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ÖT ÉVVEL TOVÁBB MŰKÖDHETETT A
GIMNÁZIUM A MEGSZOKOTT HELYÉN
Marad a gimnáziumi képzés a felújított általános iskolában

Városunk középiskoláiban május elején ballagtak a végzős diákok. AZ
ünnepi eseményekről szóló tudósításainkat a 6. és a 9. oldalon olvashatják.
Felvételünkön a Mezőgazdasági Szakképző Iskola ballagó diákai láthatók

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A DAOP-3.2.1./B jelű, Buszpályaudvar kiépítése pályázat
Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala előtti munkálatai
2012. július hónapban az alábbiakban érintik a Tisztelt Lakosságot:

A parkoló és az úttest felbontásra kerül, helyette új parkoló, úttest és a park
mellett járda kerül kiépítésre. Az úttest teljes hosszban, a Rákóczi úttól a
Városházi Gyógyszertárig átépítésre kerül. Erre vonatkozóan forgalomkorlátozó közlekedési táblák kerülnek elhelyezésre.

A Polgármesteri Hivatalban az építés alatt az
ÜGYFÉLFOGADÁS ZAVARTALAN.
Kérjük, hogy a gépjárművel érkezők az
ALÁBBI PARKOLÓKAT HASZNÁLJÁK!
 VM MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA parkolója
 HUNYADI JÁNOS Általános Iskola, Gimnázium SZKI parkolója
Innen gyalogosan érhető el a Polgármesteri Hivatal.
A kerékpárral érkezők a Hivatal bejáratánál ideiglenesen felállított kerékpártárolóktól a járdán kényelmesen meg tudják közelíteni a főbejáratot.

Az út lezárása miatt kér jük szíves megér tésüket!
Bízunk benne, hogy az augusztusban befejeződő kivitelezés után mindenki
örömmel fogja használni az új úttestet, parkolót és járdát.
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán, telefonon,
e-mail-en.
Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
 77/501-001, e-mail: polghiv@janoshalma.hu
Jánoshalma, 2012. május 25.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete
2012. februárban a költségvetés elfogadásakor a 27/2012.(II.14.) számú határozatával
fejezte ki szándékát a gimnáziumi képzés
Radnóti u. 13. szám alatti épületből a Béke
tér 11. szám alatti épületbe való átköltöztetésével kapcsolatosan. A gimnazista gyermekek létszámának folyamatos csökkenése
kényszerítette ki a döntést, emellett tény, hogy
az általános iskolás korosztály létszámában
szintén fogyás tapasztalható. Kézenfekvőnek
mutatkozott az elképzelés, mert a gimnáziumi
tanulók a tavaly felújított általános iskola épületében elférnének egy külön szárnyban.
Nem először vetődött fel ez a megoldás a településen. A 2006-os önkormányzati
választásokat követően Karsai Péter, a térség akkori egyik országgyűlési képviselője
tett javaslatot arra, hogy a város ajánlja fel
a megyének a gimnáziumot, mert nem tudja
majd fenntartani. A Képviselő-testület nem
fogadta el ezt a javaslatot, határozatában
a gimnázium helyi fenntartása mellett döntött, még olyan áron is, ha hitelt kell felvenni a városnak a finanszírozáshoz. Karsai
képviselő úr másik javaslata volt, hogy ha
már nem adja át a testület a megyének az
intézményt, akkor kerüljön kiürítésre a gimnázium épülete, és költözzenek át a gimnazista gyermekek az általános iskola épületébe. Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2007-ben, oktatásügyben meghozott
határozata az általános iskola és a gimnázium összevonása volt, ezzel a döntéssel sikerült még öt évig változatlan helyen
üzemeltetni a város középiskoláját.
Az Önkormányzati Törvény értelmében
2013-tól feladatfinanszírozás lép hatályba, az
új szabályozás már nem ad lehetőséget az
önkormányzatoknak hitelből finanszírozni a
különböző feladatokat. Ebben az évben több
alkalommal is téma volt a bizottsági - és testületi üléseken a gimnázium helyzete. Miután
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság megbizonyosodott arról, hogy a képzés áthelyezése szakmailag megoldható,
márciusban a testület a 89/2012.(III.29.) szá-

mú határozatával döntött a gimnáziumi osztályok átköltözésének gyakorlati megvalósításáról.
A 90/2012.(III.29.) számú határozat a gimnáziumi osztályok átköltözésének időpontjairól szól, mely szerint a Radnóti u. 13. szám
alatti székhelyről a Béke tér 11. szám alatti épületbe való átköltözés időpontjai: 2012.
június 12-14. Az érettségi vizsgákhoz szükséges termek berendezéseire vonatkozóan:
2012. június 18-22-i hét után kerüljön sor a
költözésre, mivel a 91/2012.(III.29.) számú
határozatban testületi állásfoglalás született
az érettségi , és szakmai vizsgák zavartalanságának biztosításáról.
Ezen túlmenően Jánoshalma Város Képviselő-testülete felhívta a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium intézményvezetőjének figyelmét
a korosztálynak megfelelő bútorzat biztosításának szükségességére az új helyszínen.
A költözés gyakorlati megvalósításával
kapcsolatban a testület az alábbi döntéseket hozta meg:
1. Alapító okirat kerüljön elkészítésre, a szükséges kiadásokra a Képviselő-testület
fedezetet biztosít.
a) új névtábla,
Kiadás: kb. 50.000,-Ft
b) új bélyegző kerüljön megrendelésre
Kiadás: kb. 50.000,-Ft
c) az illetékes szervekhez - Kormányhivatal, NAV, MÁK, KIR, Bank, szolgáltatók
- a bejelentési kötelezettségnek tegyen
eleget a Polgármesteri Hivatal, illetőleg
az Intézmény tegye meg.
2. Az intézmény minden dokumentumának
aktualizálásáról, a Pedagógiai Program, és
az SZMSZ felülvizsgálatáról az intézményvezető gondoskodjon.
3. A Gimnáziumi irattár és a gazdasági csoport a Béke tér 11. sz. alatti épületben kerüljön elhelyezésre. A gazdasági, a szakmai
és az ügyviteli munka egy épületben lesz.
A szélessávú internet vagy megosztásra
kerül, vagy az OPTANET-en keresztül kerül

