J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Az aradi vértanúk napja, nemzeti gyásznap
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golyó. Ekkor saját maga vezényelt újra tüzet a tanácstalan kivégzőosztagnak; egy tiszt odalépett hozzá, és közvetlen közelről fejbe lőtte.
Ezután vezették az akasztófákhoz a többi tábornokot.
Leiningen honvédtábornoki egyenruhában volt - megvesztegette őrét, hogy ne vegye el tőle - a többiek feketében és fehér ingben. Az akasztófákat egy épülő aradi ház gerendái közül rekvirálták el. E gerendákat ásták
sebtében a földbe. A hóhér elégedetlen volt a gerendákkal: veszélyeztették a szakszerű kivégzést. Elsőnek
Pöltenbergi Pölt Ernőt akasztották föl. Az akasztófa alá
menet Pöltenberg valamennyi társával kezet szorított, és
megcsókolta őket.
Másodiknak Török Ignác következett. Ő is elbúcsúzott
társaitól. Aztán Lachner, Knezich, Nagy-Sándor József.
Nagy-Sándor ezt kiáltotta abban a pillanatban, amikor a kötelet a nyakára tették: „Éljen a haza!“ Hatodiknak Leiningent akasztották. Ő rövid beszédben tiltakozott egyes német nyelvű lapok ellen felhozott vádjaival
szemben, majd az akasztófa alá lépve így szólt: „Isten
veletek bajtársak! Nem sokára más, igazabb bíró előtt
fogunk állani!“
Aulich Lajos, majd Damjanich János következett.
Utoljára - büntetésül kellett végignéznie társai kivégzését - Vécsey Károly került sorra. Az a Vécsey, akit családja se siratott, akinek apja azt üzente: örvend, hogy fiát
kivégzik, megérdemli, miért merészelt a császár ellen
lázadni. Az a Vécsey, aki 1849 januárjában indulatosan összeszólalkozott Damjanichcsal, és emiatt hónapokig nem is köszöntek egymásnak. Gróf Vécsey Károly császári királyi kamarás, dúsgazdag magyar főnemes, most odalépett hajdani katonabajtársa és haragosa, Damjanich János szerb születésű, bárdolatlan modorú, szegény és republikánus volt császári királyi százados holttestéhez, letérdelt és kezet csókolt a halottnak.
Vécsey gróf ott térdel egy szerb katona holtteste előtt és
a kezét csókolja.
Az annyi hősi gesztusban gazdag szabadságharc tragikusságában is magasztos pillanata ez. Vécsey jelképnek szánta kézcsókját és az is maradt. Egy magyar főnemes szövetkezett a halálban egy félparaszt szerb katonával.
A holttesteket a mindenfajta emberi indulat iránt tökéletesen érzéketlen Ernst törzshadbíró felsőbb parancsra,
elrettentésül az akasztófákon hagyatta, és közszemlére
tétette.“ Ezzel éppen az ellenkező hatást érte el, mert a
kivégzés helye valóságos búcsújáró hellyé lett.
A szabadságharc utáni megtorlások során mintegy
500 halálos ítéletet hoztak, ebből mintegy 110-et hajtottak végre, az emigránsokat in effigie - távollétükben
- végezték ki, azaz nevüket az akasztófára szögelték. A
bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött, amikor
az európai felháborodás miatt a bécsi udvar nyugdíjazta
a „hatáskörét túllépő“ Haynaut.
Áldozatuk nem volt hiábavaló, ismételjük szinte imaszerűen az emlékezések napján, meghatottan, de kissé
tanácstalanul állva a hősök arcát és nevét viselő nemzeti
tablók előtt. Talán feldereng a remény, hogy valóban nem
volt hiábavaló. Azt a következtetést vonjuk le a tablókra
tekintve, hogy azért nem volt hiábavaló, mert oly korba
érkeztünk, amelyben nincs szükség olyan hősökre, „kik
érted haltak“ Jobb ez a kor, amelyben így szól az ige: kik
érted élnek Ezért sem volt hiábavaló. Mert őket felidézve
vagyunk csak képesek becsülni, mit jelent a elmúlt korokból átszelídülni egy oly régóta vágyott, tisztább jövőbe.
A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti
gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon az
állami lobogót félárbocra eresztik, a középületekre kitűzik
a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak.
Jánoshalmán a város Önkormányzata
szervezésében 2013. október
7-én 18 órakor az Országzászló
parkban lesz az ARADI VÉRTANÚK
emlékünnepsége, melyen közreműködnek
a Hunyadi János Iskola diákjai
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Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!

Október 6.

Ma már tudjuk, hogy az aradi vértanúk nem 13, hanem
16 voltak. 1849 augusztus 22-én Ormay Auffenberg Norbert ezredest felakasztották. Kazinczy Lajos ezredest
október 5-én lőtték főbe, és 1850 február 19-én kivégezték Ludwig Hank bécsi hírlapírót.
Azt is tudjuk, hogy 1848-49 forradalma és szabadságharca nélkül nincs 1867-ben kiegyezés. Kiegyezés nélkül pedig nincs később se társadalmi, se gazdasági fejlődés. Csak azt nem tudjuk, hogyan halad előre ma és
mi a titka a fejlődésnek a 21. század elején? Minden korban szükséges a véráldozat? Becsüljük- e eléggé napjaink eddigi vértelenségét?
Most 2013-ban a 164 évvel Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 honvédtárbornok: Aulich Lajos, Damjanich János, Knézich Károly, Lachner György, LeiningenWesterburg Károly, Nagy-Sándor József, Pöltenberg
Ernő, Török Ignác, Vécsey Károly, Dessewffy Arisztid,
Kiss Ernő, Schweidel József és Lázár Vilmos kivégzése után emlékezzünk! Olyan hősök előtt tisztelegjünk,
akik megértették a kor, 1848- 49, a pillanat feladatát és
vállalták azt. Olyan magyar és más nemzetiségű férfiak halálát gyászolni, akik a magyar függetlenség ügye
mellett a világszabadság eszméiért is küzdöttek. Aulich
Lajos honvédtábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú így fogalmaz: „Harcunk nem a nemzetiség, hanem a
köz szabadságharca az abszolutizmus ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszabadságnak.“ E közös végcélért
küzdöttek, és életüket adták érte.
Mi, mai emlékezők, itt Jánoshalmán és bárhol máshol,
az ország határain belül és kívül, áldozatukat látva mit
gondolunk, mit gondolhatunk magunkról? Milyen áldozatot, de legalább erőfeszítést teszünk ma a kor, a pillanat adta feladtok megoldásáért? Utódként milyen lelkiismerettel nézhetünk a tükörbe? Merítsünk erőt az aradi vértanúk hazáért, embertársaikért tudatosan, megfontoltan hozott áldozataiból. Eemberi nagyságuk szolgáljon példaként.
Utolsó napjaik, óráik felidézéséhez Nemeskürty István
írását hívtam segítségül.
„Október 6-án szürkületkor elővezették Kiss Ernőt,
Schweidel Józsefet, Dessewffy Arisztidet és Lázár Vilmost. Kisst és Schweidelt azért nem akasztófával büntették, mert ők nem voltak harcoló csapatok parancsnokai, Dessewffynek és Lázárnak „jutalma“ volt ez, amiért
császári és nem cári tábornok előtt tették le a fegyvert.
Felsorakozott a 16 kivégző katona. Kiss Ernő honvéd
altábornagy ekkor így kiáltott fel: „Szegény hazám! Isten
büntesse meg hóhérainkat!“
Ebben a percben eldördült a sortűz. Három tábornok
holtan hanyatlott le, Kiss Ernőt azonban nem érte halálos
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Közösen mutattuk meg értékeinket
Az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! hétvégét a ja és a „Megújuló Mezőgazdaság“ kiállítás megnyitója.
Szombaton, szeptember 28-án kora reggel kezdődött a
hívta életre, hogy Szent Mihály ünnepén megmutathas- Töltöttkáposzta-főző verseny mezőgazdasági szakképző
suk, milyen szép az országunk, mennyi értéket őriz, és iskola udvarán. A Kistemető, majd az Imre Zoltán Művemilyen csodálatos emberek lakják. A kezdeményezés- lődi Központ volt a helyszíne a 102. Légvédelmi Tüzérezhez Jánoshalma Város Önkormányzata is csatlakozott. red 55. évfordulója alkalmából rendezett Ünnepségnek,
Egy csokorba fogva a VM Kelet-magyarországi Agrár- melyen fellépett a Honvéd Művészegyüttes is.
Délután „Kutyatár“ – kutya fajtabemutató a Mezőgazszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium 80 éves jubileumát, a Gazdakör megalakulá- dasági Szakképző Iskola udvarán. Este felé kezdődött az
sának Centenáriumát, A Bem József Honvéd Nyugdíjas ünnepség a Gazdakör 100. éves évfordulója alkalmából
Egyesület jubileumi ünnepségét.. Ezek a rendezvények az Imre Zoltán Művelődési Központban.
lehetőséget kínáltak – és ezzel élet is sokan- hogy a volt
Szeptember 29-én vasárnap délelőtt Capoeira bemujánoshalmiak – éljenek bárhol is a világban -, hogy felMédiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap azért

tató volt és délután zárták kapukat a kiállítások.
A hétvége zárásaként lobbant fel Szent Mihály tüze
kerekedjenek, l
Városunkban szeptember 27-én, pénteken délelőtt – összetartozásunk szimbólumaként, városunkban a
kezdődött a programsorozat a „80 éves a szakoktatás Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és SzakköJánoshalmán“ ünnepi műsorral, és a Szüreti kiállítás zépiskola udvarán.
megnyitójával, melyet követett a szüreti étkek kóstolóA rendezvényekről lapunk belső oldalain részletesen

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Jánoshalma Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
projekt: Lakossági tájékoztató
2013. október 4.

Lakossági tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Jánoshalmi Lakosokat, hogy szeptember 30-án megkezdődött a munkaterület átadás-átvételi eljárás a szennyvíz csatorna tervezési feladatok elvégzésére.
Ez azt jelenti, hogy a Megrendelőtől (Jánoshalma Város Önkormányzata) kapott
kiviteli terveket a Kivitelezőnek (Jánoshalma A-S Konzorcium: A-HÍD Építő Zrt. és
SWIETELSKY Magyarország Kft.) a szakhatóságok felé újból be kell adni jóváhagyásra, a részletterveket el kell készíteni, illetve az Üzemeltető (Halasvíz Kft.) által
kért változtatásokat át kell vezetni, figyelembe kell venni.
Ezzel párhuzamosan a Kivitelező elkészíti a munkakezdéshez szükséges dokumentációt és beadja jóváhagyásra a Mérnök szervezet (KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. és Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Bt.) felé.
Ennek a dokumentációnak a része a felülvizsgált, jóváhagyott kiviteli terv.
Helyszíni munkavégzést csak a munkakezdési engedély birtokában lehet végezni.
Az előkészítő munkák keretében október hónapban egy részletes állapot felvételt
készítünk (fénykép, video) valamennyi a csatornázással érintett ingatlanról. (épület, kapubejáró, kerítés, útburkolat, stb.)
Szintén az előkészítő munkák részeként októberben el fogjuk végezni a csatornázással érintett nyomvonalak esetleges lőszermentesítését.
A kiviteli munkák indulásáról a hatósági engedélyek meglétét követően
tudunk részletes tájékoztatást adni. Az egyes utcákban a csatornaépítést
megelőzően írásos tájékoztatót fognak kapni a lakók az őket érintő részletekről.
Lakatos István
A-Híd Építő Zrt.

Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
www.janoshalma.hu
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Bemutatkozik a jánoshalmi
Nyugdíjas és Magányosok Klubja
Az idén augusztus 20-án vette át dr. Tompa Lászlóné
a jánoshalmi Nyugdíjas és Magányosok Klubja elnöke
Czeller Zoltán polgármestertől a klub fennállásának 25.
évfordulója alkalmából a Jánoshalma Városért emlékplakettet és oklevelet. Önkormányzatunk ezzel a kitüntetéssel ismerte el a klub eddigi eredményes munkáját.
25 év az ember életében sem kevés, hát még egy
nyugdíjas klub életében. Ez a klub hiánypótló szerepet tölt be városunk életében. A mai világunkban sok az
egyedülálló, magányos ember. Ezek az emberek nemcsak nyugdíjasok közül kerülnek ki. Egyre több közöttük a fiatal, ezért a klub vezetősége szélesre tárta kapuit mindenki előtt, korhatártól függetlenül. Tagjaik között a
huszonévestől a nyolcvanévesig megtalálható minden
korosztály. A tagok átlagéletkora egyre fiatalodik, jelezve,
hogy növekszik a magányos emberek száma a fiatalabb
korosztályban is. A tagság létszáma 117 fő.
Színvonalas rendezvényeik egyre több embert vonzanak. A havonta megrendezett zenés-táncos összejöveteleiken mindig nagyszámban vesznek részt a tagok. Kölcsönösen megünneplik egymás születés- és névnapját.
Együtt ünneplik a nőnapot, a farsangot, a karácsonyt, a
húsvétot és a szilvesztert is. Szerveznek közös kirándulásokat. Legutóbb például Mórahalmán voltak. Állandó
szponzoruk a Renner Bt., amelynek a segítségére mindig számíthatnak. Meg kell említeni a Kékingesek csapatát is, amely már közel 10 éve szinte „házi” zenekara
az egyesületnek. A rendezvények jó hangulatához ők is
nagyban hozzájárulnak. A jelen eredményei mellett emlékezni kell azokra a tagokra és vezetőkre, akik már nincsenek az élők sorában, de hasznos tevékenységükkel pozitív nyomot hagytak az egyesület történetében. Közülük
szeretném most kiemelni a klub korábbi elnökét, Uzsorás
Vencelnét, Kati nénit, aki 2008 és 2013 között vezette a
klubot. Az egyesület vezetésétől súlyos betegsége miatt
volt kénytelen megválni. Kati néni mindig csendes, szerény ember volt, fáradhatatlan munkájával, jó szervezőkészséggel, mindig derűs személyiségével kiválóan irányította a klub életét. Nagyon szerette a családját, az ő
boldogulásukért is dolgozott hosszú éveken át. Személye
a klub tagságának is nagyon hiányzik. Kedves Kati néni,
nyugodjon békében! Soha nem fogjuk elfelejteni, mert
csak az hal meg, akit elfelejtünk. Szeretett családjának
pedig hosszú életet és jó egészséget kívánunk.
A klub új
elnökének,
Dr. Tompa
Lászlónénak
a célja folytatni a Kati
néni által
megkezdett munkát, minél
több magányos embert
és nyugdíjast bevonni a klub életébe. Az új
elnök megválasztása
újabb lendületet ad a
klub további
feladatainak megvalósításához. Magdika célja, hogy egy
jókedvű, összetartó közösséget hozzon létre, mert együtt
mindig könnyebb, mint egyedül. A klub fontos feladata a
hagyományok ápolása. Hagyományok nélkül színtelenek
a közösségek. Azt is mondhatnánk, hogy a közösségek
éltetőereje a hagyomány. Ezt képviseli a nyugdíjas klub
keretein belül működő Új Pávakör nyugdíjas énekkar is,
mely egyidős a nyugdíjas klubbal. Ők is hosszú utat jártak be az elmúlt 25 év alatt, ezért köszönet illeti azokat a
korábbi tagokat és vezetőiket is, akik e hosszú idő alatt
életben tartották az énekkart. Közéjük tartozott Dr. Karsai
Ferenc is. A tanár úr vezetése idején vette fel az énekkar
az Új Pávakör nevet. Az együttes a minősítőkön nagyon
eredményesen szerepelt.
A 2010-től Borsodi Antalné vezette kórus jelenleg
12 asszonyból és 5 férfiból áll. Műsorukat széles körből merítik. A helyi dallamok mellett neves népdalgyűj-

