy személyszállító vonattal. A vonat mintegy
száz méteren át tolta a Ford Escortot, majd az árokba

FELHÍVÁS!!!
FELHÍVÁS!!!

A Jánoshalmi Polgárőrség felhívja a lakosság figyelmét arra,
hogy újból megjelentek az ország
területén a TRÜKKÖS TOLVAJOK. Most a villanyóra leolvasásával jutnak be a lakásokba. "AZ
ÜRÜGY": újra lesz "rezsicsökkentés".
Kérem figyelmeztessék a környezetükben élő idős embereket
is, hogy senkit ne engedjenek
be a lépcsőházba vagy a kapun
belül aki ilyen, vagy hasonló trükkel óhajt bejutni a lakásba. EZ CSAK MEGTÉVESZTÉS! Ha mégis megjelenne idegen, küldjék el, ha mégis erőszakoskodna, hívják a rendőrséget,
vagy kiáltsanak szomszédért. De
semmiképpen ne engedjék be a
lakásba!!!. Köszönjük!

lökte a roncsot. A Kiskunhalasról húsz perccel korábban
indult szerelvény fékezett, de csak a vasútállomás területén tudott megállni.
Elsőként a jánoshalmi önkormányzati tűzoltóság érkezett a helyszínre. A gépkocsiban egyébként hárman utaztak. Közülük az édesanya, aki az autót vezette, olyan
súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét
vesztette. Egyik gyermeke súlyosan, a másik könnyebben sérült meg
Nagy Sándor tűzoltó-parancsnok érdeklődésünkre
elmondta: nem volt szükség speciális műszaki mentési
eszközökre, kézi erővel sikerült az első ajtót kifeszíteni.
Ennek köszönhetően az ügyeletes orvos megkezdhette a
fiatal lány ellátást, majd a később a mentők is hozzá tudtak férni a sérülthez, aki a jobb első ülésen ült.
A kisfiú, csodával határos módon, gyakorlatilag karcolásokkal megúszta a szörnyű ütközést. Ő egyedül ki tudott
mászni a roncsból.
Továbbra sem lehet tudni, hogy miért hajtott a sínekre
az autó. A baleset körülményeit a kiskunhalasi rendőrkapitányság közlekedésrendészete vizsgálja. MTI Fotó

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

Ügyeleti beosztás:
Szeptember 6. Dr. Mikó Attila, 7. Dr. Vándor Ilona, 8. Dr. Vándor Ilona, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Gregó
Sándor, 12. Dr. Vándor Ilona, 13. Dr. Tompa László, 14. Dr. Gregó
Sándor, 15. Dr. Gregó Sándor, 16. Dr. Mikó Attila, 17. Dr. Tompa
László, 18. Dr. Kishonti Attila, 19. Dr. Mikó Attila, 20. Dr. Gregó
Sándor, 21. Dr. Tompa László, 22. Dr. Tompa László, 23. Dr.
Kishonti Attila, 24. Dr. Mikó Attila, 25. Dr. Gregó Sándor, 26. Dr.
Mikó Attila, 27. Dr. Tompa László, 28. Dr. Mikó Attila, 29. Dr.
Mikó Attila, 30. Dr. Kishonti Attila,
Október: 1. Dr. Csoboth Johanna, 2. Dr. Gregó Sándor, 3. Dr.
Vándor Ilona, 4. Dr. Kishonti Attila,
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Megjelenik: havonta

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.
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6440 Jánoshalma, Béke tér 1
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?

jelenik meg

Mindent egy helyen?
ICE tea több ízben 1,5 l
Tchibo Family 250g
Schweppes üdítő 2 l
Üveges sör 0,5 l

99,–
375,–
199,–
79,–

Ft
Ft
Ft
Ft

Az akció szeptember 7-29 között, illetve a készlet erejéig tart

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

Petróczky Ferenc

Lapunk legközelebb

2013. október
4-én

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

Anya köny vi hí rek
2013. augusztus hónapban
született:

Kovács Édua (Anyja neve: Szilágyi Andrea, Bagó Lilien (a.n.: Fazekas Vivien),
Kovács Sára (a.n.: Czeller Anett), Katona Márton (a.n.: Tóth Krisztina), Rostás
Richárd Győző (a.n.: Kiss Anett).
Házasságot kötött:
Zlatics László – Taskovics Ágnes
Rácz Lajos – Vavró Rita
Fazekas Tamás – Kutyifa Petra
Babinszki István – Szűcs Éva
Zsikla Zoltán – Arnhoffer Kitti Noémi
GRATULÁLUNK!