kiépítésre.
4. Az eddigi és a folyamatban lévő pályázatok
intézményi adatainak módosítását az intézményvezető kezdeményezze a Közreműködő Szervezeteknél.
5. A nevelő-oktató munkát segítők közösségi helyisége a jelenlegi helyén kerüljön biztosításra.
6. Raktár, tároló hely, az eszközöknek és
berendezéseknek, ill. a felesleges, jó állapotban lévő bútorok, a jelenlegi helyen
(Radnóti u. 13.) maradnak.
7. 21. század elvárásainak is megfelelő kémiai előadó felszereléseinek, bútorainak, eszközeinek elhelyezése a Béke tér 11. sz.
alatti kémia szaktanteremben kerüljön elhelyezésre.
8. Az interaktív táblák/táblák le-és felszerelése, áthelyezése a Városgazda Kft. segítségével történjék meg. A Képviselő-testület
köszönettel vette a szállításkor felajánlott
szülői segítséget is.
9. A tablók átszállítása (gimnázium, kollégium kb.:120 db), le-és felhelyezése az
adott folyosórészekre az intézményvezető feladata.
10. A Radnóti szobor átszállítására, felállítására a Képviselő-testület biztosítja a szükséges forrást, (147.000,-Ft) az áthelyezés kerüljön egyeztetésre Városgazda Kft.
ügyvezetőjével. A pedagógusok emlékfala
maradjon az eredeti helyén.
11. A szakképzés a Radnóti u. 13. szám alatti
épület jól elkülöníthető részében - hátsó tornatermi részen, és informatikai szaktantermekben – folytatódjon, az eddig megszokott
rend szerint. Jánoshalma Város Képviselőtestülete a ragaszkodik ahhoz, hogy a Radnóti u. 13. sz. alatti tornaterem eredeti állapotában megmaradjon. A szakképzés helyben maradásával az óvoda internet kapcsolata a továbbiakban megmarad.
Az átköltözést úgy kell végrehajtani, hogy
amennyiben kedvező körülmények lesznek,
a gimnázium épületében újra megkezdődhessen az oktatás.
JKT

Fotókiállítás

Itt maradt a kupa

A fényképezés a pillanat művészete. A filmes vagy
digitáslis technikával egyaránt a szándéka a művésznek,
hogy az utókor számára megörökítse, ami számára is
szép. Ebben jeleskedik már gyermekkora óta Eötvös Géza
nyugalmazott gyógyszerész. Képei az Imre Zoltán Művelődési Központban láthatóak.

A nagy hagyományokkal bíró Dr. Szabó Gusztáv
gépészvetélkedő az idén is jánoshalmi sikert hozott. A z
erős mezőnyben a résztvevő nyolc csapat közül összetettben a jánoshalmi diákok szerezték meg az első helyezést.
A versenyről részletesen következő számunkban tudósítunk. A győzteseknek gratulálunk!

Tisztelettel:

Czeller Zoltán polgármester s. k.

Sportos majális

Május 12-én volt a sportpályán a Sport Majális. Idősebbek fiatalabbak egyaránt megtalálták szórakozásukat. Ezt képünk is tanúsítja. Igaz a nagy ebből a
helyzetből nem lett gól. Részleteket az eseményről a 13. oldalon olvashatnak.
ISSN

2062-4069

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

A tisztán pályázati pénzekből megvalósuló

Jánoshalmi Napok 2012

részletes programja az 5. oldalon olvasható
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Kiszolgáltatott vízszolgáltatás
A Magyar Közlöny 2011. évi 166. számában megjelent a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény, amelynek rendelkezései különböző időpontokban lépnek hatályba.
Az új törvény egyik lényeges eleme az, hogy
az eddigi üzemeltetők (Jánoshalmán a Városgazda Kft.) engedélyeit meg kell újítani. Az engedélyek megújításának előfeltétele, hogy 2012.
június 30-án már 50.000 felhasználói (fogyasztói) egyenértékkel rendelkezzen az új üzemeltető. A törvény értelmében az egytelepüléses,
kisebb üzemeltetési szolgáltatók mindenképpen valamely nagyobb szolgáltatóhoz csatlakozva biztosíthatják a szolgáltatás feltételeit. A kistérség települései közül Borota és
Kéleshalom már évtizedek óta a Halasvíz Kfthez tartozik, csak a két város, Jánoshalma és
Mélykút önálló.
A jövőben az engedélyező hatóság a Magyar
Energia Hivatal (MEH) lesz. A hivatal csak akkor
adhatja ki az engedélyt, ha
− 50.000 felhasználói (fogyasztói) egyenértékkel rendelkezik az üzemeltető, és az engedély
kérelmét 2013. május 31-ig beadja
− 2014. december 31-ig legalább 100.000 felhasználói (fogyasztói) egyenértékkel, továbbá,
− 2016. december 31-ig legalább 150.000 felhasználói (fogyasztói) egyenértékkel rendelkezik a vízi-közmű üzemeltető társaság.
A Képviselő-testület a törvény tervezetének megjelenése óta bizottsági és testületi ülések keretében havonta foglalkozott a
témakörrel.
A feltételeknek jelenleg a Jánoshalmához legközelebb fekvő, tőlünk északra lévő Halasvíz,
illetve a déli területek szolgáltatója a Bajavíz Kft.