tők dalait is bemutatják. Szívesen vállalják
a helyi rendezvényeken való szereplést
is. Legutóbb például a Gazdakör szüreti rendezvényén, és a
mezőgazdasági iskola ünnepségén szerepeltek nagy sikerrel. A
következő fellépésük
október 26-án, Mélykúton lesz.
Városunkban az
utóbbi idők egyik
jelentős eseménye a szeptember 21-én, az Imre Zoltán
Művelődési Központban, a jánoshalmi Új Pávakör által
rendezett kistérségi nyugdíjas klubok népi együtteseinek
találkozója volt. A rendezvény fővédnöke Czeller Zoltán
polgármester úr volt.
A zsúfolásig megtelt teremben Mizser Attila köszöntötte a megjelenteket. A találkozót Czeller Zoltán polgármester úr nyitotta meg. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Bányai Gábor országgyűlési képviselő a Megyei
Közgyűlés elnöke is. A rémi testvér népdalkör hatalmas
tortával lepte meg a házigazdát, az Új Pávakört.
A fellépések megkezdése előtt a
résztvevők
egy perces
néma felállással adóztak a klub
korábbi elnökének,
a
közel múltban elhunyt
Uzsorás
Vencelné
tiszteltére.
Emlékére a
nyugdíjas
klub jelenlegi
vezetője egy
szál gyertyát
gyújtott, ami aztán végig égett a rendezvény egész ideje alatt, ezzel is emlékezve Kati nénire. Ezután egymás
után szólaltak meg a szebbnél szebb népdalok, és vidáman csendültek fel a citerák hangjai is.
A találkozón 11 kórus vett részt. Először voltak itt a
drágszéli és a csávolyi énekkarok. A közönség nagy tapssal köszöntötte valamennyi résztvevő kórust.
Nagy értéke ezeknek az összejöveteleknek a közös
éneklés mellett, hogy ilyenkor új barátságok is szövődnek
az énekkarok és az emberek között is. Szívesen énekelték egymás dalait is. Az ilyen színes összejövetelek megszépítik a hétköznapokat.
A találkozó végén a résztvevő énekkarok elismerő
okleveleket és ajándéktárgyakat vehettek át.
Következhetett a finom vacsora, majd a tombolahúzás,
amikor is sok értékes nyeremény talált gazdára. A hajnalig tartó bál fokozta a nyerés feletti örömöt, vagy feledtette a nyeretlenség bánatát. A talpalávalót a Kékingesek
zenekara játszotta.
A jól sikerült rendezvény zavartalan lebonyolításáért
külön köszönet illeti Mizser Attilát és lelkes csapatát, akik
mindent megtettek a siker érdekében.
A rendezvényt támogatták: Ádám Éva Divatáru, Ádám
Gyula, Agócsné Marika, Bednárik Jánosné, Dr. Benkő
Zsolt, Czeller Zoltán polgármester, Dági József (Gazdakör), Deákfalvi Mónika, Deákfalviné Terike, Dobos László,
Goods-Market, Horváth Ferenc (műszaki bolt), Kaszibáné
Dr. Birkás Erzsébet, Kicsiricsi bolt, Koch Csaba, Könyvesbolt, Nagy István (virágbolt), Petróczky Ferenc, Polgármesteri Hivatal, Jánoshalma, Renner Tibor, Szauter
Erzsébet, Dr. Tompa László, Turcsik Mihályné, UNIVER,
Zsebi Lászlóné.
Végezetül a nyugdíjas klub az összes támogatónak
és segítőnek ezúttal is megköszöni azt a pozitív hozzáállást, amellyel hozzájárultak a klub ezen rendezvényének a sikeréhez.
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ÜNNEPELTEK A TÜZÉREK
állományú alezredeseket és Deczki Imre nyugállományú
főtörzszászlóst, valamint az ezredet felszámoló parancsnokot Veréb Zsigmond nyugállományú ezredest.
A köszöntők után a rendezvény fővédnöke Dr. Benkő
Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar Főnök levelét
ismertette az Őt képviselő Kovács János mérnök alezredes. Ezt követően Györgypál alezredes az ezred
Jánoshalmán eltöltött 32 évről szóló – képekkel is aláfestett – előadása következett, mely bemutatta az egység megalakulását, a bekövetkezett szervezeti változásokat, a kiképzésben, a harckészültség fenntartásában, a népgazdasági és egyéb társadalmi tevékenységben elért eredményeket, sikereket illetve az egyesület hagyományőrző tevékenységét. Az előadás elhangzása után Dr. Kovács György mérnök
ezredes a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetség Dél-Alföldi Régió elnöke a Régió és a Kalocsai Légvédelmi
Katonák Hagyományőrző Köre nevében elismerő „Oklevelet” adott át a
BJHNYE részére. Kovács János mérnök alezredes miniszteri, illetve Honvéd Vezérkar Főnöki elismeréseket
adott át a honvédelem ügye érdeA rendezvény első helyszíne a kistemető „Hősi sírkert- kében huzamos időn át végzett kiemelkedő munkáje” volt, ahol az ezred elhunyt tagjai emlékére 2001. szep- jáért. Zsemlye Imre nyugállományú alezredes a Hontember 29-én felavatott kopjafánál rótták le tiszteletüket védelmi Minisztertől a Honvédelemért Kitüntető Cím
a találkozó résztvevői. A Himnusz elhangzása után az elhunytakról Deli József nyugállományú ezredes, egykori parancsnok helyettes
emlékezett meg. A megemlékezést koszorúzás követte, majd a hozzátartozók helyezték
el a kopjafánál a kegyelet virágait. A Szózat
majd a „Katonai takarodó” elhangzása után
a „Légvédelmi tüzérinduló” hangjaival zárult a
megemlékezés.
A találkozó az Imre Zoltán Kulturális Központban a helyőrségben szolgált alakulatok emlékére 2007. május 25-én felavatott
Emléktáblára koszorúk elhelyezésével folytatódott. A koszorúzást követően alkalom nyílt
a felújított „Helyi légvédelmi tüzér emlékmúzeum” megtekintésére. Sokan fedezték fel
örömmel egykori önmagukról, barátaikról, hozzátartozó- III. fokozata, Györgypál Csaba nyugállományú alezredes, illetve Petruska Sándor nyugállományú alezredes
ikról készült fényképeket.
A „parancsnoki értekezlet” megtartására a Kulturális a Vezérkar Főnök által adományozott „Emléktárgy” elisKözpont színháztermében került sor. Az „értekezletet” a merésben részesült. Czeller Zoltán polgármester előtalálkozót szervező Bem József Honvéd Nyugdíjas Egye- ször a rendezvény védnöke Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés elnökének
levelét ismertette, majd Jánoshalma Város
Önkormányzata által alapított ”Emlékplakettet” adott át az 55. évforduló alkalmából a
hagyomány ápolási munkája elismeréséül
Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesületnek. A „Parancsnoki értekezlet” zárásaként
Györgypál Csaba nyugállományú alezredes
a Bem egyesület nevében Oklevéllel és egyegy emléktárggyal köszöntötte a „Bajtársi találkozón” résztvevő alapító parancsnokot és alapító tagokat valamint az egységet
diszlokáló parancsnokot.
Rövid szünet után a Honvéd Művészegyüttes műsora következett. A katona
dalokból versekből álló hangulatos, a rendezvény jellegét jól tükröző összeállítás nagy
tapsot aratott.
A bajtársi találkozó egy „igazi” katona ebéddel, babgusület (BJHNYE) elnöke Györgypál Csaba nyugállományú alezredes nyitotta meg. A vendégek köszöntése után lyással, majd hosszantartó baráti beszélgetéssel és azzal
külön köszöntötte az ezred elődje a 102. vegyes tüzér a reménnyel zárult, hogy 60 éves találkozón újból ilyen jó
osztályt megalakító a találkozón résztvevő tagjait, Csorba hangulatban sikerül megtartani.
GYPCS
András nyugállományú ezredest – az első parancsnokot
- , Matkó Béla, Petruska Sándor és Zsemlye Imre nyugSzeptember 28-án az Imre Zoltán Kulturális Központ
előtt a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar katonai
térzenével köszöntötte a 102. légvédelmi tüzér ezred
megalakulása 55. évfordulójának megünneplésére szervezett „Bajtársi találkozóra” érkező vendégeket, az ezred
egykori tagjait és a meghívást elfogadó Dél-Alföldi Régió
honvéd nyugdíjas egyesületek képviselőit.
A bajtársi találkozó az ezred diszlokálása óta minden év szeptemberében kerül megtartásra a Bem József
Honvéd Nyugdíjas Egyesület szervezésével. A kerek
évfordulós rendezvények pedig mindig nagy figyelmet
kapnak.

Jánoshalma Városért Emlékplakett
zott jubileumi rendezvényének ünnepélyes keretei között.

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.
A kitüntetést a polgármester adja át március 15-én,
augusztus 20-án, október 23-án, illetve az adományo-

A 102. Légvédelmi Tüzérezred megalakulásának 55. évfordulója alkalmából, az alapító tagoknak, és a későbbiek során hozzájuk csatlakozóknak, az utódoknak, napjainkra már a Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjainak adományozom az 55.
ÉV JÁNOSHALMA VÁROSÉRT Emlékplakettet,
és Oklevelet.
A Tüzérezred tagjai a fennállás éveiben mindig
arra törekedtek, hogy a honvédelem terén kifejtett
tevékenységükkel, munkájukkal az alakulat székhelyének, Jánoshalmának jó hírnevét öregbítsék.
A hivatásos, és polgári állomány itt alapított családot, a város közéletének vérkeringésébe való aktív
kapcsolódással, példamutató életvitelt tanúsítottak.
Gyermekeik, unokáik hivatástudattal végzett munkájára ma is számíthat a város közössége. Nem utolsósorban említem meg azt a jelmondatot, amit ez a közösség
zászlójára tűzött, mert békeidőben, napjainkban is aktuális: „A haza mindenek előtt”
A Honvéd Nyugdíjas Egyesület minden tagjának, családtagjaiknak, aktív nyugdíjas éveket, és jó egészséget
kívánok!
Czeller Zoltán polgármester
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HIRDETMÉNY
A Járási Földhivatalok illetékességi területének változásáról
A járási hivatali rendszer megalakulásával összefüggésben szükségessé vált a
járási hivatalok szakigazgatási szerveként működő járási földhivatalok illetékességi
területének a járási hivatalok illetékességi területéhez történő igazítása. A
feladat 2013. év során előre megtervezett ütemterv alapján, szakaszosan került
végrehajtásra.
A Bács-Kiskun megyében lévő járási földhivatalok területét érintő átcsatolásokra
2013. szeptember 25-én és 26-án került sor.
Bács-Kiskun megyében az alábbi átcsatolások léptek életbe:
Település Korábbi illetékes földhivatal
Átvevő földhivatal
Bácsbokod
Bajai Járási Földhivatal
Bácsalmási Járási Földhivatal
Bácsborsód
Bajai Járási Földhivatal
Bácsalmási Járási Földhivatal
Borota
Bajai Járási Földhivatal
Bácsalmási Járási Földhivatal
Rém
Bajai Járási Földhivatal
Bácsalmási Járási Földhivatal
Jánoshalma
Kkhalasi Járási Földhivatal
Bácsalmási Járási Földhivatal
Kéleshalom
Kkhalasi Járási Földhivatal
Bácsalmási Járási Földhivatal
Dunaegyháza Kalocsai Járási Földhivatal Kunszentmiklósi Járási Földhivatal
Izsák
Kecskeméti Járási Földhivatal
Kiskőrösi Járási Földhivatal
Fülöpjakab
Kkfházi Járási Földhivatal
Kecskeméti Járási Földhivatal
Kunszállás
Kkfházi Járási Földhivatal
Kecskeméti Járási Földhivatal
Tiszaalpár
Kkfházi Járási Földhivatal
Kecskeméti Járási Földhivatal
Az illetékességi terület változását követően az érintett település földhivatali ügyeit
az átvevő járási földhivatal fogja intézni.
Az átállás miatti esetleges kellemetlenségért megértésüket kérjük.
(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Tájékoztatás az
álláskeresési járadék
jogosultsági feltételeiről
Az álláskeresési járadék az álláskereső megélhetését segíti annak
érdekében, hogy ameddig nem rendelkezik munkajövedelemmel, ideiglenesen és részben kompenzálja a
jövedelem-kiesést és ez által elősegítse az önálló álláskeresést és elhelyezkedést.
Az ellátás nettó összegét pénzben kapják meg a jogosultak. Az ellátási forma jelentős előnye, hogy az
álláskeresők az ellátás folyósításának időtartamára a társadalombiztosítási
jogszabályok rendelkezései alapján biztosítottakká válnak, tehát jogosultak
az egészségügyi szolgáltatásokra és az ellátás folyósításának időtartamával további szolgálati időt is szereznek az öregségi nyugdíjukhoz. Az állampolgárok részére ez az ellátási forma a járási hivatal munkaügyi kirendeltségein keresztül érhető el. Csak azok a magánszemélyek vehetik igénybe, akiket álláskeresőként regisztrált a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége és az
ellátás megállapításához szükséges törvényi feltételekkel rendelkeznek.
Ki minősül álláskeresőnek?
Az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel
rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem
részesül, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével
munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és
akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. A munkanélküli ellátás nem szociális alapon, hanem biztosítási elven jár abban az értelemben, hogy törvényben meghatározott mértékű jogosultsági idő szükséges
ahhoz, hogy az álláskereső álláskeresési járadékban részesülhessen.
Jogosultsági idő: amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást
megelőző három év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött vagy egyéni illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott,
feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. Valamennyi jogviszony esetében legalább
360 nap jogosultsági idővel kell rendelkeznie az álláskeresőnek ahhoz, hogy
az álláskeresési járadékra jogosult legyen.
Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama ennek megfelelően
minimum 36, de legfeljebb 90 nap (10 nap jogosultsági idő felel meg 1 nap
járadékfolyósítási időnek). Az álláskeresési járadék összegének kiszámításánál a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az érintett
jogviszonyokban elért - a vállalkozói jogviszony esetén a megfizetett - munkaerő-piaci járulék havi átlagos összegét kell alapul venni. Az álláskeresési
járadék megállapítása esetén az ügyfélnek az ellátás folyósításával összefüggő bármilyen körülményt a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül
be kell jelentenie a kirendeltségen.
Álláskeresési járadékra az a személy jogosult aki: a megváltozott munkaképességű személyek (rehabilitációs) ellátásában nem részesül, továbbá
táppénzt sem folyósítanak számára, kereső tevékenységet nem folytat, ide
értve azt, hogy nem rendelkezik érvényes vállalkozói igazolvánnyal/érvényes bejelentéssel a vállalkozói tevékenység folytatására - függetlenül attól,
hogy vállalkozását szünetelteti, vagy vállalkozását ténylegesen nem folytatja -, munkát akar vállalni, az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége nem
tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
Álláskeresési ellátás megállapításához szükséges dokumentumok:
munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiállított dokumentumok, vagy
igazolás a vállalkozói tevékenység megszüntetéséről, és szükséges még bankszámlaszám – amennyiben rendelkezik vele -, valamint személyi igazolvány,
lakcímkártya TAJ-kártya, adóazonosító kártya.
További felvilágosításért fordulhatnak személyesen a Jánoshalmi Járási
Hivatal Munkaügyi kirendeltségének munkatársaihoz: Jánoshalma, Kölcsey
u. 12. szám alatt, vagy telefonon a 77/403-966 számon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök:
8,00-15,00-ig
szerda:
8,00-15,00-ig
Tisztelettel:
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

TÁJÉKOZTATÓ

az otthonteremtési
támogatásról

A támogatás célja: az átmeneti
vagy tartós nevelésből kikerült fiatal
felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.
Jogosultak köre: legalább 3 éves
időtartalmú folyamatos – gondozási helyén töltött – nevelésbe vétele
a nagykorúvá válásával szűnt meg,
és készpénzének, biztosítására vagy
más célból lekötött betétjének, vagy
ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát.
A készpénzvagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából és keresményéből származó megtakarítást nem lehet
beszámítani. A nevelésbe vétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát be kell számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen
nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el.
A támogatás felhasználható: részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra, alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve lakhatóvá tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati bérlakásának felújítására, bérlői jogviszony
megvásárlására, államilag támogatott lakásprogramban való részvételre,
valamint otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére. Indokolt esetben az otthonteremtési támogatás felhasználható a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását biztosító, bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra is.
Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el
a) a négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének negyvenszeresét,
b) a négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének ötvenszeresét,
c) az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének hatvanszorosát.
Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező a nagykorúvá
válást követően, de legkésőbb a 30. évének betöltéséig nyújthatja be. A
határidő elmulasztása jogvesztő!!!
A gyámhivatal jogosult 5 évi időtartamra elidegenítési tilalmat bejegyeztetni a magyar állam javára az ingatlan-nyilvántartásba, az otthonteremtési támogatással megszerzett ingatlanra. A körülmények lényeges változása
esetén az elidegenítési tilalmat fel lehet oldani és ismét be lehet jegyeztetni a korábbi ingatlan felhasználásával vett új ingatlanra, de a tilalom idejét
csak a korábbi időponttal egyezően lehet megállapítani.
További információ és nyomtatvány a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalában (6440
Jánoshalma, Arany J. u. 13. szám alatt) kérhető.
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

KÖZLEMÉNY

További intézkedések
a veszett rókák miatt
Legeltetési tilalom elrendelése és ebzárlat kiterjesztése a rókaimmunizálás területén
A közelmúltban Kecskemét és Kiskunfélegyháza települések közigazgatási területén rendellenesen viselkedő rókákat észleltek. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a veszettség gyanúját. Ezen esetekkel kapcsolatban az illetékes járási főállatorvosok elrendelték Kecskemét és Kiskunfélegyháza települések közigazgatási területére vonatkozóan a 90 napig tartó ebzárlatot, az adott udvarok állatállományára vonatkozó 90 napig tartó
forgalmi korlátozást és hatósági megfigyelést, valamint az érintett udvarok
állatállományának veszettség elleni oltását. Elrendelték továbbá Kecskemét és Kiskunfélegyháza települések közigazgatási területére a rókák lebőrözésének tilalmát.
Több éve tart a rókák évi kétszeri, szájon át történő veszettség elleni
immunizálása a mellékelt térkép szerinti területen. A megállapított veszettség-esetek miatt a rókaimmunizálás területe kiterjesztésre került az érintett
települések (Kecskemét és Kiskunfélegyháza) 50 km-es körzetével. A vakcinázás kezdetétől számított tizennégy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.
Mindezek értelmében 2013.10.05. (immunizálás kezdete) számított 14 nap
időtartamra a járási főállatorvosok ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek
el a kibővítés miatt a megye (majdnem) teljes területére!
A legeltetési tilalom és ebzárlat az immunizálás kezdetétől 14 napig,
vagyis október 5-től október 19-ig lesz érvényben a megye területén. Kecskemét város és Kiskunfélegyháza város területén (veszettség észlelésének helyei) a legeltetési tilalom elrendelése szükséges október 5-től október 19-ig, a szeptember 13-án elrendelt 90 napos ebzárlat érvénye mellett.
Kérjük az állattartókat, gazdákat és kutyatulajdonosokat, hogy a fenti tilalmakat állataik védelmében fokozottan tartsák be.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

3. oldal

Tájékoztató

az utcanévváltozással érintett volt
Kilián György utca lakói számára
(az okmányiroda hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében)

Jánoshalma Város Képviselő-testülete megváltoztatta a Kilián György utca
nevét Szent István utcára.
Az utcanévváltozás miatt az ott lakó személyeknek a következő teendőjük van:
Lakcím igazolvány
Az utcanévváltozással érintett lakos lakcím igazolványába (régi típusú
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező személy esetén lakcímigazolvánnyal történő ellátása) a régi megnevezés helyett szükséges az új közterületnév átvezetése.
A lakcímigazolvány kicserélésével kapcsolatosan természetesen lehetőséget biztosítunk arra, hogy az azonnali csere érdekében a lakók személyesen
felkereshessék okmányirodánkat, amennyiben erre nem kerül sor, úgy külön
kérelem nélkül is minden érintett lakos megkapja az új lakcímigazolványt. Az
egy lakcímen lakók ügyét egy képviselőjük is intézheti.
Jármű forgalmi engedélye
A gépjárművel rendelkezők esetében a jármű forgalmi engedélyében is
szükséges a lakcímváltozás átvezetése. A csere az ügyfél (vagy meghatalmazott) kérelmére, ügyfélfogadási időben történhet.
Egyéni vállalkozók székhely, telephely bejelentése
Ha az adott utcában lakónak egyéni vállalkozása is van, akkor annak
székhelye, telephelye megváltozásának bejelentése kötelező.
A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatosan az Ügyfélkapun keresztül
elektronikus kérelem benyújtásával teljesíthetik kötelezettségüket (részletes
tájékoztató a www.nyilvantarto.hu honlapon található).
A lakcímigazolvány, forgalmi engedély cseréje, egyéni vállalkozás adatváltozásának nyilvántartásba vétele az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján utcanév változás esetén illetékmentes.
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
Elérhetőségeink:
Cím: Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefonszámok: 77/501-011 és 77/501-012
Az utcanévváltozással kapcsolatosan az okmányiroda hatáskörébe tartozó
kérdésekben szívesen állunk rendelkezésükre személyesen és telefonon is.
Előzetes időpontfoglalás lehetséges a fenti telefonszámokon, illetve személyesen.
Tisztelettel:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Földművelésügyi Igazgatósága

Családi gazdálkodók
figyelmébe

A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról a következőket írja elő :
4.§ (5) A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló és a 3. §-ban meghatározott szerződésben rögzített adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a nyilvántartást
vezető Földművelésügyi Igazgatóságnál. (a földterületek vonatkozásában is)
/ 3. § A gazdálkodó család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat szerződésben szabályozzák. A szerződésben a családtagok rendelkeznek
a) a tulajdonukban és a használatukban lévő termőföldterületnek és az
annak megműveléséhez szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a
családi gazdálkodó részére történő átadásáról,
b) a személyes közreműködés formájáról és a teljes foglalkoztatású családtag személyéről, valamint
c) azokról a mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységekről, amelyet folytatni kívánnak,
d) a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és megszerzett jogok családi gazdaság keretein belül történő továbbvitelének módjáról. /
Fentiekre tekintettel kérjük, hogy azon családi gazdaságok esetében, ahol
a nyilvántartásba vétel, illetve az utolsó módosítás óta változás történt szíveskedjenek azt a Földművelésügyi Igazgatósághoz
/ 6000 Kecskemét, Halasi u. 34. /
írásban bejelenteni.

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj fejében kukorica
terménykiadása történik

2013. október 21-től november 2-áig.
Munkanapokon: 700 –16 00
Szombat: 700 –1200
Október 23-án és november 1-én 700 –1200 között
A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye

A G y e r m e k l á nHUNYADI
c Ó voNÉPE
dában tör tént
J Á N O S H A L M I

4. oldal

Ismét szüret!

2013. október

Erdei óvodában jártunk

Hagyománnyá vált már óvodánkban a Szüreti Mulatság
megrendezése.
Ebben az évben a Petőfi utcai óvoda adott otthont a
másik két óvodából ideérkező
nagycsoportosok számára is.
Izgatottan készülődtünk és
nagy várakozással voltunk;
milyen is egy szüreti mulatság?
Az esemény nyitásaként a
Pöndölösök citerajátékára roptuk a táncot, ami után kezdetét vette a játék, amely természetesen mind a szüret hangulatát idézte.
Lehetett itt célba dobni, diót
törni, zsákban futni, tököt tolni talicskán.
Alkalmunk volt mustot kóstol-

Óvodáinkban kiemelt feladatunknak tartjuk a környezeti nevelést, a napi
életet átható, tudatos természet szeretetre nevelést.
Ezért fontos, hogy a gyerekeket olyan hatások érjék, amelyek felfedezésre, rácsodálkozásra ösztönzik őket.
Erre nagyon jó alkalom nagycsoportosaink számára az erdei óvoda, hiszen
itt, amit csak lehet a helyszínen, a természetben, élőben figyeltethetjük meg a
gyerekekkel, igazodva az életkori sajátosságaikhoz.
Erdei óvodánk nyitó napja szeptember 18-án volt Kéleshalmán, ezen óvodáink nagycsoportosai vettek részt.
A délelőtt egy ünnepélyes kis megnyitóval kezdődött, ahol a gyerekek
megkapták kitűzőiket, majd emlékszalagot kötöttek az óvó nénik segítségével az erdei óvodás zászlónkra, utána közösen énekeltünk, körjátékoztunk.
E közben a kemencében már sült a kenyérlángos, amit jóízűen fogyasztottak a gyerekek.
Ezután következett Kéleshalom felfedezése a sajátmagunk készítette térkép segítségével. Megnéztük a község fontosabb épületeit, a templomot,
művelődési házat, falumúzeumot, az óvodát.
Gyorsan eltelt az idő, a gyerekek fáradtan, egy szép délelőttel maguk
mögött tértek vissza az óvodába.
Erdei óvodánk következő napja októberben lesz, amikor a gyerekek már a
Kéleshalmát körülvevő erdőkkel fognak ismerkedni.
A jól sikerült délelőttért köszönetet mondunk a Renner Bt-nek, az Albán
Pékségnek és Kéleshalom Önkormányzatának.

ni, hiszen itt a helyszínen kipróbáltuk, hogyan lesz a szőlőből lé. A különböző ügyességi versenyeken makkot szerezhettek a gyerekek, amellyel „vásárolhattak” őszi gyümölcsöket és zöldségféléket.
Mi felnőttek örömmel állapítottuk meg, hogy a rengeteg egészséges étel
(amit a szülőknek ezúton is köszönünk) mind elfogyott.
A mulatság végén a másik két óvoda nagycsoportosai szabadon játszhattak a mi udvarunkon, hiszen nagyon izgalmas más játékokat kipróbálni, idegen terepet bejárni, felfedezni.
Lukács Edit
óvodapedagógus

Nyitnikék Kéleshalmán
Tudomásunkra jutott, hogy Kéleshalmán baba-mama klub nyílt, így mi a
Nyitnikék gyerekház tagjai felkerekedtünk és kibuszoztunk hozzájuk vendégségbe.
Apró, Márti néni által készített ajándékkal kedveskedtünk nekik, és ízelítőt adtunk a mi mindennapi életünkből.
Közösen énekeltünk, mondókáztunk, tornáztunk és nagy örömmel próbáltuk ki a szép új játékaikat.
Szeretettel fogadtak bennünket, még finom zöldségekkel és gyümölcscsel is megvendégeltek.
A jövőben is tartjuk a kapcsolatot, legközelebb ők látogatják meg a mi
gyerekházunkat.
Reméljük, hogy sok ilyen szép, jó hangulatú napot fogunk együtt tölteni.

Gyetvainé Ballai Tünde
óvodapedagógus

Szeretettel várunk a
jánoshalmi könyvtárba

(Imre Zoltán Művelődési Központ,
Kossuth u. 3.)

MAI IGE KONFERENCIA
2013. október 19-én, szombaton
az Imre Zoltán Művelődési Központban Mai Ige Konferencia lesz. Mindazokat hívják és várják a szervezők, akik már ismerik a Mai Ige
címen negyedévente megjelenő,
napi elmélkedést tartalmazó kiadványt, és azokat is, akik szeretnék
megismerni. Részt vesz a programon Nemes Nándor, a magyar nyelven való terjesztésért felelős alapítvány alelnöke, és Pintér Béla, keresztyén zeneszerző és énekes. A belépés díjtalan, az alapítvány szolgálatának támogatására lesz lehe-

2013. október 12-én
szombaton
8 órától 12 óráig

„Mindannyian mások vagyunk”
című programunkra
 Hagyományos könyvtári szolgáltatások
 Mesék, versek a barátságról, toleranciáról
 Meseillusztráció készítése
 Készíts ajándékot a barátodnak! (kézműves foglalkozás)
 Társasjátékok, fejtörők, rejtvények

Hozd el barátaidat, családtagjaidat is!

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
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2013. október

Épül az új ovi udvara
2013. szeptember 28.-án szombaton délelőtt – ahogy az egyik óvodásunk
anyukája elnevezte - „Kapásünnepet” tartottunk óvodánk Radnóti utcai telkén. Az „ünnep” alkalmából az udvart rendeztük. Homokot és földet lapátoltunk, törmeléket és gazt szedegettünk, ástunk, gereblyéztünk, játékokat állítottunk.

A sok szorgos kéznek köszönhetően a játszótér elkészült, így a gyermekek
hamarosan birtokba vehetik azt. Mindez azok a szülők nélkül, akik az időt és
fáradságot nem sajnálták, nem sikerült volna.
A jól végzett munka után közösen elfogyasztottuk a töltött káposztát,
melyet óvónőink főztek a káposztafőző versenyen. Köszönjük a támogatóinknak is, hogy indulhattunk a versenyen, valamint minden szülőnek és dolgozónak, hogy részt vettek a munkálatokban.

KÖSZÖNJÜK!

Az óvoda gyermekei és dolgozói

„SZAKMAPRÓBA”
napokon jártunk

Hagyományainkhoz híven idén is rendhagyó nappal emlékeztünk meg
Szent Gellértről, a katolikus iskolák védőszentjéről. A reggeli áhítat után az
elsős és a másodikos diákokat az iskolában 5 csoportra osztottuk. A csapatok összeállítása természetesen a pedagógusok feladata volt, hiszen minden
tekintetben (kor, nem) vegyes csoportokat szerettünk volna kialakítani. Így
kisebbek, nagyobbak együtt dolgoztak az eredményességért.
Szent Margit kézműves műhelyében manuális tevékenység zajlott, míg

5. oldal

Népmese Napja

Iskolánkban minden évben megtartjuk a Népmese Napját Benedek Elek
születésnapjának évfordulóján. Az osztályok tanulói egy-egy népmeséről
készítenek rajzot, melyekből az iskola folyosóján kiállítást rendezünk.

Terményáldás
Szent Cecília dalnokai énekes, zenés feladványokat kaptak.
A következő helyszínen játékos tornán vettek részt a gyermekek Don
Bosco után szabadon, majd Szent Benedek fejtörőit, logikai feladványait oldhatták meg.
Az utolsó állomáson pedig Szent Gergely énekes drámajátékait próbálhatták ki a tanulók.
A délelőtt folyamán minden csapat részt vett mind az öt foglalkozáson. A
csapatok teljesítményét „osztályoztuk”, összesítettük, s a nap végén mindenki apró ajándékkal térhetett haza.
A tízórait követően a 3. és a 4. osztályosok kisétáltak a Batthyány utca
melletti térre. A tanulókat két nagy csoportra osztottuk. Négy csapat sorversenyekben mérte össze erejét és ügyességét, a többiek ugyancsak négy csapatban pedig különböző állomásokon gyűjthették a pontokat. Enikő néninél
tanárok és tanítók hangját kellett felismerni, Andi néninél puzzle-t raktak ki a
gyerekek. Betti néninél tekézni lehetett, Bea néni pedig Szent Gellért életéről tett fel kérdéseket. Amikor az első fordulót teljesítették a csapatok, váltották egymást. Vidám hangulatban telt el a délelőtt, a csoportok lelkesen gyűjtötték pontjaikat, aminek nagyon szép eredménye lett. Fáradtan és éhesen
értünk vissza az iskolába, hogy elfogyasszuk a finom ebédet.
Iskolánk felső tagozata budapesti kirándulással emlékezett meg Szent
Gellért napjáról. A hajnali kelés kivételesen senkit sem zavart, mindenki
izgatottan várta a gazdag programot. Első állomásunk az Országház volt.
A gyönyörű épületben figyelmesen hallgattuk az idegenvezető tájékoztatóját, miközben lelkesen csattogtak a fényképezőgépek, hogy megörökítsék a
nem mindennapi látványt. Második állomásunk a Mezőgazdasági Múzeum
volt a Vajdahunyadvárban. Nemcsak a kiállítások, de a sétányon levő utcai
árusok, zenészek is maradandó élményt nyújtottak. Utolsó, de talán legiz-

Szeptember 29-én a délelőtti szentmise keretében került sor a terményáldásra. Iskolánk minden osztályának képviselője zöldségekkel, gyümölcsökkel
gazdagon megrakott tálcát helyezett az oltár elé. Ezeket a szentmise végén

A Gyerekesély Iroda által megszervezett Pályaorientációs Program keretén belül intézményünk 7. és 8. osztályos tanulói szakmai napokon vettek
részt 2013. szeptember 17-én és 24-én Mélykúton és Jánoshalmán.
A program a pályaválasztás előtt álló gyermekeknek kíván segítséget nyújtani. Fő cél a diákok szakképzés felé irányítása, és olyan pályák ajánlása,
melyekkel munkát is találnak az iskola elvégzése után.
A szakmapróba napokon műhelylátogatásokat szerveztek, ahol több település diákjaival együtt vehettünk részt, és a különböző szakmák gyakorla-

Nagyidai Zsolt plébános atya megáldotta, és felhívta a hívek figyelmét, hogy
legyünk hálásak a megtermelt javakért, a napfényért, esőért, áldozatos munkáért. Ezután Boros Edina 2.b és Pakó András 6. osztályos tanulók verssel
köszönték meg Isten gondoskodó szeretetét a terményáldás ünnepén.
Völgyesiné Marancsik Tünde

ti részét ismertük meg.
Szeptember 17-én a mélykúti Univermetál és Univerholz Kft-nél jártunk.
Ezen a két helyen a fém-, a fa- és a műanyagipar iránt érdeklődők nyerhettek betekintést az iparágban dolgozók mindennapjaiba.
Szeptember 24-én a jánoshalmi AGROPRODUKT Kft-nél a növénytermesztésről kaptunk átfogó ismertetést. Ugyanezen a napon látogattunk el a
Korzó Étterembe is, ahol a jövőbeni szakácsok és felszolgálók ismerkedtek
a vendéglátás rejtelmeivel.
Salac Éva

galmasabb helyszínünk a Központi Papnevelő Intézet volt, ahol Rónaszéki Gábor rektor-helyettes - számunkra elsősorban Jánoshalma esperes plébánosa - fogadott és vendégelt meg bennünket. Az épület különleges hangulata csendet és áhítatot parancsolt még a legpajkosabb diákra is. A Pálos
Könyvtár faragott bútoraival, ódon hangulatával gyönyörködtette szemünket,
a kápolna és a templom a közös énekkel és imádsággal a lelkünket ápolta.
Köszönjük a vendéglátást!