felel meg. A Halasvíz 100.000 alatti, a Bajavíz
Kft. jelen pillanatban is több mint 100.000 felhasználói (fogyasztói) egyenértékkel rendelkezik, így az utóbbi szolgáltató társaság a lépcsőzetes feltételek első két kitételének megfelel. A
Bajavíz Kft. a déli megyerészben működő, más
hasonló ivóvíz- és szennyvízelvezetésben érdekelt szolgáltatókkal felvette a kapcsolatot, hogy
együttesen érjék el a törvényben meghatározott
150.000 felhasználói egyenértéket.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Czeller Zoltán polgármester javaslatára
május 24-én határozatban rögzítette a kötelező csatlakozás önkormányzatunk által elfogadható feltételeit. A döntés meghozatalakor
a Képviselő-testület mérlegelte, hogy a víz-és
szennyvíz közmű esetében is a város mekkora fizikai és pénzügyi erőfeszítéseket tesz a
közművek felújítása érdekében. Jánoshalma
kizárólag a törvény erejénél fogva – és nem
önszántából - gyakorlatilag teljesen felújított
közművekkel csatlakozik majd más szolgáltatóhoz.
JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELVÁRÁSAI AZ ÚJ VÍZIKÖZMŰ
SZOLGÁLTATÓTÓL:
– a személyes és telefonos ügyfélszolgálat fenntartása, a hibabejelentés 24 órás lehetősége
– a jelenlegi munkavállalói létszám megtartása
– készenléti szolgálat fenntartása a délutáni és
a hétvégi időszakban
– folyamatban lévő vízi-közmű pályázatokban
(szennyvíz, ivóvíz) aktív részvétel az önkormányzat érdekeit képviselve
– a vízi-közmű működtető eszközök átadásátvételi módjának előzetes meghatározása
(vételként, apportként, stb)

A virágos
Jánoshalmáért

pályázat jelentkezési lap 2012.
A pályázatra a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet benevezni, amelyet 2012. június 15. (péntek) 11.00 óráig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal portájánál
elhelyezett ládába,vagy személyesen a 24-es számú irodába. A pályázatra jelentkező hozzájárulását adja ahhoz, hogy a virágos kertjéről készült fényképeket az önkormányzat nyilvánosságra hozza.

– a számlázási rendszer szinkronizálása, a kéthavi leolvasási rendszer lehetőség szerinti megtartása
– a korábbi szolgáltató követelés nyilvántartásában való aktív részvétel és a behajtás kezelésének aktív segítése
Juhász Zsolt ügyvezető, Miskolczi Angelika
könyvelő és Kócsóné Kürti Mária a Városgazda
Kft. könyvvizsgálója, a Képviselő-testület elé terjesztették azokat a kérdéseket, amelyekben sürgős konkrét intézkedés szükséges. A május 24-i
testületi ülésen több eldöntendő kérdésben is
lényeges döntés született.
A Képviselő-testület a Városgazda Kft. további működésével kapcsolatban ad hoc munkacsoportot állít fel, amely a döntéseket előkészíti, a felmerült további kérdések meghozatalához
szükséges anyagokat kidolgozza.
A bizottság tagjai:
– Czeller Zoltán polgármester
– Komáromi Lajos alpolgármester
– Kovács József bizottsági elnök
– Ágoston István bizottsági elnök
– Juhász Zsolt ügyvezető
– Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna aljegyző
– Tóth Erika osztályvezető
– Miskolczi Angelika gazdasági vezető
Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízta a Városgazda Kft. és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát azzal, hogy a Városgazda Kft. könyveiben lévő forgalomképtelen víziközmű vagyon és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott eszközök tekintetében a Városgazda Kft. által használt vagyonról együtt menynyiségi leltárt készítsenek 2012. május 31-i fordulónappal.
A mennyiségi felvétel ismeretében könyv

szerinti értéken az önkormányzat befogadja a
Városgazda Kft. számláját. (Kb. 17 millió forint
értékű vagyon)
Az önkormányzat a következő testületi ülésen
napirendre tűzi a Városgazda Kft. Alapító Okiratának felülvizsgálatát, a tevékenységi köröket és
székhelyet illetően.
Az önkormányzat az új üzemeltetési szerződés megkötésével egyidejűleg a Városgazda
Kft-vel kötött vízi-közmű üzemeltetési megállapodást megszünteti, és egyben kötelezi a Kft-t,
hogy a vízgazdálkodással kapcsolatos szerződéseket mondja fel.
A vízszolgáltatási, vízmű üzemeltetési feladat
megszűnése miatt az önkormányzat értesíti a
Kft-t, hogy a szükséges változásokat, munkaügyi
lépéseket tegye meg.
A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét,
hogy a Városgazda Kft. feladatkörének csökkenésével, a munka átszervezéssel kapcsolatban
esetlegesen felmerült többletkiadásokról a tulajdonost értesítse.
A Kft. köteles megtenni mindent a kintlévőség
behajtása érdekében, az önkormányzat az új
üzemeltetővel kötendő szerződésben az új üzemeltető közreműködésére is igényt tart a kintlévőségek behajtása érdekében.
Az Önkormányzat az elmúlt időszakban
mind a Halasvíz Kft., mind a Bajavíz Kft. képviselőivel is tárgyalásokat folytatott. Képviselő-testület megbízásából Czeller Zoltán
polgármester és Juhász Zsolt ügyvezető kérte, hogy a csatlakozás konkrét megvalósítása
részleteinek mielőbbi kidolgozása kerüljön
sor. A tárgyalások még nem zárultak le.
p. m. .

Tovább működik a
„Nyitnikék Gyermekház”
„Minden birodalom annyit ér, amennyi lehetőséget kínál, ezt már az ógörögök is tudták.” Ez
a gondolat volt a mottója a május 24-i testületi
ülés „Nyitnikék Gyermekház” további fenntartása című napirendi pontjának. A Gyermekház létrejötte pályázaton keresztül valósult meg, aminek feltétele volt a további működtetés.
A kormányhivatal előzetes ígérete szerint
pályázati forrásból is biztosíthatja a kedvezményezett - jelen esetben az Önkormányzat a további fenntartást. A tervezet szerint kb. két
hónap a pályázat átfutási ideje, de május 1. nap-

jáig visszamenőleg el lehet majd számolni a felmerült költségeket. A tervek szerint a Gyermekház 2 fővel működik a továbbiakban, számukra a
béreket május 1. napjától kell biztosítani.
Jánoshalma Város Képviselő Testülete május
24-én meghozott határozata alapján, a Gyermekház fenntartásához szükséges bér- és járulékköltségeket, a pályázat által történő elszámolhatóságig terjedő átmeneti időszakra, az intézmény saját költségvetése terhére biztosította.
-er -án

Célunk az idősekről
való gondoskodás
Újabb felújításokat tervez az
Önkormányzat a Pelikán otthonban