ÉLŐBEN EGY „ÖRÖK
RANGADÓN”

Szent Gellért nap

Horváthné Kocsis Tünde,
Haugné Szatmári Lívia,
Filmák Endréné

Bányai Gábornak, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének köszönhetően 2013. szeptember 22-én 16 jánoshalmi diák élőben szurkolhatta végig
a Ferencváros – Újpest NB I-es mérkőzést a Puskás Ferenc Stadionban. A
megerősített biztonsági intézkedésnek köszönhetően szerencsére a fanatikus szurkolóktól távol figyelhettük a játékosok cseleit, a szép gólokat. Gyermekeink, a néha nem szalonképes bekiabálástól és kulturálatlan viselkedéstől eltekintve, remélem sok szép élményben gazdagodtak, nemcsak a látvány,
hanem a focis élet terén is.
Komáromi Róbert

HUNYADI
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6. oldal

Francia nyelvet tanulhatnak
Szeptember elejétől szakkör keretében kezdhettek barátkozni a francia
nyelvvel a kis és nagy gimnazisták. Az első bátor és lelkes diákok heti két órában tanulhatják ezt a nyelvet, három csoportban is. Kovács Ildikó tanárnő számára külön öröm, hogy néhány érettségi előtt álló fiatal is bevállalta a harmadik idegen nyelv tanulásával járó erőfeszítéseket.
A tanárnő egykori radnótis diákként itt kezdte a francia tanulását Fülöp
Lajos tanár úrtól. Most visszahozhatja ezt a szép nyelvet Jánoshalmára még
sok diák örömére!

Hírek az alsó tagozatról

Az alsó tagozaton is beindult a 2013-2014-es tanév. Idén is három
elsős osztályt tudtunk indítani, A felsőbb évfolyamosok örömmel
fogadták a kicsiket, segítettek a beilleszkedésben, így hamar
megszokták az óvodától nagyban eltérő iskolás életet.
Az előző évekhez hasonló programokat szervezünk tagozatunkon, így
szeptemberben 25-én már első házi versenyünket is megrendeztük.
A mezei futóverseny nagyon népszerű gyermekeink körében, idén is
sokan beneveztek. Ők lettek a legügyesebbek:

Hunyadis diákokkal a
szemetelés ellen

1. osztály Kolompár László TAK, Dercsényi Szebasztián 1. b,
Dudás Tamás 1. a, Kolompár Renáta 1. b, Török Szelina
Tea 1. a, Kolompár Alexandra TAK, Dervaderics Petra 1. a,
Narancsik Beáta TAK, Zámbó Luca 1. a
2. osztály Szegedi Daniella 2. c, Szabó Réka 2. a, Tesch
Enikő Anna 2. c, Tóth Kristóf 2. a, Gilicze Donát 2. c,
Rencsár Bálint 2. a
3. osztály Lévai Krisztián 3. b, Maruzsa Márk 3. c, Magyar
Bálint 3. a, Gusztos Beáta TAK, Kolompár Szilvia 3. b, Pálfi
Szimonetta 3. c
4. osztály Pálfi Norbert 4. c, Kiss Zoltán 4. c, Somogyi Róbert
4. a, Szénási Mónika 4. a, Dudás Ivett 4. a, Koszorús
Dorina 4. c
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Októberben is folytatjuk a színes programokat. Aszfaltrajz
versenyt rendezünk az Állatok világnapja alkalmából, lesz
hagyományos szüreti mulatságunkat , és ebben a hónapban dalos
„kispacsirtáink”versenghetnek az ének- és hangszeres versenyen .
Kothenczné Harkai Klára

A
Jánoshalmi
Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium felsőbb évesei buszos kiránduláson látogatást tettek 2013. szeptember 17-én Kiskunhalason, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-nél. Megfigyelhették, hogyan
kezelik a Jánoshalma
11 pontján elhelyezett hulladékgyűjtőszigetben szelektíven
gyűjtött szemetet.
A gyerekeket meglepte, hogy még a
szelektíven gyűjtött
hulladékmennyiséget is hány embernek kell tovább válogatni azért, mert még
sokakban nem tudatosult, hogy csak azt
tegyék a színekkel
is megkülönböztetett
edényekbe, ami abba
való.
Most ki-ki a saját
osztályában tudja
továbbadni a szükséges információkat,
melyhez segédanyagot a város biztosított, így remény van
rá, hogy a programban részt vett fiatalok jó példával élenjárva hatással lesznek a környezetükben élőkre is.
„Jó volt, mert tanultunk az újrahasznosítás fontosságáról!
Megtudtuk, hogy a
PET palackot színek
szerint is szétválogatják, és hulladékkockákban szállítják egy
másik telepre, ahol
újrahasznosítják.”

Gáspár Mirella, Ádámszki Virág és Baka Orsolya
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Három nap a Homokhátságon

Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány meghívására a Hunyadi iskola
diákjai háromnapos jutalomtáborozáson vehettek részt Mórahalmon. A 7. g
osztály tanulói tavasszal vándorkiállítást szerveztek két témakörben:
Környezetbarát háztartás
Öngondoskodó család.
Pályázati munkájuk gyümölcse volt ez a három nap a Homokhátságon,
amelyet az alapítvány szálláshelyén, a Csillagjárók Öko- kulturális Házában
tölthettek el tanulóink.
A programok között szerepelt természetjárás, kerékpártúra, városnézés
és mozi Szegeden, valamint fürdőzés. Az őszi időjárás kedvezett a gyerekeknek, ragyogó napsütésben élvezhették a természet szépségeit és a programok által kínált látnivalókat. Az esti tábortűz és az éjszakai beszélgetések alatt érezhették igazán a közösség erejét és az értékteremtés örömét a
kisgimisek, akik már évek óta képességeik és tudásuk legjavát adva együtt
vesznek részt a pályázatokon.

NÉPE
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Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a VM ASzK
Az 1933. november 8-án indult két „Aranykalászos gazda” osztály indulásától számítja fennállását a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma. Erre az évfordulóra emlékezve rendezte meg az iskola három napos programját szeptember 27-29-e között Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter védnökségével.

A rendezvénysorozat pénteken az ünnepi műsorral kezdődött, amelyen
a fenntartó Vidékfejlesztési Minisztériumot dr. Simon Attila István a Jogi és
Igazgatási Ügyekért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára és Gúti Zsuzsanna az államtitkárság titkárságvezetője képviselte. A műsor kezdeteként
Szűcs János Ki mit tud győztes jánoshalmi születésű előadóművész előadásában az „Üzenet egykori iskolámba” c. Ady verset hallhattuk. Ünnepi beszédében helyettes államtitkár úr kiemelte a mezőgazdasági szakképzés fontosságát, ennek a magyar vidék fejlesztésére és népességmegtartó képességére gyakorolt pozitív hatását. Elmondta azt is, hogy a jánoshalmi iskola magas
szinten tesz eleget
a fenntartói elvárásoknak és a kezdetektől fogva eredményesen teljesíti azt
a küldetést, amelyre
az alapítók szánták.
Helyettes államtitkár úr – Dr. Fazekas
Sándor miniszter
nevében- jubileumi
oklevelet adott át az
iskolának a „80 éven át az agrár szakember képzés területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, szakmai tanulmányi versenyek szervezéséért, a környékbeli gazdákkal való sikeres együttműködéséért”. Az ünnepi műsor keretében köszöntötte az iskolát Csanádi Lajos úr a Nemzeti Agrárkamara BácsKiskun megyei alelnöke is. Alelnök úr személyes emlékeit is felelevenítette a
jánoshalmi iskolával kapcsolatban. Ezt követően Czeller Zoltán polgármester
úr köszöntötte az intézmény minden dolgozóját a jubileum alkalmából és átadta az általa alapított „80 év Jánoshalma városáért” emlékplakettet. Beszédében elismerését fejezte ki az intézmény teljes kollektívájának az elért eredményekért és hangsúlyozta, hogy az eddig elért eredmények, az iskola szellemisége, a hagyományok ápolása garancia és egyben kötelez is a méltó folytatásra. Az elmúlt közel három emberöltő alatt történt fejlődésre tekintett viszsza Taskovics
Péter főigazgató értékelő beszédében. Az elmúlt
nyolc évtized
alatt 4600 nappali tagozatos tanuló és
közel 30.000
felnőtt hallgató
kapott szakképesítést ebben

az iskolában. Nincs olyan szeglete a Duna-Tisza közének, ahol ne lenne
nálunk végzett szakember. A képzések legfontosabb célja a kezdetektől fogva az volt, hogy elméleti alapokkal rendelkező, de főként a gyakorlati munkafogásokat ismerő szakembereket bocsássunk ki, akik az első munkanapjukon
képesek az önálló munkavégzésre. Ma is ezt tarja legfontosabbnak az iskola vezetése. A főigazgató kegyelettel emlékezett az elődökre és azok hagyományőrző, de egyben fejlesztő tevékenységére. Köszönetet mondott a fenntartó, az önkormányzat és a vállalkozások támogatásáért. A siker biztosítékának a munkaterületek vezetőinek önfeláldozó, sokszor erőn felül végzett munkáját és azt a kiváló közösséget nevezte, amely az intézményben működik.
Az iskola vezetése emléktárgya átadásával fejezte ki köszönetét azoknak
a vállalkozásoknak és személyeknek, akik sokat tettek azért, hogy a kitűzött
célok elérhetőek legyenek.
A színes műsorban felléptek a Lajtha László Művészeti Iskola, a Probitas
Tánccsoport tanulói, Szőke Janka éneklt és az iskola színjátszó köre mutatott be egy humoros darabot. A műsor zárásaként a Pöndölösök hangulatos
műsorát láthatták a jelen lévők.

Az ebéd előtt került sor a vadászati kiállítás megnyitójára melyet Kiss-Pető
Tibor kollégánk szervezett. A nagyszabású kiállításon a Jánoshalmi Vadásztársaság tagjai mutatták be gyűjteményük legszebb darabjait. A kiállítást Dr.
Rendek Magdolna természetet ábrázoló képei tették élvezetessé. A kiállítók voltak:
Bátyai József,, Dr. Horváth György,, Id. Szűcs Máté,, Ifj. Dudás Ferenc,, Dr.
Vavró Iván,, Hugyi Mihály,, Kiss Imre,, Kelle Attila, , Békefi Sándor, Csernák
Roland,, Turcsányi Mihály,, Ságodi László, vadászmester,, Ságodi László,
Zámbó Gábor,, Kiss-Pető Tibor,, Dr. Rendek Magdolna , Kiss-Pető Apor ,
A délután a „Megújuló mezőgazdaság” c. kiállítás megnyitójával kezdődött.
A megnyitón a hajósi fúvószenekar fergeteges műsorát hallhattuk, melyet a
szegedi majorette csoport tett valódi látványossággá. A kiállítást Taskovics
Péter főigazgató nyitotta meg és elmondta, hogy a megújuló energia felhasználásáról Maráczi Mónika és szakköre készített nagyon szép összefoglaló
anyagot, amit az érdeklődők megtekinthetnek. Sajnos az iparágból meghívottak közül csak nagyon kevesen jöttek el Jánoshalmára bemutatni termékeiket.
A megnyitót a jánoshalmi Új Pávakör népdalcsokorral zárta.
A szombati napon 16 csapat nevezett a töltöttkáposztafőző versenyre, melynek előkészületei már napokkal korábban megkezdődött. A dél-

előtt a csapatok képviselői számára szorgos munkával telt,
amelynek eredményét a szakértő zsűri bírálta el. A zsűri tagjai Varga István, Szakál
Lajos, Király Sándor, Malustyik
Béla és Zecher Erzsébet voltak. A három nap egyik legsikeresebb rendezvényén több
mint százan vettek részt, kóstolták meg az elkészült ételt. A
sok támogatónak köszönhetően értékes díjakat kaptak a legjobbak, de egyetlen résztvevő
sem ment haza üres kézzel.
A helyezettek 1. Fajszi Ferenc
2. Poós Istvánné 3. VM ASzK
panziós, falusi vendéglátó csapata lett. A rendezvény sikeréért sokat tett
Taskovics Tiborné savanyító vállalkozó és Zadravecz György gyakorlati oktatásvezető.
Szombat délután került sor Kutyatár-kutyakorzó címmel az a helyi kutyafajtákat bemutató felvonulás, amelyet Kiss-Pető Tibor szervezett és vezetett le
nagy szakértelemmel és a látogatók örömére. A bemutatón részt vettek:
Tóth István és Zsigmond Ágnes Cane Corso fajtával,
Szabó Regina Szent Bernáthegyi fajtájú kutyájával,
Zámbó Gábor Komondor, drótszőrű Német vizsla,. szálkásszőrű Magyar vizsla és Pumi fajtájú kutyáival,
Taskovics Renáta fekete Puli kutyájával,
Kiss-Pető Tibor Bajor hegyi véreb, Braque d’Auvergne francia vizsla és Beagle
fajtájú kutyáival - segédfelvezetők Nagy Lajos és Grizák Lidia voltak.
Gyimesi Iván
simaszőrű
Magyar vizsla
kutyájával,
Balázs Hajnalka
Francia
Bulldog kutyájával,
Dénes Mária
mini Bull terrier
kutyájával,
Ifj. Holub István
és Sztrinkó
Tünde szálkásszőrű Tacskó kutyáival,
Ádám Tamásné simaszőrű Tacskó kutyájával,
Bodó Barbara Yorkshire terrier kutyájával.
A kutyabemutató után a hét éves mélykúti Ungi Márkó kismotoros bemutatójának tapsolhatott a közönség.
A kiállítás ideje alatt a helyi termelők is bemutatták termékeiket. Így kóstolhattuk a Kisszállási Tej Kft. tejtermékeit, a Kunvin és a Koch borászat borait,
vásárolhattunk Almási Ferencné méhész, a Taskó savanyítóüzem termékeiből
és a Kiss testvérek sajtjaiból, túróiból és joghurtjaiból, de láthattuk Működött a
TAPIZOO is ahol nyulakat simogathattak az érdeklődő gyerekek.
A szombat este az Imre Zoltán művelődési központban szüreti bállal zárult,
ahol a Kék ingesek húzták a talp alá valót.
A rendezvénysorozat harmadik napján a sportbemutatót el kellett halasztani, így az érdeklődők az iskola történetét bemutató kiállítást - melyet Mészáros
Endre állított össze – tekinthették meg. A kiállítási anyag még néhány hétig
megtekinthető az iskola aulájában.
Rendezvényünk zárásaként a Gazdakör terménybemutatójának záróünnepségén vettek részt az érdeklődők, ahol az idén 100 éves egyesület mutatkozott be nagy sikerrel.
Az iskola vezetése köszönetet mond minden szervezésben résztvevőnek
és látogatónak azért, hogy szabadidejét feláldozva segített a jubileum megünneplésében. Külön köszönet illeti a Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesületét, mert az idei évben hozzánk igazították a szüreti napok rendezvényét.