2012. június 15-én

Jánoshalma Város Képviselő Testülete pályázatot kíván benyújtani a TIOP-3.4.2-11/1 jelű
konstrukció tárgyában „Szociális Otthon felújítása Jánoshalmán” elnevezéssel.
Az Idősek otthona, Jánoshalma, Hunyadi János utca 2. szám alatti B és D jelű épülete utólagos hőszigetelésének és energetikai korszerűsítésének építészeti terveit a
bajai székhelyű Sándorfi Tervező Iroda, míg
a gépész terveket a szintén bajai Orosz
Ernő tervező végezte. A fotovillamos energia
termelő berendezés létesítését Lévai Gábor
elektromos tervező, a kecskeméti székhelyű
Polar Stúdió 2 Kft ügyvezetője készítette.
A tervek szerint a korszerűsítés során az épületek határoló falai 8 cm vastag, a tetőtér 14 és
12 cm vastag hőszigetelést kapnak. A meglévő
külső nyílászárók kétrétegű üvegezéssel ellátott
korszerűtlen, fa szerkezetek, ezért az átalakítás
során a meglévő külső nyílászárókat új korszerű
hőszigetelt nyílászárókra cseréljük. A belső ajtók
széria faajtók. Az átépítés során csak a meglévő fürdőszoba ajtókat cseréljük, típus szerkezetű, fa toló ajtókra.
Az épületekben akadálymentes lakások kerülnek kialakításra. Megközelítése 5%-ot el nem
érő meredekségű szabályos rámpával történik,
melynek 1,20 m szélessége és kettős korlátja
kerékvetővel biztosított. A bejárati ajtó üvegezéssel, figyelmeztető jelzéssel ellátott, alsó része
ütésálló kialakítású, kontrasztos színezésű. A
lakásegységen belül az összes ajtó 90/190 cm
tiszta nyílásmérettel kialakítandó, az ajtók kontrasztos színezéssel készülnek.

A fürdőszobákban akadálymentes használatot
lehetővé tévő WC épül. A padlósíkban kialakított
zuhanyzóban zuhanyülőke biztosítandó kapaszkodókkal, az ülőkéről elérhető szerelvényekkel, védőfüggönnyel. Az akadálymentes fürdetőben biztosítható a súlyosabban sérült ellátottak
kényelmes fürdetése. Ez a helyiség a folyosóról
megközelíthető, mérete lehetővé teszi 1-2 segítő
jelenlétét és munkáját. A kialakítása az akadálymentes lakás fürdőjének felszerelésével azonos,
fokozottan csúszásmentes kialakítással.
A meglévő villanybojlerek elbontásra kerülnek. A déli tájolású tetőre napenergiával működő
(fotovoltaikus) panelek kerülnek elhelyezésre.
Az épületek csatlakozási áram értéke
„B” épület : 1 x 16 A
„D” épület : 1 x 32 A
Napenergia berendezések csatlakozási áram
értéke
„B” épület : 1 x 15 A
„D” épület : 1 x 20 A
Napenergia berendezések által termelt éves
energia mennyisége
„B” épület : 3620 kWh
„D” épület : 5070 kWh
Az Önkormányzat célja az épületek korszerűsítésével, az idősekre való fokozottabb
odafigyelés és gondoskodás. Az épületek
napenergiával való ellátásának célja, hogy a
megtermelhető energiamennyiséggel csökkenjen az éves villamos energia felhasználás. A megtermelt és esetleg fel nem használt
napenergia kitáplálásra kerül a közcélú áramszolgáltatói hálózatba.
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Újra Magyarok Vására
a Jánoshalmi Napokon
2012. június 30-án a Jánoshalmi
Napok keretében 2. alkalommal kerül
megrendezésre, a magyarok Vására!
Ebben az évben az Önkormányzat fő helyet biztosít a vásározóknak, mert szándéka, hogy segítse
a magyar termelőket, kézműveseket,
akik minőségi alapanyagokból hazai
munkaerővel állítanak elő kiváló termékeket.
A Magyarok Vására eredményeképpen újra megismerhetjük őseink

tudását. A sok fajta termék közül mindenki találhat kedvére való ajándékot.
Kosarunkba kerülhet a vásáron: kerámia, szappan, gyógynövény, lekvár,
szörp, méz, fa áru, kaspó, kosár, tönkölypárna, rongyszőnyeg, textil táska,
tűzzománc, bőr áru, hajtogatott lufi,
gyertya, rétes, kürtőskalács, aszalt
gyümölcs, pálinka, rostos lé.
Érdeklődni a 06-30-511-4418-as
számon Lengyel Antalnénál lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!

Újabb döntések az
ipari park ügyében
Ki volt a projekt tábla
megrongálója?

A Városfejlesztési Társaság a Képviselő-testület május 24-i ülésére előterjesztést terjesztett be a volt laktanya területén
kialakításra kerülő ipari park létesítménnyel
kapcsolatos aktuális teendők témakörben.
A DAOP-1.1.1/G jelet viselő pályázat megvalósulása érdekében, két pénzügyi jellegű
kérdésről döntött a testület.
Elsőként a megvalósítás közben fellépő ÁFA emelkedésből adódó többletköltség elszámolására kívánt benyújtani egy Támogatási Szerződés módosítási
kérelmet a testület a Támogató Hatósághoz, amelyre május 31-ig volt lehetőség. Az
erre vonatkozó önrészt az önkormányzatnak kell biztosítani, de ez már megtörtént a
pályázat beadáskor, ezúttal nem kell többet
fizetni, mint az eredetileg kiszámított önerő
összege. Továbbá kedvező az önkormányzat számára, hogy a projekt során keletkezett megtakarításokat fel lehet használni
ennek a többletköltségnek a fedezetére.
A Pénzügyi-, Jogi- és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület elfogadta, hogy határidőben kerüljön benyújtásra a Támogatási Szerződés
módosítási kérelem, és ezáltal az ÁFA
emelkedés miatti többletköltség kom-

penzálásra kerülhet.
A másodi döntést egy szándékos károkozás miatt kényszerült meghozni a testület. 2010-ben, amikor a DÉMÁSZ megkezdte a munkálatokat a területen, a nyilvánosság keretében kihelyezésre került a
bejárathoz egy nagyméretű projekttábla,
amely időközben megrongálódott. A tábla készítője jelezte az önkormányzatnak,
hogy szerinte szándékos rongálásról van
szó. A tábla egyharmadát, egy 130x200cmes részt kell pótolni, amihez a lábakat is ki
kell húzni, újra rögzíteni. A tábla kihelyezésekor az Önkormányzat tulajdonába került,
innentől kezdve a teljes kárveszélyt, legyen
az szándékos rongálás, vagy szélsőséges
időjárási viszonyok, az Önkormányzatnak
kell viselni.
A Pénzügyi-, Jogi- és Ügyrendi Bizottság határozata alapján Jánoshalma Város
Képviselő Testülete május 24-i döntésével támogatta a DAOP-1.1.1/G jelű, „Ipari Terület fejlesztése” című pályázat szabályszerű előrehaladását azzal, hogy biztosította a 56.000 Ft+áfa összegű további önerőt a projekttábla helyreállítására. A döntés pénzügyi fedezete a költségvetés tartaléka.