„Innovatív iskolák fejlesztése” projekt programjai
A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégiumban szeptember hónap
folyamán a TÁMOP 3.1.4 „Innovatív iskolák
fejlesztése” projekt keretein belül újabb programok zajlottak, melyek kellőképpen megmozgatták a tanulóifjúságunkat.
11-én gyalogtúrát szerveztünk a Király
lovas tanyára, melyen 180 tanulónk vehetett
részt és tölthetett el egy tartalmas délutánt,
kihasználva a tanya által biztosított számos
sportolási lehetőséget.
Iskolánk környezetének szépítését, virágosítását az „ifjú környezetbarátok köre” végezte Nagy Béláné tanárnő irányításával, munkájukat az intézet udvarán elhelyezett virágládák dicsérik.
Diákjaink egy része Varga Judit tanárnő
vezetésével megismerkedhetett az edafikus,
honos és idegen, illetve a betelepült növényfajtákkal, valamint madármegfigyelésen is
részt vehetett, melyet Zámbó Gábor tanár úr
madárgyűrűzéssel tett még színesebbé.
Helytörténeti szakkör keretében tanulóink
felfedezhették, illetve felfedezhetik a Bácska nevezetességeit, és ehhez a programhoz kapcsolódóan egy történelmi
magyar tánc, a palotás alaplépéseit is
elsajátíthatják. .
A szakkörök mellett előadássoroza-

tot is szerveztünk, melyet szintén a pályázat
finanszírozott. Egy-egy előadás során a családi élet különböző területeire készítettük fel
diákjainkat, szakember irányítása mellett.
Szeptember 25-én, illeszkedve Ökoiskolai arculatunkhoz, Öko-napot tartottunk,
melynek programjában szerepelt madáretető készítés, Öko-plakát tervezése, Ökolábnyom kiszámítása, gyógynövények felismerése, energia felhasználás mérése, és sok
egyéb, a környezet védelemmel kapcsolatos
játékos feladat.
27-én Baranta bemutatót tartottunk, melynek során tanulóink belekóstolhattak ebbe a
régi tradicionális magyar sportágba, kipróbálhatták az íjászatot és a „botozást”, illetve részeseivé válhattak egy valódi harcművészeti bemutatónak.
Tanulóink ellátását és a kirándulásokat a
pályázat finanszírozta. A következő hónapban is sok érdekes programra kerül majd
sor intézményünkben, melyre a jánoshalmi
és a környező települések iskoláinak tanulóit
nagyon sok szeretettel várjuk.
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Miért szép a vasút?
Többször találkoztam Grébel Tamás vasútról, vonatokról készült
képeivel az egyik közösségi oldalon . Felmerült bennem a kérdés,
hogy mi vonzza a vasúthoz ezt 23 éves a jánoshalmi fiatalembert, és
hát meg is kérdeztem
– Sokan nem tartják érdekesnek a vonatokat, a vasutat. Az emberekben az a kép él a vasútról, hogy hangos, koszos, és késnek a
vonatok, de van egy kis társaság, melynek tagjai látják a szépségét és a különlegességét. Én is ezek közé az emberek közé tartozom. Ez a hobbim és ez az álmom. Vasutas szeretnék lenni, mozdonyvezető!
– Miből áll ez a hobbi és mennyi időt kíván?
– Van egy kis csoport az országban akik, ennek a hobbinak szentelik a szabad idejüket, kimenni a vasútállomásra és lefényképezni
a vonatokat. A képeken az adott pillanatot mutatjuk meg az embereknek, a természet szépségét, és az adott pillanat érzéseit, két
ugyan olyan fénykép nincs! Készülhet ugyanakkor, ugyan ott, de
ugyan olyan soha nem lesz.
– Van-e kedvenc területe?
– Kedvenc fotótémámnak mondhatnám a jánoshalmi Műmalom mellett haladó tehervonatokat, szeretem ha a képeimen Jánoshalma
szépsége is jelen van.
– Hogy fogadják a vasutasok a fotózást?
– A mozdonyvezetőknek két típusa van az szerint, ahogy a fotósokhoz viszonyulnak. Vannak, akik örülnek és vannak, akik nem szeretnek minket. Szerencsére egyelőre az előbbi van többségben.
Általában rövid kürttel, és egy intéssel üdvözölnek, de van, aki már
tisztelgett is. Vannak mozdonyvezetők, akik csatlakoznak hozzánk,
és szívesen veszik a közeledésünket a vasút felé.
– Személyes kapcsolat is alakult már ki a vasutasok közül valakivel?
– Van egy jánoshalmi mozdonyvezető barátom, akinek szintén
nagyon sokat köszönhetek. Sok mindent tanultam tőle a vasútról
és mindig biztat hogy tartsak ki az álmom mellett, mert sikerülni
fog. (Kívánjuk, hogy így legyen)
– Közösségben vagy szólóban űzik ezt a hobbit?
– Egy halasi barátom összefogja a hozzám hasonló vasútbarátokat,
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Együnk és éljünk
egészségesen
Rekreaciós nap
cukorbetegeknek és/
vagy fogyni vágyóknak,
egészségesen élni akaróknak

–
–

–
–

kirándulásokat, utazásokat szervez nekünk. A környéken is egyre
több kollégát ragad magával ez az élet. Mondhatnék bácsalmási,
madarasi és majsai fiatalokat, akikkel jó kapcsolatot ápolok. Emellett az ország minden pontjáról Szabadszállásról, Tiszafüredről,
Budapestről utazik mindenki a megbeszélt helyre és töltünk együtt
emlékezetes napokat.
Hogy tapasztalja, érdekli az emberek a képei?
Képeimnek egyre több érdeklődője van és egyre több jánoshalmi embernek tetszik az a látásmód ahogy bemutatni próbálom a
várost és a környék vonat különlegességeit. Ilyen például a szeptember 28-án Szabadkára tartó 85 éves Árpád gyorsvonati sínbusz.
Hol tekinthetik meg az érdeklődők a képeit?
Fényképem jelent már meg Jánoshalma weboldalán, a facebookon, illetve több helyen is részt vettem fotópályázatokon.

Jelentkezés: 2013.10.03-ig
Telefonon : 06-20-9109435 számon
vagy
Jánoshalma Kistérségi Eü.Központ hétMindenkit szeretettel várunk !
köznapokon a recepción,
Időpont: 2013.10. 5-én 9-19 óráig
Bácsalmás csütörtökönként a Bel SzakHelyszín: Jánoshalma Városi Kollégium
rendelőben
Molnár János utca 3.
Program:
A nyári tábor óta szerzett tapasztalatok
cseréje, egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek felfrissítése, kalória és szénhidrát számítások.
Közös ebéd a Gála étteremben
Sok mozgás, torna, séta a parkban Cooper szerint.
11 órától „ Bővebben a neuropathiaról,
mint a cukorbetegség szövődményéről „ –
előadó: dr. Király Ibolya

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból újul meg a
Sportcsarnok Jánoshalma Városban
Jánoshalma Város Önkormányzata 64,4 millió forint uniós támogatást nyert
az Új Széchenyi Terv keretében. A 75 millió forintos összköltségvetést
meghaladó beruházásból nemcsak megújul a Városi Sportcsarnok, hanem
működése energiatakarékossá is válik.
Jánoshalma Város Önkormányzata 2012-ben 85 %-os uniós támogatást nyert
a „KEOP-4.9.0/11-2011-0069” azonosító számú „Jánoshalmi Sportcsarnok
energetikai felújítása” elnevezésű beruházásához.

PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAMOK
A jánoshalmi Gyerekesély Program
a
TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004
azonosítószámú
„Integrált
térségi
programok a gyermekek és családjaik
felzárkózási esélyeinek növelésére”
elnevezésű „Együtt egymásért” című
pályázat keretében pályaorientációs
programokat rendezett, és rendez a
jövőben is a kistérség felső tagozatos
tanulói, szülői és pedagógusai számára,
melyek hasznos ismereteket nyújtottak a
továbbtanulással kapcsolatban.
A „Szakmapróba napok” elnevezésű
program során a kistérségben fellelhető
néhány céghez juttattuk el a ﬁatalokat,
ahol közvetlen közelről kaphattak
betekintést egy-egy szakma rejtelmeibe,
láthatták, hogyan és mivel dolgoznak a
szakemberek. Szeptember hónapban
látogatást tettünk Jánoshalmán a Renner Bt.-nél, Herczeg
Tamás őstermelőnél, az Agroprodukt Kft.- nél, a Korzó
Étteremben, továbbá Mélykúton az Univerholz Kft.- nél és az
Univermetál Kft.-nél, Borotán pedig a Borotai Sertéshús Zrt.nél és Csányi Mátyás őstermelőnél. Ezekre a látogatásokra
alkalmanként 20 és 100 fő közötti gyermeklétszámot juttattunk
el.
Egy másik programunk, a „Pályaorientációs fórumok”
alkalmával a tanulók szakképzés felé irányítására, és olyan
szakmák ajánlására törekedtünk, melyek hiányszakmák a

munkaerőpiacon, és melyek kitanulásával elhelyezkedési
esélyeik nőnek. A fórumokon a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési előadói mellet
megjelentek a helyi szakemberek, akik életútjukról és a
szakma jellemzőiről tartottak tartalmas előadást.
Az iskolák tanulóinak nagyon tetszettek az eddigi
programok, sok színes és hasznos élménnyel térhettek
haza, amelyek segíthetik majd a későbbi döntési
folyamataikat.
A program folytatásaként ebben az évben október 07.-én
Jánoshalmán, október 14.-én pedig
Mélykúton „Pályaválasztási napokat”
szervezünk, ahol a környék középiskolái
mutatják be iskoláikat a szülők és
diákok számára. A pályaválasztási
napon
megjelenő
középiskolák
várják a pályaválasztás előtt álló 7.8. évfolyamosokat, ahol átfogó képet
kaphatnak az elsajátítható szakmákról,
képzésekről.
A Gyerekesély Program egyik fő célja
ezzel a programsorozatával, hogy
felkészített és tudatos pályaválasztás
után radikálisan csökkenjen a középfokú
oktatási intézményekben lemorzsolódók
száma. Jövő évben, és 2015-ben is soksok hasonló programmal készülünk,
ahová szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

A pályázat keretében lehetőség nyílik az elavult épületszerkezeti adottságokkal
rendelkező épület felújítására. A beruházás keretében megvalósul az
épület
homlokzati
hőszigetelése,
új
homlokzati nyílászárók
beépítése, a villamos
energia
rendszer
korszerűsítése
napelemes
rendszer
kiépítésével.
A
kivitelező,
a
MERKBAU Építőipari
és Kereskedelmi Kft,
2013.09.09-én átvette
a munkaterületet, és
megkezdte az építési
terület – előkészítését
állványozással, az építési anyagok helyszínre szállításával.
A munkálatok várhatóan 2013 novemberében zárulnak a Sportcsarnok
ünnepélyes megnyitójával.
A pályázat sikeressége pozitív előrelépést, fejlődést jelent Jánoshalma
Város életében, mindemellett a fejlesztés a jánoshalmi kistérségben
példaértékű energia-megtakarítás és környezettudatos gondolkodásmód
szempontjából.
Az önkormányzati fejlesztésekről bővebb információt a www.janoshalma.hu
oldalon olvashatnak.

Gála Étterem októberi ajánlata
Torkos hétvége október 18-19-20-án
Várjuk kedves vendégeinket.

Asztalfoglalás: 06-77/402-236, 6440 Jánoshalma, Béke tér 5.
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Böjte Csaba gondolatai a tanév elején
Kezdődik a tanév! Neked mint pedagógusnak hinned kell, hogy minden gyermek
a Teremtőnk drága ajándéka. Jelszónk: a mi
Istenünk selejtet nem teremt! Ez az élő hit
ragyogjon ott az arcodon! Tudnod kell, hogy
növendéked rád emeli a tekintetét, olyannak ismeri világát, amilyennek szemed tükrében látja önmagát! Bízzál a diákban, és
bízzál magadban, lehetetlen feladatot nem
ad az Isten!
Egy gyermek mikor bekerül az otthonunkba, legtöbbször tele van feszültséggel, félelemmel, haraggal. Ilyenkor a jó nevelő első dolga, hogy a rábízott gyermek háborgó kis szívét megnyugtassa. Jó szóval, meleg, habos fürdővel, finom vacsorával, fehér puha ággyal hamar célba lehet érni. Lassan a gyerek megnyugszik, elkezd bizalommal mosolyogni, a kérdésekre válaszolgatni! A békés, meghitt környezetben szelleme elkezd
kíváncsian nézelődni, és mind a kis csiga csápjai, a gyermek tudata, figyelme lassan megnyílik, ráirányul környezetére. Isten mardosó
éhségként helyezte belénk drága ajándékát - a kíváncsiságot, mely
nélkül földi létünk elposhad, ez a kibontakozás motorja, a pedagógus
legfőbb szövetségese!
A gyermek feláll és bátortalanul megtesz néhány lépést, majd egyre
nagyobb lendülettel kezdi felfedezni új környezetét. Benéz a szobákba, kihúzza a fiókokat, ismerkedik a barátságos, békés világgal. Ezt
látva a pedagógus nyugodt, biztos kézzel elkezdheti tanítani, nevelni a
rá bízott kis életet. Az első cél az, hogy a kis jövevény önállóan el tudja
látni önmagát, ütközés nélkül tudjon közlekedni a világában! Nagyon
fontos, hogy tudja bizalommal táplálni fejlődő testét, szellemét, hogy
felfedezze belső lelki világát, annak igényeit elkezdje tiszta értékekkel
gazdagítani. A jó nevelő úgy oktat, nevel, mind a szakács: egy svédasztalra szépen feltálalja azokat az értékeket, melyek a gyermekek
számára fontosak, figyel a külalakra, mert egy tananyagnál nem elég,
hogy igaz vagy hasznos, hanem az is lényeges, hogy kívánatos, vonzó, a diák számára fogyasztható, feldolgozható legyen!
A gyerekek hihetetlenül hamar tanulnak! Csodálatos pedagógiai türelemmel szemlélni a testi, szellemi, lelki növekedést, kibontakozást, egy jó iskolában igazából minden nap egy új születés! Ekkor
még sem a gyermek, sem a pedagógus nem tudja, hogy a nagy Isten
milyen ajándékokat rejtett el a tanuló szívébe, értelmébe! Ennek felfedezése a legcsodálatosabb, egy pedagógiai kaland, igazából ezért
érdemes tanárnak, nevelőnek menni! A diák, de a tanár is aranyásó,
minden egyes találkozás alámerülés a tárnába, mely valahol magában rejti a kincset melyért érdemes volt megszületni, világra jönnie a
gyermeknek és neked is, hisz általad születik a növendéked tehetségéből mindaz mi mozgásban tartja, szebbé teszi a világot. Kíváncsian
dolgoztok, tanítva tanultok s a napok ahogyan peregnek mindketten
reményben égtek! Talán ma lesz az a nap, melyen felcsillan a talentum, az a drága érték, melyet a rád bízott életben rejtett el az Isten? A
jó pedagógus észreveszi, ha a gyermek kószáló figyelme sokkal töb-

bet időzik a fizika, a természet titkai között,
mint máshol, vagy talán dalolni, énekelni
szeret és ehhez csodálatos hangot is kapott
ajándékba. Tovább kell menni az iskola zegzugos útjain, nem kell kapkodni, csendesen térképezzétek fel, mi van a növendékben? Lám játszva tanulja a nyelveket vagy
talán inkább a számok világában kószál játszi könnyedséggel? Lehet, hogy hatalmas
empátiával hajlik le a bomló virágokhoz, a
tipegő kis állatokhoz, vagy éppen a beteg
társaihoz? Kis felvillanásai a mélyben rejlő
kincseknek elég ahhoz, hogy céltudatos munkába kezdjetek. Te vagy
az edző, s ha jól dolgoztok, növendékedből mindkettőtök dicsőségére
bajnok lesz! A bajnoka mellett a tanár is ott áll a dobogón!
Sok-sok értéket halmozhat fel Alkotónk a gyermekeinkbe! Minden kincsnek kiaknázásához nem elég egy élet, de ez nem gond,
mert örök életre teremtett lények vagyunk, ezért a célok hierarchiájának felállítására fordítsátok figyelmeteket. A megismert, felfedezett
talentumok kibontakoztatásának sorrendjét el kell dönteni! Ide hatalmas alázat kell, a cseperedő növendék legtisztább belső vágyai kell,
hogy irányt mutassanak. Isten nem rángat, nem akar erővel megtömni, mint a ludat, Ő szabadon szeret! Mennyei Atyánk azt akarja, hogy azt a lányt vedd el, akit legjobban szeretsz, aki mellett szárnyaid nőnek és úgy érzed, hogy érte le tudod hozni az égről a csillagot. Egészen biztos, hogy a hivatás, a mindennapi munkánk kiválasztásánál Isten ugyanígy vezet! Szerelmed mellett is van küzdelem, de
ez a munka örömteli együttlét! A megtalált hivatás végzése is verejtékes, de azt vállalva örömmel tölti el a fáradság testedet. Tudnod kell,
hogy a benned lévő értékek megszülése is vajúdással jár, de ez a
szülés téged gazdagít, az általad világra hozott szellemi, lelki, anyagi
érték boldoggá tesz, gazdagságod értelmet ad az iskoládnak, az eltelt
évek munkájának!
Ez a tanév, nem robot, hanem hosszú tanulásnak szentelt éveid
megkoronázása! Gyöngyhalász vagy, s most drága kincsedért alámerülsz! Céltudatosan keresd, hozd felszínre a te és a rád bízott gyermek
életét megváltoztató értékeket! Képes vagy rá! Merd vállalni az iskolát!
Az oktató, nevelő munkádtól szárnyat bontó fiatal magasba tör és diadalmas erővel felemelkedik! Élete minden gyümölcse a tied is, hisz te
is ástad a kutat, melynek vize életet ad! Minden pohár víz, mit nagyra nőtt gyermeked szeretettel másnak ad, azt az Úr neked is megfogja köszönni, ebben biztos lehetsz!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok egy nagyon boldog, eredményes
tanévet az otthonainkba felvett diákoknak, és az őket szeretettel nevelő tanároknak, pedagógusoknak!
Sok szeretettel,
Csaba testvér
magnificat.ro/Magyar Kurír