Felgyorsultak
a folyamatok a
szennyvízberuházással
kapcsolatban
2012. május 17-én Jánoshalma
Város Önkormányzatának szennyvízberuházásával kapcsolatban dr.
Benda Dénes címzetes főjegyző,
az önkormányzat belső projektmenedzsere által háromoldalú megbeszélés került összehívásra az aktuális feladatok egyeztetése céljából.
A megbeszélésre azután kerülhetett
sor, miután a közbeszerzési eljárások eredményeképpen kiválasztásra kerültek a feladatokat ellátó cégek,
vállalkozások.
A mérnök, műszaki ellenőri feladatokat ellátó KEVITERV AKVA –
Bácska Gyöngye Mérnök Konzorcium részéről jelen volt Vécse Sándor
ügyvezető igazgató, és László Zsuzsanna műszaki munkatárs.
A projektmenedzsmenti feladatot ellátó For Sales System, szekszárdi székhelyű cég képviseletében
megjelent Kratochwill Péter ügyvezető igazgató, Orbán Attila projektmenedzser.
Az önkormányzat részéről jelen
voltak a főjegyző úr, mint jogi képviselő mellett Czeller Zoltán polgármester, Komáromi Lajos alpolgármester, Kovács József a Pénzügyi,
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke,
dr. Kelle Judit, Csiba Renáta, Tóth
László a Városfejlesztési Társaság
munkatársai,Tóth Erika pénzügyi
osztályvezető, Bíróné Szegfű Mariann műszaki munkatárs, valamint
Juhász Zsolt a Városgazda Kft.
ügyvezetője, a jelenlegi víz-szennyvíz közmű üzemeltetője.

Az egyeztetés célja a Közreműködő
Szervezethez beadásra, és minőségbiztosításra szánt anyagok, dokumentációk véleményezése volt. Lényegében az Önkormányzat munkatársainak észrevételei, módosító javaslatai
kerültek átvezetésre a dokumentumokon, a projektmenedzsment és a mérnöki feladatokat ellátó cég már nem
véleményezte a beadás előtt álló tartalmat. A közös célkitűzés annak meghatározása volt, hogy a beruházás
kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás milyen feltételekkel kerüljön kiírásra.
További szennyvízberuházással
kapcsolatos fejlemény, hogy május
22-én a Közreműködő Szervezetnél
történt önkormányzati látogatás
során egyeztetés folyt a beruházás további ütemtervének meghatározásával kapcsolatban. A további feladatok aktualizálására dr. Benda
Dénes címzetes főjegyző kapott
megbízást Czeller Zoltán polgármestertől. Az egyeztetés időszerű voltát
alátámasztja, hogy a közbeszerzési
eljárások csúszása miatt a kivitelezés
az előzetes tervekhez képest később
tud kezdődni, az ütemtervet és az időtervet a valósághoz kell igazítani.
Mint ahogyan a Jánoshalmi Hunyadi Népe előző lapszámában már megjelent, az önkormányzat közleménye szerint jó esély van arra, hogy
a beruházás kivitelezőjével augusztus hónapban megkötésre kerüljön a
szerződés, és a munkálatok elkezdődjenek.

3. oldal

Beázott a felújított
Diákélelmezési Konyha

Az elmúlt hetek nagy esőzései nyomán több alkalommal
is beázás volt észlelhető a 2011-ben felújított Diákélelmezési Konyha épületén. Az Önkormányzat műszaki munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot a kivitelezést végző Hajdu Épker Kft. képviselőjével, aki a konyha felújítását alvállalkozókkal végeztette. Az egyeztetés során a kivitelező részéről megjelentek Berta Sándor, Papp Gyula,
Vladár Gábor, Jánoshalma Város Önkormányzata részéről jelen voltak Komáromi Lajos alpolgármester, Juhász
Zsolt a Városgazda Kft. ügyvezető igazgatója, Tóth
László építész a Városfejlesztési Társaság munkatársa, és Vigh Ernő műszaki ellenőr.
A május 15-én lezajlott vizsgálat során a jelenlévők
árasztásos módszerrel megvizsgálták a kérdéses tető
szakaszt, melynek eredményeképpen a tetőszigetelést
vízhatlanak találták. A kivitelező részéről megállapításra
került, hogy egy lefolyócső dugulása miatt történt a többszöri beázás, és nem a szigetelés miatt, ezzel az indokkal a garanciát a továbbiakra nézve felmondták. Az eldugult lefolyócsőnél lévő összefolyót leforrasztották a további beázás megszüntetése miatt, valamint jegyzőkönyvben
rögzítették, hogy az eldugult lefolyót a továbbiakban az
üzemeltetőnek kell javítani. Az árasztásról és vizsgálatról
készült jegyzőkönyvet az Önkormányzat részéről jelenlévők nem írták alá, kifejezve ezzel egyet nem értésüket.
Az ügy következményeként Czeller Zoltán polgár-

mester 2012. május 21-én tárgyalást folytatott dr.
Kastyják Jánossal a kivitelező jogi képviselőjével. Az
Önkormányzat álláspontja szerint a beázási probléma a
felújítás előtt nem állt fenn, annak kapcsán keletkezett, a
felelősség egyértelműen a kivitelezőt terheli. A polgármester úr egyértelműen kinyilvánította, hogy az Önkormányzat
nem kíván pótmunkát elismerni és finanszírozni, továbbá
az Önkormányzat és a kivitelező között kötött szerződés
megfelelő pontjai értelmében a kivitelezőnek a rendszert
működőképes állapotban kellett volna átadni. A jogi képviselő az önkormányzat álláspontját tudomásul vette.
Kérdésként merül fel, hogy amíg az Önkormányzat
peres úton érvényesíteni tudja az igazát, hogyan lehet
meggátolni a további beázásokat? A gyakorlati kivitelezést
megnehezíti, hogy a kivitelezővel kapcsolatban felszámolási eljárás van folyamatban, a cég és alvállalkozói nem
érhetők el, nem folytatnak tevékenységet, pedig a beázási hibák megszüntetésével kapcsolatos további munkákat
haladéktalanul el kell végezni.
A május 24-i Képviselő-testületi ülésen Czeller Zoltán polgármester javaslatot tett, hogy a további esetleges hibák felmérésére, és kiküszöbölésére vonatkozó feladatra a VG KFT kapjon megbízást, és a szükséges intézkedések haladéktalanul történjenek meg. A
polgármester javaslatát a testület egyhangúlag elfogadta.

TERVEZZÜK MEG JÖVŐNKET!
Területfejlesztési Fórum Jánoshalmán

Május 22-én városunkban is sor
került a 2014-2020 időszak fejlesztési és pályázati lehetőségeit ismertető fórumra. Mint ismeretes a területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokat a megyei önkormányzatok kapták feladatul. Bányai Gábor a térség
országgyűlési lépviselője, a BácsKiskun Megyei Közgyűlés elnöke, és Dr. Kecskés László vezetőfőtanácsos, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Hivatala Területfejlesztési Irodájának munkatársa egy
több hónapon keresztül tartó előadás
sorozat keretében településről-településre járva - ismertetik majd az
önkormányzatok és intézményeik, a
vállalkozások, civil szervezetek, és
egyházi szervezetek előtt álló jövőbeli lehetőségeket.
A rendezvény házigazdája, Czeller
Zoltán polgármester a tájékoztató
elején köszöntötte az előadókat, valamint a Polgármesteri Hivatal dísztermében szép számban megjelent
érdeklődőket. A fórumon részt vettek
a Jánoshalmi Kistérség településeinek polgármesterei, Mikó Ferencné,
Kovács Tamás, és Szvétek Lajos
is.
Czeller Zoltán polgármester úr
bevezetőjében kifejtette, hogy a
gazdasági szféra szereplői, és a
civil szervezetek rendkívül figyelemreméltó eredményeket értek
el a pályázati rendszerben az
elmúlt 6 év alatt. Az önkormányzat ez idő alatt igyekezett egyik legfőbb feladatának eleget tenni, kialakítani egy olyan települési szintű befogadó környezetet, amelyben egy vállalkozás a jövőre nézve tervezni tud. A 2008-ban kirobbanó pénzügyi - és gazdasági válság nem kedvezett ugyan a folyamatoknak, ennek ellenére számtalan
példa mutatja, hogy a térségi vállalkozók széles köre, elsősorban a
nagyobb foglalkoztatotti létszámmal
rendelkező cégek az „előremenekülés” stratégiáját választották. Dicséretes, hogy több családi vállalkozás és kisvállalkozás is – akik időben felismerték, hogy milyen lehetőségeket takar számukra a megváltozott gazdasági környezet - fel
tudott sorakozni mögéjük. A jelenlegi helyzet még korántsem ideális, de annyi bizonyos, hogy önmagához képest Jánoshalma és környéke rendkívül sokat fejlődött.
Czeller Zoltán megköszönte, hogy
az intézmények, a vállalkozások és
civil szervezetek az önkormányzat
partnerei voltak a térség fejlesztésében, és kifejezte reményét, hogy
a jövőben – a 214-2020-as pályázati ciklusban is hasonlóképpen lesz.

A vállakozások képviseletében Andris József vállalkozó, kamarai küldött szólalt fel, ismertette az előző
pályázati ciklus tapasztalatait, milyen
nehézségekkel kellett szembenézni a környékbeli vállalkozásoknak,
valamint kitért arra, milyen pályázati feltételrendszer segítené leginkább a prosperitást a jövőben.
A témakörök előadói –Bányai Gábor
és Kecskés László - kifejtették, hogy
a fórum első állomása annak a folyamatnak, melynek kapcsán a települések, térségek kialakítják és elfogadják a fejlesztési terveiket, ami szervesen beépül a megyei fejlesztési tervbe. Az elkészülő fejlesztési tervnek
megfelelően kerülnek majd lehívásra
az EU források a következő időszakban. Az alábbi területek adják meg a
keretet a fejlesztési elképzeléseknek:
Az Új Széchenyi Terv fő területei
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2.Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
• Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
• Megújuló energia alapú villamos
energia-, kapcsolt hő és villamos
energia-, valamint bio-metán termelés
• Helyi hő- és hűtési energiaigény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal
• Megújuló energia alapú térségfejlesztés
• A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése
3. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti
környezet fejlesztés
• Vállalati
együttműködés
és
klaszterek támogatása
• Telephelyfejlesztés
• Ipartelepítés a régiókban
• Munkahelyi képzések
4. Tudomány – Innováció – Növekedés
• Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k-nál
• Vállalatok komplex technológiai
innovációjának támogatása
• Akkreditált klaszter tagvállalatok
komplex technológiai innovációjának támogatása
• Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatása
5. Foglalkoztatási áttörés
• Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása
6.Tranzitgazdaság