9. oldal

A d i et et i ku s t a n ác sa i

Mivel helyettesíthetjük a cukrot?
A cukor fogyasztásának káros hatásai mellett az is jól látszik, hogy
ebből az alapanyagból is
jóval többet juttatunk a szervezetünkbe, mint
ami szükségszerű lenne. Épp ezért - a cukorfogyasztás esetében is - meg kell szokni,
meg kell tanulni a mértékletességet. A deszszerteknél egy kicsit visszafogottabb cukortartalommal is tökéletes íz harmóniákat érhetünk el, a kávé és a tea sok esetben egyáltalán nem igényel extra édesítést. Ha mégis szeretnénk megédesíteni az ételeinket és
a mindennapjainkat, akkor válasszunk az
egészséges édesítők közül.
A természetben megtalálható édesítőszerek piaca az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt. Az egészséges édesítőszerek palettáján megtalálható többek között a
stevia vagy sztívia, a xilit, más néven nyírfacukor, a juharszirup, az agavé szirup, illetve
a rizsszirup is.
Nyírfacukor, avagy a xilit
A nyírfakéregből vagy kukoricarostból
kivont, alacsony kalóriatartalmú Xilit nagyon
jól helyettesíti a cukrot. Kristályos szerkezetének köszönhetően nem csak ízben, hanem
látványban is azt nyújtja, amit a cukortól megszoktunk. A xilittel könnyedén tudunk sütni, főzni, viszont azt tartsuk szem előtt, hogy

élesztős tésztákhoz nem alkalmazható, illetve nem is karamellizálódik.
Stevia, sztévia, sztívia
A másik remek alternatíva a stevia. A
steviát a guarani indiánok már réges-rég
fogyasztották, és az édes növénnyel a hódítók is hamar megismerkedtek. Igazi térhódítása csak az 1930-as években kezdődött.
Azóta lassan elterjedt a világon, s a legnagyobb sikert Japánban ért el. A stevia kiemeli az édes ízt, de a növényt nem csak édes
ízéért érdemes fogyasztani, hanem azért is,
mert erős gyulladáscsökkentő hatással bír,
valamint segít a vérnyomás csökkentésében.
Nagyon jól lehet vele sütni, főzni, csupán a
mennyiségére kell odafigyelni, épp ezért a
folyékony stevia helyett a por alakú változattal érdemes sütni, mert ebből pont annyi
kell, mint a cukorból, pont annyira édesít, és
sütésnél az anyaghányad sem borul fel, ha
ezt használjuk.
A stevia nem emeli meg a vércukorszintet,
nincs benne kalória. Jótékony hatással van a
vércukorszintre, a vérnyomásra, segít rendbe tenni az emésztést, Található benne A- és
C-vitamin, valamint cinket, rutint, magnéziumot, vasat és foszfort is tartalmaz.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj fejében kukorica
terménykiadása történik

2013. október 21-től november 2-áig.
Munkanapokon: 700 –16 00
Szombat: 700 –12 00
Október 23-án és november 1-én 700 –12 00 között
A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye
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100 éves Jánoshalmán
a gazdaköri mozgalom

ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS A JÁNOSHALMI GAZDAKÖRBEN
Négy és fél évtizedig volt tetszhalott,
1990-ben újjáalakult a nagy múltú jánoshalmi gazdakör: a Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesülete. Elsőnek a felső-bácskai körzetben. Most pedig január 23-án 100 megjelent taggal (a 170-ből) harmadszor is megtartotta évzáró közgyűlését, amely egyben
vezetőségválasztó gyűlés is lett. Az összejövetelnek, mint a múltban oly sokszor – most
is a mezőgazdasági szakiskola adott szállást, hiszen az egykori saját székházukat –
mint államosított tulajdont – már nem kaphatták vissza.
A közgyűlés számos napirendi pontjából
csak a legfontosabbakat emelem ki. Először
is: Kiss György titkár üdvözlő szavai után
Dági József, az egyesület első elnöke beszámolót tartott az elmúlt három évben végzett
munkáról, amelyekben Fenyvesi Tibor alel-

nök, az egyesületi titkár és tucatnyi vezetőségi tagtárs oly sokat segített, szervezett.
Környékünk mostanában alakult gazdakörei
okulására érdemes felsorolni azt a néhány
tevékenységi területet, amelyeken az egyesület szép eredménnyel szolgálta a benne
bízó tagságot.
Miután egy perces néma felállással meggyászolták az egyesület öt halottját (Fekete
László, Komáromi Ferenc, Harczi Pongrác,
Hamvas Rudolf és Lencse István), az elnök
időtakarékos tömörséggel beszélt a néhány
év előtti burgelandi kirándulásró, az 1992es közös svéd és németországi almaexportról, annak „savanyú” tanúságairól, tovább az
évről évre megismételt gyümölcsfa beszerzési akciókról, közös műtrágyavásárlásokról.
Az eddig megrendezett két szüreti bál a tagságot és családtagjaikat szolgálta, és a lovas

napokba történő bekapcsolódás, valamint a
három nagysikerű borverseny megrendezése már nemcsak vidámságot, szórakozást
hozott, hanem az egyesületi tagok szakértelmét is nagymértékben növelte. Külön
köszönetet mondott azon tagoknak, aki a
Földkiadó Bizottságokban és a Földrendező Bizottságban felelősségteljes (és nagyon
sok bajjal járó) munkát vállaltak és végeztek.
Ha sikerülne ebben évben a mezőgazdasági kárpótlás végére pontot tenni, az nekik is
köszönhető. Nem árt, ha a lakosság erekről
tudomást szerez.
Kovács József pénztáros beszámolójából
kitűnt, hogy a félszázezres tagdíjbevétellel
jól gazdálkodtak, nyolcvanezer forintjuk még
meg is maradt..
Folytatás következik:
Dági József

Centenáriumát ünnepelte a Gazdakör
Gazdakörünk az idén, szeptember 28-án ünnepelte megalakulásának 100 éves évfordulóját. Az eredetileg novembere tervezett ünnepséget az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek” című pályázati lehetőség miatt hoztuk előre szeptember utolsó hétvégéjére.
Mint ismert a pályázat keretében az ország több mint 1300 településén voltak hasonló rendezvények. Ezen a pályázaton közösen
indult az önkormányzat, a mezőgazdasági szakképző iskola, a Gazdakör és a Bem József nyugdíjas klub. A nyertes pályázatnak köszönhetően a Szüreti Napok ideje megtartottuk a százéves évfordulónk
megünneplését is.
Az ünnepség az Imre Zoltán Művelődési Központban volt szombaton este. Erre az alkalomra az aktív tagság mellett meghívót kaptak
az alapító tagok is, akik 1990-ben újraalapították a Gazdakört.
Az ünnepség a Himnusz közös éneklésével kezdődött, majd
Kovács Bianka a Gazdakör százéves történetét olvasta fel, amelyet
Csík Lázár állított össze több hónapos kutató munkával. A felolvasás
közben kivetítőn fényképeket láthattunk a Gazdakör utóbbi két évti- József megköszönte a kitüntetést, az méltató szavakat és a testvérzedes rendezvényeiről. A történet ismertetése követően Dági József szervezetek ajándékait.
Az ünnepség első része a Szózat hangjaival ért véget.
elnök lépett a mikrofonhoz. Felkérésére a tagság egyperces néma
felállással emlékezett meg az elhunyt gazdatársakra, mely után az
ünnepi beszéd volt soron. Az elnök úr köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében méltatta. a százéves gazdakör eredményeit.
Külön köszönetét fejezte ki a helyi önkormányzat és a mezőgazdasági szakképző iskola megjelent vezetőinek azért a sok támogatásért,
amit tőlük a gazdakör az évek során kapott. Beszéde után az alapító
tagok emlék oklevelet vehettek át az elnöktől.
Ezután Czeller Zoltán polgármester emelkedett szólásra. Beszédében méltatta és köszönte a centenáriumát ünneplő gazdakört,
majd átadta Dági Józsefnek a „Jánoshalma Városért” emlékplakettet és oklevelet, amellyel az önkormányzat a Gazdakört kitüntette.
Ezt követően a vajdasági testvérszervezetek képviselői következ-

A program második felének elején Gaics Mihályné és Vata Sándor
szép verseit hallhatták a résztvevők, melyet a szerzők maguk adtak
elő, nagy sikerrel. A műsort a Pöndölösök ugyancsak nagysikerű előadása zárta.
Este nyolc órakor következett a vacsora, amelyhez a meghívott
vendégeken és a gazdakör tagságán kívül részt vettek az önkormányzat és a mezőgazdasági iskola dolgozói is. A terítés és a felszolgálás
nehéz munkái a szakképző iskola tanulóira hárultak, akik kifogástalanul tevékenykedtek az egész este folyamán. A finom vacsorát Nagy
Sándor főzte, a zenét a Kékingesek biztosították. A jó hangulatú rendezvény késő éjszaka ért véget.
A Gazdakör ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik muntek. A bácskossuthfalvi és temerini küldöttségek köszöntötték a Gaz- kájukkal az ünnepségünk sikeréhez hozzájárultak.
Fajszi Ferenc
dakört, és ajándékot adtak át részére, melyet elnökünk vett át. Dági
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Szüreti Napok 2013.
Az idén a jánoshalmi szüreti napokat szeptember 27 és 29 között tartotta meg a Gazdakör. Lebonyolításában igen
sok segítséget kaptunk a helyi
önkormányzattól és a mezőgazdasági szakképző iskolától,
mivel a három szervezet a
közös pályázat miatt is érdekelt volt abban, hogy a szüreti
napok rendezvényei is jól sikerüljenek városunkban. Szüreti kiállításunkhoz a szakiskola biztosított megfelelő helyet.
A kiállítás megnyitója szeptember 27-én volt. A tágas tornaterem lehetőséget adott ara, hogy
a kiállítási területünket megnöveljük. Meg is
lett ennek az eredménye, hiszen közel félszáz kiállító több száz kiállítási tárgya került
itt bemutatásra. Minket is meglepett a kiállítók ilyen nagy száma, melynek nagyon örülünk, mert így látványosan és szépen sikerült
elhelyezni a terményeket és a tárgyakat. Először jelent meg kiállításunkon Vata Sándor
madarasi fafaragó művész, aki elhozta hozzánk szép munkáit, szobrait. A művész emellett rendezvényeinken három alkalommal is
saját verseit mondta el nagy átéléssel, ezért
ezt neki külön is köszönjük.
Nagyon szépek voltak az asszonyok kézimunkái is.
Tetszettek a jánoshalmi óvodások és iskolások ötletes, terményekből készített tár-

gyai is.
Sokan hoztak régi fényképeket és tárgyakt, amelyek méltán reprezentálták a százéves évfordulót. A naiv festmények minden
évben színesítik a rendezvényeinket.
A bejáratnál a helyi termelők mézeit kóstolhattuk meg.
Sikeresen mutatkoztak be a Kunvin Kft.
És a Kochvin Kft borai is. Végezetül, de nem
utolsó sorban a kiállított mezőgazdasági terményeket dicsérném, melyek jól reprezentálták Jánoshalma szőlő, gyümölcs és szántóföldi terményeit. Velünk közös helyiségben
állították ki a mezőgazdasági iskola tanulói
az általuk készített lekvárokat és süteményeket, amelyeket meg is lehetett kóstolni.
A megnyitón felléptek a Pöndölösök és
az Új Pávakör tagjai. Szép verseket hallhattunk Gaics Mihálynétól is. Köszönjük
mindannyiuknak, hogy fellépésükkel színesítették a kiállítás megnyitóját.
Ezen a napon kiállításunkat megtekintette a vajdasági kerényi gazdák küldöttsége is.
A kiállítást, melyet Dági József elnök nyitott
meg, vasárnap délutánig igen sokan tekintették meg.
A megnyitó után a Gazdakör székházának udvarán, sátor alatt szüreti ételek kóstolója volt, amelyeket igen jó minőségben
Kiss István és Kovács Sándor készített el
részünkre,
Szombaton a kiállítást megtekintették a

bácskossuthfalvi és temerini gazdaküldöttségek is. Vajdasági testvérszervezeteink kép-

viselői elismeréssel nyilatkoztak a látottakról. Vendégeink részére az ebédet, finom
töltött káposztát Csimáné Balázs Zsuzsanna főzte a szakiskola udvarán. Az alapanyagot hozzá, a savanyúsággal együtt, a töltött káposztafőző verseny egyik főszervezője, Taskovics Tiborné biztosította, ezért neki
külön is nagyon köszönjük.
Köszönjük Ádám Gyulának, a Kunvin
Kft. vezetőjének, hogy szombaton délután
a vajdasági vendégeinknek bemutatta a
kéleshalmi pincészetét. Vajdasági barátaink
részt vettek a gazdakörünk százéves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünk is,
majd vasárnap délelőtt elbúcsúztak tőlünk.
Külön megköszönték a szíves vendéglátást a
jánoshalmi gazdáknak.
A kiállítás záró rendezvényére vasárnap 14 órakor került sor a bemutató helyszínén. Először
Taskovics Péter az főigazgató kért szót. Beszédében köszönetet mondott a
Gazdakörnek a szép kiállításért és további együttműködést kívánt a két
intézmény között.
Mi is köszönjük az igazgató úrnak, aki a kiállításunk számára a helyszínt
biztosította, azt a sok támogatást és segítséget, amellyel hozzájárult kiállításunk sikeréhez.
Köszönjük a mezőgazdasági iskola azon
dolgozóinak segítségét is, akik munkájukkal biztosították kiállításunk zavartalan lebonyolítását.
A záró rendezvényt Gaics Mihályné szavalata, és éneke színesítette, majd Dági József
elnök kiosztotta a különdíjakat és elismerő
okleveleket a kiállítóknak.
Ezt követte a tombolahúzás, melynek során
a nyeremények egy része a kiállítók által felajánlott tombola tárgyakból állt, külön köszönet nekik
ezért is.
A fődíjat,
egy bográcsot, állvánnyal
együtt Bognár Benedek
és
neje nyerte
meg.
A kiállítás zárásaként a gazdakör egy kis pogácsával és itallal vendégelte meg a résztvevőket.
Fajszi Ferenc

Gondolatok a Jánoshalmi Gazdakör Centenáriuma kapcsán
1913-as megalakulása óta a Jánoshalmi Gazdakör
története szorosan összefonódott a gazdaköri mozgalommal, a magyar mezőgazdaság történelmével. Aszályokat, jégveréseket, és egyéb vészeket, többek között
két világháborút, TSZ szervezést, tagosítást, kulák üldözést, beszolgáltatást, padlás söpréseket átélt, napjainkra már a második nagy gazdasági-, pénzügyi válság sújtotta MAGYAR FÖLD-A FELSŐ-BÁCSKAI SZÜLŐFÖLD
biztosította a határainkban élő FÖLDMŰVES EMBEREK
megélhetését évszázadok óta, akik megtanultak úrrá lenni a nehézségeken.
A múlt század ’20-as ’30-as éveiben, - éppen a válság idején- a gazdák a fejlődés mellett döntöttek. Új gyümölcsfajtákat telepítettek, megalakult a Téli Gazdasági
Szakiskola, ahol folyamatosan képezték magukat, elsajátították az új technológiákat. Így lett a megújuló mezőgazdaság a térség gazdaságának motorja. A földeken, a
gyümölcsösökben minden dolgos kéznek akadt munka. A
termények eladásából származó bevételből házak, ólak,

gazdasági létesítmények épültek, munkát adtak a kőművesnek, az ácsnak, megerősödtek az ipari tevékenységek, a kereskedő portékája gazdára talált.
A kemény paraszti munka meghozta gyümölcsét, fellendülést hozott a társadalmi élet minden területén. Példás összefogás eredményeképpen székházat, később
már kettőt is! működtettek a gazdák, amelyekben még
színjátszó kör, és könyvtár is helyet kapott.
Az élet nehezen ment előre, de nem állt meg akkor
sem, amikor 1960-tól a kommunisták felszámolták a családi gazdaságokat. Olyan időszak következett, amikor a
szaktudással és a nagy tapasztalattal rendelkező földműveseket agrárproletárrá süllyesztették. Következményeként 1989-re az erőszakkal létrehozott TSZ-ek csődbe jutottak.
Szunnyadó parázsként izzott a jánoshalmiakban, hogy
újraindítsák a magángazdaságokat. 1990. augusztus
elején a Mezőgazdasági Iskolában újjá alakult 32 taggal
a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete,

ami ma 130 taggal működő egyesület, 1990ben a vagyonától megfosztott egyesületnek
hosszú idő kellett a talpra álláshoz, de napjainkra Jánoshalma egyik legjelentősebb egyesületévé nőtte ki magát. Ma a Magyarországi Gazdakörök Gazdaszövetkezetének tagjaként működik.
A gazdáknak – mint apáinknak, nagyapáinknak - ma is a fejlődés mellett kell dönteni!
Meg kell ragadni a pályázati lehetőségeket,
folyamatosan fejleszteni szaktudásunkat, széles körű kapcsolatrendszert kell kiépíteni, értékesítési lehetőségeket keresve.
Kívánom a megalakulásának 100. évfordulóját ünneplő Gazdakör tagjainak, - gazda-társaimnak - hogy ismét a jelen és a jövő mezőgazdaságának helyi motorja legyenek! Kívánok a gazdálkodásban
elért sikereket, jól eladható termést, valamint ezek sikeres megvalósításához sok erőt, és egészséget!