7. Turisztikai fejlesztések
• Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése
• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
• Helyi és térségi turisztikai
desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése
• Szálláshelyfejlesztés
8. Közlekedésfejlesztés
• Közösségi közlekedés fejlesztése
• Négy és öt számjegyű utak fejlesztése
• Kerékpárút-hálózat fejlesztése
• Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
• Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése
9. Térségi komplex vidékfejlesztési programok
a) Tanyás térségek fejlesztési
programja
• tanyavilág pusztulásának megállítása
• mezőgazdasági potenciáljuk
kihasználása
• Tanyafejlesztési Program 2011.
évi indítása
b) Homokhátság program
• csökkenő
talajvízszint,
szárazodás, az elvándorlás és
a tanyavilág megszűnése miatti
táji degradáció megszüntetése
• vízvisszatartás, vízpótlás megoldása
• szárazságtűrő fajták termelésbe állítása
c) Tisza-völgy komplex fejlesztési program
d) Ormánság program
e) Cserehát program
f) Zöld Duna program
g) Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködések programja
Fontos, hogy a területfejlesztésben
döntést hozó szervezetek (Jánoshalma Város Képviselő-testülete, Kistérségi Tanács, Megyei Területfejlesztési
Iroda) minél előbb tudomást szerezzenek az egyes szereplők fejlesztési elképzeléseiről, annak érdekében,
hogy döntések nyomán a megfelelő
szinteken megszülethessenek a fejlesztési tervek.
Az érdeklődők további információkhoz juthatnak a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Hivatala,
Területfejlesztési Iroda elérhetőségén:
76/513-841
kecskes@bacskiskun.hu
www.fejlesztes.bacskiskun.hu
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Hősök Napja Jánoshalmán.
Május 25-én kistemető Hősi Sírkertjében tartandó megemlékezésre gyülekezett a város apraja-nagyja. Óvodák, iskolák és nagy számú felnőtt
lakos volt jelen az ünnepségen. Képviseltették magukat a város és a különböző egyesületek vezetői.
A megemlékezést megtisztelték
jelenlétükkel Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége alelnöke Esküdt
Lajos nyugállományú alezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-Alföldi Régiójának orosházi, kiskunfélegyházi, szegedi, kalocsai,
kiskunhalasi tagegyesületei, valamint
Murár Zoltán őrnagy az 1. számú katonai igazgatási és érdekvédelmi iroda
vezetője.
Az ünnepi megemlékezés a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis katonáiból díszőrség felállításával kezdődött. A Himnusz elhangzása után Györgypál Csaba nyugállományú alezredes a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület elnöke nyitotta meg. Megnyitójában egy Doberdóról szóló könyv előszavából idézett::
„Ma már gyom és feledés takarja a Nagy
Háború emlékeit. A gyalogosok drótakadálylyal védett lövészárkai turisztikai látványossággá szelídültek, az elsimult sírhalmokon virág nő,
a sírköveket lassan elmorzsolja az idő, a kőtáblákat moha fedi, a feliratok olvashatatlanná válnak. De most még láthatók, és tudnak szólni bajtársiasságról, szülői fájdalomról, az utókor feledékenységéről és a ma élők felelősségéről. Ha
majd az idő és a hálátlan nemtörődömség miatt
a sírkövek végveszélybe kerülnek, kiabálni fog-

2012. június

GOP-1.3.1-O9/
A-2010-0041 PROJEKT

Új takarmány és takarmányipari technológia az Agroprodukt Kft-nél

nak: Emlékezzetek!
Már közeleg ez a nap. Keressük fel ezeket a
köveket, halljuk meg szavukat és ébredjünk rá
felelősségünkre!”
A megnyitót követően a Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium valamint a Bibó István
Gimnázium tanulói ünnepi műsora hangzott el.
A műsor sikere felkészítő tanárok – Patocskainé
Vízvári Klára, Balázsics Zoltán és Palásti Károly
– munkáját dicséri.
Az ünnepi megemlékezést Bíró László tábori püspök a Magyar Honvédség Tábori Lelkészi
Szolgálat Katolikus szolgálati ág vezetője tartotta. Ünnepi megemlékezésében nagy hangsúlyt
kapott a hősökről való méltó megemlékezés fontossága, a „valódi” hősök tisztelete.
Megköszönte, hogy a somogyi hősi halottak emlékét
a Bem Egyesület vezetése, tagsága ily felemelő módon ápolja.
A „somogyi bakák”
neveit a kápolna
harangjának kísérete
mellett olvasták fel és
a tanulók egy-egy szál
virágot helyeztek el a
sírokon.
A II. világháború hősi halottai tiszteletére állított kopjafa,
valamint a „somogyi
bakák” emlékművének megkoszorúzását
követően a jelenlévő
iskolák tanulói, és igen
sok magán személy
helyezte el a megemlékezés virágait.
A megemlékezést
a Szózatot követő
„Takarodó” zárta.
GYPCS

Az Agroprodukt Kft., a Bács-Kiskun megye
déli térségének kiemelkedő - kizárólagosan
magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező
mezőgazdasági vállalkozása. Cégünknél kiváló
összhangban működik a növénytermesztés,
a takarmánygyártás és a baromﬁtenyésztési
ágazat. A folyamatos javuló termelési és
termelékenységi mutatókra való törekvés
indította el vállalkozásunkat, hogy minden
ágazatunk számára előnyt mutató innovációs
kísérletet kezdjünk el a 2010-es évben,
„Viaszos kukorica alapú takarmány és
takarmányipari technológia alkalmazása a
gigant pulykatenyésztésben az Agroprodukt
Kft-nél”
a
GOP-1.3.1-09/A-2010-0041
PROJEKT pályázat keretében.
Az innovációs kísérlet során arra keressük
a választ, hogy a speciális keményítő
összetétellel rendelkező viaszos kukorica
takarmány alapanyagként történő alkalmazása
során javítható - e a pulykák fajlagos takarmány
felhasználása, és a súlygyarapodása. Ezen felül
milyen energia megtakarítással számolhatunk
a keverőüzemi feldolgozás során, a kisebb
szárítási költség, illetve a takarmánygyártási
folyamat egyszerűsítése által.
Az innovációs kísérlet a megfelelő viaszos
kukoricafajta
kiválasztásával
kezdődött.
A szelektálás során ﬁgyelembe vettük a
terméshozamokat, a beltartalmi paramétereket,
és nem utolsó sorban a mikrobiológiai állapotot.
A számunkra legértékesebb fajta kiválasztása
után a viaszos kukoricát, mivel magas
víztartalommal tároltuk be tartósítási eljárás alá
vontuk – mely a propionsav és sói által történő
savanyítást jelenti.