Jánoshalma, 2013. szeptember 28.
Czeller Zoltán
polgármester

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2013. október

Pálinkafőző verseny Vajdaságban
Szeptember 15-én a bácskossuthfalvi gazdaszervezet meghívására
pálinkafőző versenyen vettünk részt, mint nézők a vajdasági Kerényben.
Bácskossuthfalváról külön kisbusz vitt bennünket Kerénybe. Útközben
áthaladtunk Telecskán, mely a dohánymúzeumáról híres. Kerény, szerbül
Kljajicsevo, szer lakosságú hely. A telecskai dombság szélén helyezkedik el.
Kicsit talán a mi Hajósunkhoz hasonlítható. Itt is meredeken emelkedik ki a
löszfal a Dunamenti síkságból. A löszfal széléről láttuk a messze lévő Zombor
tornyait is. Ezt a vidéket, amely Bajától Zomborig tejed, valamikor Bodrognak is nevezték, ami nem tévesztendő össze az észak-magyarországi Bodrog folyó vidékével.
Itt alakult meg az egyik első vármegyénk. Bodrog várának romjai valahol Bezdán környékén lehetnek ma is. Ez volt akkor a megyeközpont. Vele
egy időben délebre megalakullt Bács vára környékén Bács vármegye. A kettő egyesüléséből lett később Bács-Bodrog vármegye, Ahová egykor Jánoshalma is tartozott.

A kljajicsevoi gazdakör vezetője helyi szokás szerint kenyérrel, sóval és
pálinkával fogadott bennünket a kapuban. Ezután meg mutatta nekünk a környék szőlő és gyümölcsös ültetvényeit.
A verseny helyszíne egy domboldalon lévő gyümölcsösben volt. Itt a fák
alatt sorakoztak egymás mellett a pálinkafőző üstök. A versenynek, melynek
több éves hagyománya van, külön neve is van: Vidám gépek napja. Ezek
a „vidám gépek” a pálinkafőző üstök. A pálinkafőző szerelvények többnyire
utánfutókra, pótkocsikra vannak felrakva. A pálinkafőző mesterek ilyenkor járják a környéket és ahol kifőzni való cefre van egyszerűen beállnak az udvarban és ott helyben kifőzik a gazdának a pálinkáját.
A versenyzők között láttunk horvátországi pálinkafőzőket is. Úgy látszik a
pálinkafőzők között is már teljes a béke. Kölcsönösen kínálgatták egymásnak
kóstolásra a kifőzött italukat. Itt az egyszeri kifőzésű pálinkák verseny volt. Az

ünnepélyes eredményhirdetés előtt a helyi gazdakör tagsága zenekari kísérettel felváltva énekelt a gazdakör indulóját, amely tulajdonképpen szervezetük történetéről szólt.
Az ünnepélyes eredményhirdetés után a közös ebéd következett, amely
káposztával főzőtt birkapaprikás volt jó borok és pálinkák kíséretében. A jó
hangulathoz a zenekar is hozzá járult, amely felváltva játszotta a szerb és a
magyar nótákat. Késő délután búcsúztunk el a helyiektől. A zenekar tiszteletünkre magyar nótával kísért ki bennünket a kapuig.
Köszönjük szerb gazdatársainknak ezt a szíves vendéglátást. Köszönetünket fejezzük ki a bácskossuthfalvi gazdatársainknak is, mert ezen a rendezvényen az ő közreműködésükkel vettünk részt.
Visszatérve Bácskossuthfalvára még beugrottunk Józsi barátomhoz egy
kis pálinkakóstolásra. Külön köszönet neki azért, hogy egy kis italkóstolót küldött általunk a Gazdakör itthon maradt tagjainak is.
Késő este vidá m hangulatban értünk haza Jánoshalmára.
Fajszi Ferenc

Víz- gáz-, központi fűtés szerelés

Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
ügyfélfogadása

Október hónapban:
6440 Jánoshalma
Bernáth u. 5. Gazdakör

2013.
10. 18. Péntek 08.00 – 16.00
10. 25. Péntek 08.00 – 16.00

Csanyik Zoltán Mihály tanácsadó
csanyik.zoltan@agrarkamara.hu
0630/298-7429

ÁLLÁSHIRDETÉS

Kettő fő Egészségfejlesztési Iroda munkatárs

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 6440 Jánoshalma, Petőﬁ u. 1. (Kistérségi
Egészségügyi Központ)
Pályázati feltételek: Legalább 3 év szakmai gyakorlat;
Képesítési elvárások: orvos, pszichológus, mentálhigiénikus, védőnő, népegészségügyi felügyelő, népegészségügyi ellenőr, egészségfejlesztési szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, diplomás
ápoló, OKJ-s ápoló, dietetikus, rekreációs szakember, sportoktató,
gyógytornász.

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
• 1 db aláírt, fényképes Europass szakmai önéletrajz
A munkavégzés helye: 6440 Jánoshalma, Petőﬁ u. 1. (Kistérségi
Egészségügyi Központ)
A pályázat benyújtásának módja
Pályázati feltételek: Legalább 3 év szakmai gyakorlat;
• személyesen: 6440 Jánoshalma, Petőﬁ u. 1.
Képesítési elvárások: orvos, pszichológus, mentálhigiénikus, védőnő, népegészségügyi felügyelő, népegészségügyi ellenőr, egészség• Postai úton: 6440 Jánoshalma, Petőﬁ u. 1. Pf.: 30
fejlesztési szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, diplomás
• e-mailben: rendelo@jhrendelo.hu
ápoló, OKJ-s ápoló, dietetikus, rekreációs szakember, sportoktató, A pályázat benyújtásának határideje:
gyógytornász.
2013. október 15.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok
• 1 db aláírt, fényképes Europass szakmai önéletrajz

2013. szeptember 17-én Topolyáról egy apa és két középiskolás korú
gyermeke tettek állampolgársági esküt Jánoshalmán. Az eskütételt követően
az apa megköszönte, hogy visszakaphatta a magyar állampolgárságot.

A MINDENNAPOKRA!

A jánoshalmi Szüreti Napokon
résztvevő temerini gazdaküldöttség,
élve a lehetőséggel, meglátogatta
plébániánkon, a temerini származású plébánosunkat, Nagyidai Zsolt
atyát. A küldöttség részt vett a vasárnap délelőtti szentmisén, amelyet a
plébános úr mutatott be, majd a Don
Bosco Klubban fogadta Zsolt atya
a földjeit egy koccintásra és kávéra. Zsolt atya egykori osztályfőnöke
Ábel László tanár úr elérzékenyülve
köszöntötte egykori diákját. Megható volt látni. A jó hangulatú találkozónak csak az idő rövidsége vetett
véget, hisz a temeriniek igyekeztek
haza, mert az nap még hosszú út állt
előttük. A temerini gazdák küldöttsége ezúttal is megköszöni Zsolt atyának a szíves vendéglátást.
Fajszi Ferenc

Egy fő Egészségfejlesztési Iroda vezető

Állampolgársági eskü

BOR

Temerini gazdák Zsolt atyánál

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ a TÁMOP-6.1.2/
LHH/11-B-2012-0013 azonosítószámú
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben”elnevezésű, „Az egészség
nem minden, de egészség nélkül minden semmi”című pályázatának keretében munkatársakat keres az alábbi beosztások
betöltésére:

11. oldal

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

Villamossági és
Műszaki cikk
Kereskedés

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

Egyre bővülő árukészlettel várjuk Kedves
Vásárlóinkat.
Hetente új akciók!
Tisztelettel: Kovács István ev.
06-30/9688-067
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Köszönetnyilvánítás

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

Hálás szívvel mondunk köszöntet mindazoknak, akik részvétnyilvánításukkal és jelenlétükkel szeretett halottunkat

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

Határik Antalt
elkísérték utolsó útjára

kedd, csütörtök 1330-1630.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

FIGYELEM!
CÍM ÉS SZÉKHELYVÁLTOZÁS!

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik

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.

Ignácz János

Telefonszámunk változatlanul a 77-401-344.

temetésén részt vettek, elhelyezték sírjára a
tisztelet és szeretet virágait, osztoztak bánatunkban és mély fájdalmunkban.
Gyászoló család
Megnyitottuk

Kisállat és díszállat felszerelés boltunkat!
Nyitva tartás: H-P 08:00-12:00, 13:00-16:30 Sz: 08-12

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!

Akvarisztika. terrarisztika, madár, rágcsáló, kutya,
macska tartáshoz felszerelések, kellékek, eledelek,
vitaminok.

Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)
Pethő Zoltán

Tel: 0630/338-25 08

www.pézé.hu

STÍLUS
ÜZLET

OKTÓBERI AKCIÓJA

Mécsesek,
mécsesbetétek,
műkoszorúk,
selyemcsokrok, sírvázák
akciós áron egész
hónapban!
Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . :
06-30/529-7407

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés
A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szoló csa lá dok meg-bízá sá ból 2013. szeptember hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:
Korom István
Uzsorás Vencelné
sz: Vajda Katalin
Vargacz Benedekné
sz: Zugéber Erzsébet
Szabó Józsefné
sz: Rövid Veronika
Agócs József
Lipka Mihály
Besenyei Antal
Farkas Istvánné
sz:Farkas Margit
Ignácz János

élt: 63 évet
élt: 70 évet
élt: 80 évet
élt: 73 évet
élt: 60 évet
élt: 80 évet
élt: 73 évet
élt: 73 évet
élt: 57 évet

Horváth Jánosné
sz: Bagóczki Viktória
Juhász Gyuláné
sz: Bagi Róza
Kender Vincéné
sz: Berkó Irén
Blanda László
Határik Antal
Vén Ferenc
Jacsó Sándor
Nagy Sándorné
sz: Illés Margit

élt: 86 évet
élt: 76 évet
élt: 84 évet
élt: 82 évet
élt: 86 évet
élt: 73 évet
élt: 64 évet
élt: 94 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

Gázkazánok,
gáztűzhelyek,
gázbojlerek
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek
beüzemelése:

Helyesbítés!!!!!

HÓDI-KÖTÖS TALÁLKOZÓ

2013. október 20-án 14:00 órától HÓDI-KÖTÖS találkozót tartunk a
volt Diákotthon épületében. Cím: Jánoshalma, Molnár János u. 3.
Érdeklődni: Karipné Marikánál személyesen munkaidőben a
találkozó helyszínén, illetve a 06-70/331-46-38 telefonszámon.

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Októberi

extra ajánlata!

Olasz felvágott: 1096 Ft/kg
Kedvenc májas 250 g-os 165 Ft/db
Üveg mécsesek 95 Ft/db-tól

2013. október 16-án Kirakodó vásár

KISS ATTILA
gázszerelő mester

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

Japán masszázs!
Kezelés és
tanfolyamok,
Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

www.szcsk.hu

06-70/634-63-64

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2013. szeptember hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:

Erdőd Antal (1943)
Kovács Imre (1949)
Sipos Elvira (1977)
Kovács Antalné sz. Győri Mária (1924)
Kasza Tiborné sz. Ritz Margit Gizella (1958)
Sarok Mihályné sz Binszki Mária (1924)
„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és fénynek
csak egy sugarát hozta erre a világra, már nem élt hiába: életének meg volt az
értelme…„
Nagy Zsolt ügyvezető
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2013. október

Pozitív a szeptemberi mérleg
4. forduló 09.08.

Felnőtt csapat:
Felnőtt a csapat a feladathoz
Jánoshalmi FC - Nemesnádudvar 2:1 (1:1)
Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők: Jeszenszky Roland 36. p.,62. p. ill. Schmidt 34. p.
Jók a Jánoshalmi csapatból: Nagy Kristóf, Lódri Ferenc, Enesei Márton, Maráczi Ádám
Gieszinger Ferenc edző: Megérdemelt győzelem egy jó csapat ellen.
U-19 csapat:
Jánoshalmi FC - Nemesnádudvar 1:1 (0:0)
A jánoshalmi gólszerző: Nagy Róbert
Fenyvesi Ferenc edző: Egy lesgóllal vezetést szereztek a vendégek,
melyet csak nagy küzdelemben a 82.-ik percben sikerült kiegyenlíteni.
U-16 csapat:
Jánoshalmi FC-Kunbaja 11:0 (6:0)
Gólok: Zentay Viktor 4, Csámpai Martin, Fenyvesi Dávid, Fetter Mihály,
Hegedűs Bence, Madarász Ákos, Sarok Erik, Hajdú Hunor
Fenyvesi Ferenc edző: Látszott a csapaton a magabiztosság és a felszabadultság.

6. forduló 09. 22

Felnőtt csapat:
Magabiztos győzelem
Jánoshalmi FC-Sükösd 3:0 (2:0)
Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők: Kisa Péter a 33. p., 79. p., Gieszinger Péter a 49. p.
A jánoshalmi csapat legjobbjai: Gieszinger Péter, Horváth Ádám, Lódri
Ferenc, Kiss Tamás, Kisa Péter
Gieszinger Ferenc edző: Az első játékrészben megszerzett előnyünk
kényelmessé tett bennünket. A második félidő a vendégek meddő
mezőnyfölényében zajlott.
U-19 csapat:
Jánoshalmi FC - Sükösd 6:1 (3:0)
Jánoshalmi gólok: Sztojka Szilárd 3, Nagy Róbert, Tóth Zorán,Lengyel
Endre
Fenyvesi Ferenc edző: Minden játékos azt játszotta, ami elvárható tőle.
Ez a magyarázata a fölényes sikernek.
7. forduló 09.28.

Felnőtt csapat:
Három rúgott gól sem volt elég a pontszerzéshez
5. forduló 09.15.
Bácsborsód SK- Jánoshalmi FC 5:3 ( 0:2)
Felnőtt csapat
Bácsborsód, 100 néző
Parázsmérkőzés
Gólok: Cifra 49. p., 87. p., Merkler a 49. p.,51. p.,60. p. ill. Jeszenszky
Roland. 43. p. Gieszinger Péter a 45. p.
Bajaszentistván: Jánoshalmi FC 1:1 (1:0)
Jó: a jánoshalmi csapatból csupán Gieszinger Péter.
Bajaszentistván, 100 néző
Gieszinger Ferenc edző: Hagytuk kiénekelni a sajtot a szánkból.
Gólszerzők: Boros 19. p., ill. Kisa Péter 66. p.
U-19 csapat:
Jók: a jánoshalmi csapatból Maráczi Ádám
Bácsborsód SK - Jánoshalmi FC 0:4 (0:2)
Gieszinger Ferenc edző: A nem mindennapi külső körülmények ellenére ezt a mérkőzést a játék képe, illetve a helyzeteink alapján meg kel- Gólok: Dobos Valentin (2), Madarász Ákos, Nagy Róbert
Fenyvesi Ferenc edző: Az előző bajnokságban még nálunk védő
lett volna nyerni.
Völgyesi Armandnak négyszer juttattuk kapujába a labdát, viszont
U-19 csapat:
emellett még számos helyzetet hagytunk ki.
Bajaszentistván - Jánoshalmi FC 2:3 ( 0:3)
U-15 csapat:
Jánoshalmi gólok: Sztojka Szilárd, Papp Dávid, Nagy Róbert
Sükösd_ Jánoshalmi FC 2:4 (1:1)
Fenyvesi Ferenc edző: Nagyon jó első félidőt egy gyenge második
Jánoshalmi gólok: Hajdú Hunor (2), Kollár Zoltán, Fetter Mihály
követett.
Fenyvesi Ferenc edző: veretlen Sükösdöt fektettünk két vállra saját
U-15 csapat:
pályáján. Minden játékosomat dicséret illet!
Érsekcsanád - Jánoshalmi FC 0:2 (0:0)
Gólok: Sarok Erik, Bogdán Patrik
Horváth Mihály
Fenyvesi Ferenc edző: Rangadót nyertük, és ami még pozitívum: nem
club elnök
kaptunk gólt. Nagyon fegyelmezett játék eredményezte a győzelmet!

13. oldal

Új sportegyesület
alakult
Már évek óta tervezzük segítőimmel, hogy
új egyesületet alapítunk. A 2013 tavaszán
befejeződött bajnokságot követően a JFC
közgyűlésén bejelentettük távozásunkat.
Bejelentettük minden hivatalos szervnél. A
nyár folyamán már Aranybácska néven szerveztünk edzéseket. Nyáron szabadedzéseket tartottunk fiúknak és lányoknak egyaránt.
A foglalkozásokon jó hangulat uralkodott.
Szép számmal érkeztek érdeklődők.
Szeptember végére kialakult a követendő
út. A térségben egyedüli egyesületként elindulunk az U-15-ös bajnokságban az FTC-vel
közösen. Az utánpótláskorú játékosaink egy
bajnokságban szerepelnek a jövendő NB-I,
NB-II és válogatott játékosokkal. Ez szerintem egyedülálló.
A felnőtt keretünk egyben maradt és még
érkezett két játékos. János Fruzsina NB-II-es
kézilabda kapus és Tallérné Bognár Detti, aki
régen az MTK játékosa volt. Erős, masszív
társaság, akikkel jó és izgalmas mérkőzések
megvívására képesek.
Nem hallgathatom el az egyesület segítőit sem: Ferenczi László, Gáspár Zsolt,
Huszár Tibor, Malustyik Béla, Szakál Lajos,
Szabó László, Agroprodukt Kft. Köszönjük
nekik. Nagy szükségünk van a segítségre.
Akkor alakult az egyesület, amikor országosan tömegével szűnnek meg klubok, szakosztályok. Ez számomra, mint edzőnek is
nagy kihívás. Két csapat, két külön korosztály, ám egy öltöző. A teljes keret 25 fő.
Kilenc településről járnak rendszeresen.
Erre nagyon büszke vagyok, mert ide jönnek

a játékosok Jánoshalmára és nem a jánoshalmaiak vidékre.
2013.09.15.
Aranybácska – Kalocsa 0:0 (0:0)
Számos helyzetet kidolgoztunk, de gól
nem született.
2013.09.23.
Katymár – Aranybácska 3:1 (2:1)
Már a 3 percben megszereztük a vezetést, amire a hazaiak 15› múlva válaszoltak
egy büntetőből szerzett góllal. Az első félidő
befejezése előtt sorozatos hibáinkat kihasználta a hazai csapat és 2:1 eredményre zárta a félidőt. A második játékrészt mi kezdtük
jobban, de gólt nem tudtunk rúgni. A mérkőzés hajrájában kaptunk még egy büntetőt és
ezzel a mérkőzés eldőlt.
2013.09.29.
Aranybácska – Városföld 2:0 (2:0)
Rendkívül rossz időjárási viszonyok között
kellett a mérkőzést lejátszani. Esett az eső és
nagyon hideg volt. Szebnél szebb támadásokat vetettünk be, de a 38. percig nem tudtunk gólt szerezni. Később Csernókné Molnár
Erika átlövés góllal megszerezte a vezetést.
Két perc múlva szintén átlövés góllal Huszár
Alexandra megduplázta. Második félidőben
állandósult a fölényünk, de gólt már nem tudtunk szerezni.
Jók: Doszpodné Kovács Krisztina, Fazekas Evelin
Gál László

Kézilabda Híradó!

A Terézhalmi Ökoturisták Egyesülete (TÖTE)

a Sátorkőpusztai-barlangban

2013. 09. 28.
A barlang más néven Strázsa-hegyi alsóbarlang vagy Esztergom Őrhegyi Kristálybarlang.
A barlangtúrára 35-en vállalkoztunk. Kicsit
nagyot, fiatalt, idősebbet dicséret illet.
A kalandos barlangtúra kb. így nézett ki.
A főág néhány méteres vízszintes szakaszszal indul, majd az ún. Kiskútnál a járat függőlegesbe vált, innen, a -45 méteren lévő végpontig szinte végig lefelé haladtunk. Jobbról és balról barlangászok biztosítása mellett
ereszkedtünk.
A második létrát követően elérkeztünk a
túra kulcspontjához, a „Kacsához”. Ez a szakasz
Lánccal, létrával is biztosítva van, azonban
alattunk a mélység érzése megmarad.
A Ferde-terem lejtőjén kötélbe kapaszkodhattunk, a Nagykút szűk aknája, majd a 10
méteres létrával biztosított szakasz is koncentrációt követelt tőlünk. Végül a Nagy-aknába ereszkedtünk le a barlang legszebb részébe. A bejárt útvonalon felmenni már gyerekjáték volt! A plusz programok is kellemesek voltak, ahogy az idő is kegyes volt hozzánk. Átsétáltunk Szlovákiába, Párkányra. Láttuk a hidat
díszítő Magyar Királyság címerét, valamint az
esztergomi hídfőnél a Magyar címert.
A Bazilikába betérve elsősorban a főoltárkép vonta magára a figyelmet, ugyanakkor egy
esküvő részletét is láthattuk.
Hazafelé a zsámbéki romtemplomot néztük meg.
(TÖTE -SSP)

A bajnokságra Hajdúszoboszlón és JánosA következő bajnoki forduló:2013.10.05.
halmán alapoztak a lányok. A kemény mun- Bácsbokodon Bácsalmás ellen de.:10 óraka mellett időt szakítottunk egy kis lazítás- kor.
Hajrá JNKSE
nak, így igazi csapat tréningen kovácsolódtunk össze. A felnőttek már bebizonyítotNézzék a honlapunkat, igaz még készülőták, hiszen mindkét vidéki bajnoki meccsü- ben, de folyamatosan írunk magunkról!
ket megnyerték.
www.jnkse.hu
Tkécske-Jánoshalma16 : 30,
R. M.
Kecel- Jánoshalma 15:37.
A csapathoz viszszatért Lódri Fanni, Dabis Kata,
Hegyi Barbara és
Szulcsán Anna.
Sajnos tanulmányai miatt lemondta tagságát Harczi
Alíz (kapus), és
csak kivételes esetekben áll újra a
kapuba Gyimesiné
Edit, így nagy
teher nehezedik
a fiatal kapusunk
Surányi Betti vállára.
Serdülőink az
Országos Regionális bajnokságban
fognak szerepelni, mely új szabályok szerint játszhatók a támadásban és a védekezésben is. Nem
lesz könnyű a feladat számukra,de
összpontosítással, szorgalommal,
küzdéssel, remélem, megállják a
helyüket.
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Óvatosan a házalókkal !

Rendőrségi hírek

Elljárás indult P. E. Jánoshalmi
lakos bejelentése alapján súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Ö. G. Jánoshalmi lakos ellen, aki a rendelkezésre álló adatok szerint 2013. szeptember 4-én 00 óra 45 perc körüli időben jánoshalmi ház udvarának teraszán - előzetes szóváltást
követően - horolóval egy alkalommal K. R. Jánoshalmi lakos fejére
csapott, aki ennek következtében,
az orvosi vélemény alapján, 8 napon
túl gyógyuló súlyos, de nem életveszélyes sérülést szenvedett (koponya törés) Az elkövető bíróság elé
lett állítva.

A Btk. 370. § (1) bekezdésébe
ütköző és a (2) bekezdés b. pont bc.
alpontja szerint minősülő szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt
Eljárás indult E. Z. jánoshalmi lakos
bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2013.július 28 13:30 és
2013.július 29 05 óra közötti időben
jánoshalmi lakatlan ingatlana udvarába kerítésátmászás módszerével
behatolt, és melléképület ablakát
betörve azon bejutva a melléképületbe eltulajdonított 8 kg réz huzalt. A
rongálással kb: 20.000-Ft kár keletkezett míg a lopással 8000 Ft. Az
elkövetők J:I. , K.T.K.R. Jánoshalmi lakosok,

A BTK 370. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b.
pont bf. alpontja szerint minősülő szabálysértési értékre helyiséghez tartozó bekerített helyre, megtévesztéssel, a jogosult tudta és
beleegyezése nélkül bemenve
*elkövetett lopás vétsége miatt tett
Sz. I. jánoshalmai lakos feljelentést
ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
augusztus 4.-én 18 és 2013. augusztus 5.-én 07 óra között a jánoshalmi
húsbolt bekerített udvarából feltehetően kerítés átmászás módszerével
eltulajdonított 10 db tyúkot és egy
darab kakast kb. 25.000.-Ft.értékben. Az elkövetők J:I. , K.T.K.R. ,
valamint K.L. Jánoshalmi lakosok.

Végül négy vádlottat ítéltek el
Egy brutális bűncselekmény kapcsán
hirdettek ítéletet szeptember 24-én délelőtt a Kiskunhalasi Járásbíróságon.
Tavaly júliusban Kisrátában három férfi súlyosan bántalmazott egy német
házaspárt, egyikőjük meg is erőszakolta a megrémült asszonyt. Az elsőés másdrendű vádlottak nem jogerősen tíz, illetve tizenegy év fegyházbüntetést kaptak.
A korábbi három vádlott mellett egy
negyedik férfi is bíróság elé állt. Mint
kiderült B. József negyedrendű vádlott
a másik három férfit őrizetbe vételükig
bújtatta, élelemmel látta el és segítette
anyagilag. Az ítélethirdetésen a bűncselekmény több megdöbbentő részletét is
felelevenítették.

Értesítem a Jánoshalmi Járáshoz tartozó települések
polgárőreit, lakosait, hogy az Országos Polgárőr Szövetség a Polgárőrségeken belül bevonva az Országos Rendőr-főkapitányságot, „Járási koordinátorokat képzett ki“. A
koordinátorok a Járási székhelyeken, és a hozzátartozó
településeken belül működnek-tevékenykednek. A koordinátorok minden járási székhelynél a legjobb polgárőrök
közül lettek kiválasztva. Fő cél volt, hogy legyen vezetői
tapasztalata, együttműködési készsége, legyen megszállott közbiztonság párti. Képes legyen a szakma elvárásait közvetíteni, segítse az egyesületeket. Kísérje figyelemmel az egyesületek munkáját, szorgalmazza az új, fiatal
polgárőrök felvételét. Negyedévente hívja össze eligazításra, eszmecserére az egyesületek vezetőit, járási polgármestereket és a rendőrség vezetőit. Évente többször
látogassa meg az egyesületeket, törekedjen arra, hogy a
polgárőrcsoportok feleljenek meg az Országos Polgárőr
Szövetség alapszabályának, Szolgálati szabályzatának,
Etikai-fegyelmi elvárásainak. Ellenőrzései során szűrje ki
a nem megfelelő polgárőröket, és intézkedjen az egyesületi elnök bevonásával az eltávolításukról. Működjön
együtt a járásokban működő állami intézményekkel, valamint a járásokban működő legfontosabb intézményekkel.
Törekedjen arra, hogy a járási székhelyen működő intéz-
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Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

kolóban azonnal megkezdte
tűzifa szállítmányának értékesítését.
Az adóellenőrök egyből
éltek a kihagyhatatlan ajánlattal, és rövid alkudozást
követően meg is állapodtak a vételárról, majd a házhozszállításról. Időközben a
közelben levő pénzügyőrök
is megérkeztek a helyszínre,
megkezdték a teherautó és
sofőrje ellenőrzését, az adóellenőrök pedig, akik mindeddig vevőként viselkedtek, felfedték kilétüket.
A helyszínen kiderült, hogy
a külföldi fiatalember Magyarország területén engedély
nélkül árusít, számlát és
egyéb bizonylatot sem tud
adni, így a rakományt a NAV munkatársai azonnal lefoglalták. A 130 000 Ft-ért kínált tűzifa súlya 48 mázsa volt.
A vevők 130 000 Ft-ért 48 mázsa tűzifát vehettek volna,
amely 1, 5 méteres rönkökben volt.
A rönkökben levő tűzifa ára így mázsánként 2 700 Ft
lett volna, amely még darabolásra és hasításra vár. A 2
700 Ft-os ár, pedig több annál, mint ami a magyarországi legális helyről, adózottan beszerezhető "konyhakész"
tűzifa ára - közölte a NAV sajtószolgálata.

Időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat

Mint megtudtuk, a megtámadott német házaspár már
soha többé nem szeretne visszajönni Magyarországra,
egykori jánoshalmi házukat is árulják. Arról, hogy enyhébb vagy súlyosabb ítélet szülessen, a megyei bíróság
dönt majd másodfokon.
halasmedia.hu

Járási koordinátor a polgárőröknél

J Á N O S H A L M I

A téli fűtési szezonra való felkészülési időszakban a
Dél-alföldi régióban is megszaporodott a tűzifát gépkocsiról, utak mellett, parkolókban árusítók száma. Az elmúlt
napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dél-alföldi adóellenőrei és pénzügyőrei olyan helyszíneket, parkolókat
ellenőriztek, ahol feltételezhetően tűzifát árultak.
Egy alkalommal éppen a NAV kollégáinak karjaiba
futott egy külföldi rendszámú kisteherautó, mely a par-

Ezt követően Nagyné Dr. Tajti Ilona ismertette az ítéletet. A harmadrendű vádlott, K. István tíz év fegyházbüntetést kapott, a másodrendű vádlott
ifjabb K. Ferenc előre láthatólag 11 évet tölt fegyházban.
K. Ferencre, az elsőrendű vádlottra 10 év fegyházbüntetést szabtak ki. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mivel az
ügyész súlyosbításért fellebbezett, a vádlottak ügyvédei
viszont enyhébb büntetést tartanának reálisnak.

HUNYADI NÉPE

2013. október

mények, egymás közötti munkájának célkitűzéseinek kölcsönös segítése eredményes legyen, az alapfeladatok
végrehajtása, legyen meg a nemzeti összefogás. A járási koordinátorok szerepe a közrend és közbiztonság megszilárdításában való részvétel, a lakossággal és a járásokban működő legfontosabb állami intézményekkel való
együttműködés. Járjon közre a hozzá tartozó településeken, az ottani önkormányzatokkal, rendőri szervekkel
annak érdekében, hogy minden településen legyen polgárőr csoport, és a meglévők ne szűnjenek meg.
A Jánoshalmi Járásban Horváth Ferenc jánoshalmi
polgárőrt nevezték ki „Járási koordinátornak“ fegyelembe
véve a több mint két évtizedes megszállott polgárőri tevékenységét, melyet kiváló együttműködési készséggel tett
a szakmai elvárásoknak megfelelően a közbiztonság javítása terén. A polgárőr szakmai és vezetői tevékenységét
már több alkalommal jutalmazták. Kiváló vezetői munkája
elismeréseként megkapta a polgárőrség aranyfokozatát keresztjét is.
Polgárőri tisztelettel:
Horváth Ferenc Ö. T. Elnök.
Etikai, fegyelmi bizottsági elnök.
Járási koordinátor.

A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII.20.) kaphat az GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt
NGM számú, a gáz és csatlakozó vezetékek és fel- honlapján
használói 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

Or vo si ügye let

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

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Ügyeleti beosztás:

Október: 4. Dr. Kishonti Attila, , 5. Dr. Csoboth Johanna,

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

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen? 0
Ásványvíz 1,5 l-es
NES tea 1,5 l-es
Finom liszt 1 kg-os

99,– Ft-tól
99,– Ft-tól
99,– Ft-tól

Nagy mécses választékkal
várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Az akció a készlet erejéig tart

Lapunk legközelebb

2013. november
1-én
jelenik meg

Anya köny vi hí rek

2013. szeptember hónapban

született:
Kolompár Roxána Elvíra (Anyja neve: Kolompár Anasztázia), Farkas Olivér (a.n.: Kolompár Emese), Olteán-Fülöp Hanna (a.n.: Fülöp
Zsuzsanna (Kéleshalom)), Rostás Noémi Zsóﬁa (a.n. : Kurucz Nikoletta), Bányai Anna
(a.n.: Móricz Krisztina), Szerencsés Ajsa (a.n.:
Juhász Anikó), Orosz Bernadett Julianna (a.n.:
Kovács Tünde), Kun Tamás Erik (a.n.: Kolompár Dóra, Ujházi Bence Attila (a.n.: Gieszinger
Anita (Helvécia)).

Házasságot kötött:

Petróczky Ferenc

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

Dobák Dóra Daniella és Dudás Péter
Mig Ágnes és Hauser Gergő
Barna Bernadett Mária és Bor Tibor

GRATULÁLUNK!