A kísérlet következő fázisa a megfelelő
takarmány receptek optimalizálása
- a
laboratóriumi körülmények között bevizsgált
viaszos kukorica beltartalmak alapján.
A projekt öt termelési rotáción keresztül (mely 30
hónapos intervallumot ölel át) ﬁgyeli az állatok
termelési eredményeit, minden rotációban
kísérleti és kontroll állomány teszi aprólékosan
kiértékelhetővé a hagyományos és a viaszos
kukoricát fogyasztó pulykák fajlagos mutatóit.
Végül az öt rotáció komplex paraméteri alapján
tudunk konkrét véleményt formálni az új eddig az
állattenyésztésben nem használt kukoricafajta
használatának eredményességéről s a jövőbeni
opcionális lehetőségéről. Természetesen az
eredményekről további tájékoztatást adunk az
innovációs kísérlet lezárását követően.
Nemes Péter
Takarmányozási szakértő

Sajtóközlemény
Zárul a „Jánoshalmi szociális segítők és mentorok
képzése és foglalkoztatása” elnevezésű projekt
Rövidesen
befejeződik
a
TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0013 számú, 37 millió forint
összegű közösségi támogatásból megvalósított projekt.
A program a jánoshalmi hátrányos helyzetű, főként
roma gyermekek fejlesztésére, tanulmányi eredményeinek, továbbtanulási esélyeinek növelésére és
társadalmi integrációjuk elősegítésére, továbbá a
roma női segítők képzésére, a munka világába való
visszailleszkedésük támogatására irányult.
Fő célja a szegregáció és a társadalmi kirekesztettség enyhítése, az alulképzettség és a munkanélküliség csökkentése volt a roma lakosság körében,
roma és hátrányos helyzetű nők képzése és foglalkoztatása, amely révén a roma gyermekek tanulási
esélyei nőnek, enyhül a munkanélküliség, javulnak a
munkaerő-piaci esélyek.
A projekt szakmai tartalmát a napközis kisegítő
szakképzés, az ahhoz társuló munkaerő-piaci kompetenciák és a digitális írástudást fejlesztő képzések, továbbá egy mentori-segítői munkafolyamatokat
nyújtó tranzitfoglalkoztatás adta. Mindezt egy szakértő vezető mentori szolgáltatás, továbbá klubfoglalkozások, ösztöndíjprogram kidolgozása, esetfeldolgozások támogatták, kiegészítve a projektgazda tevékenységének fejlesztésével. Az előzőeket, valamint
a projekthatékonyságot, a kommunikációs és nyilvánossági tevékenységet és a célcsoport kiválasztását
külső szakértők és szolgáltatók támogatták.

A projekt keretében 9 jánoshalmi munkanélküli nő
végezte el a napközis kisegítő és a számítógép kezelési alapismeretek képzést, továbbá vett részt agreszszió és problémakezelő, valamint munkavállalói kompetenciák tréningeken.
Az elméleti ismeretek elsajátítását követően közel
egy éven keresztül munkatapasztalatot szerző foglalkoztatásuk zajlott, melynek keretében jánoshalmi hátrányos helyzetű családokkal és gyermekekkel
foglalkoztak. Munkájukat egyrészt a város különböző
nevelési-oktatási intézményeiben, másrészt a terepen végezték. Tevékenységükkel elősegítették a hátrányos helyzetű családok beilleszkedését, hozzájárultak élethelyzetük javításához, az előítéletek csökkentéséhez.
A program fizikai megvalósítása 2012. május
végével befejeződött, de a projektmenedzsmentre
ezt követően még a programzárás feladata vár. Be
kell nyújtani a záró előrehaladási jelentést és a záró
kifizetési kérelmet, melyek jóváhagyását követően
teljesedik ki a projekt.
Kolompár László
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tájékoztatás
A
Bácsgépker
Kft.
(Jánoshalma, Kisszállási út
11. alatt) új beruházást valósít
meg pályázati támogatással.
Pályázati adatok:
UMVP 2007-2013. 136/2008
(X.18) FVM rendelet
EMVA Mikro vállalkozások
létrehozására és fejlesztésére nyújtott támogatás.
A fejlesztés megnevezése:
Vizsgabázis
építése,
létesítése
Támogatás összege:
24.861.827 Ft.
A vállalkozás a fenti pályázati támogatással új szolgáltatásként müszaki-vizsgabázist
kíván működtetni.
A működéshez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése folyamatban
van, várhatóan a nyár második felében
indulhat a vizsgáztatás.
Üdvözlettel: Andris József
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Jánoshalmi Napok 2012
részletes programja
2012. június 28. csütörtök
IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
18.00 Kórus hangverseny
20.00 Blues lounge

2012. június 29. péntek

IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
10.00 Testvérvárosok bemutatkozása
PARK
12.00 Bem-szobor avatása
IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
16.30 Felső-Bácskai hagyományőrző képzőművészeti csoportok kiállításának
megnyitója
17.00 Tiszteletbeli jánoshalmi vagyok –
Rónaszéki Gábor

SZABADTÉRI SZÍNPAD

Felhívás öregdiák találkozóra

20.30 Korda György és Balázs Klári estje
21.30. Szabadtéri diszkó

IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
21.30 Welcome buli
2012. június 30. szombat
Zenés ébresztő

SPORTPÁLYA
Sporttalálkozó – Kispályás labdarúgás a
testvérvárosok részvételével

BÉKE TÉR
15.00 Magyarok vására

SZABADTÉRI SZÍNPAD
15.00 Ünnepélyes tűzgyújtás
15.00 Házi sütemények versenye
15.00 Felső-Bácskai, testvérvárosi amatőr
hagyományőrző csoportok fellépése
16.00 Bergengóc Zenegóc együttes vidám,
zenés gyermekműsora
16.50 Felső-Bácskai, testvérvárosi amatőr
hagyományőrző csoportok fellépése
19.15 Főzőverseny és a házi sütemények
versenyének eredményhirdetése
21.00 Vastag Tamás koncert
23.00 Utcabál

18.00 Jánoshalmi amatőr csoportok fellépése
19.40 A Jánoshalmi Napok ünnepélyes megnyitója
Megnyitja:
Bányai Gábor a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat elnöke, országgyűlési
képviselő
TEKE KLUB
Czeller Zoltán Jánoshalma Város pol- 23.00 Diszkó
gármestere
Asztalfoglalás az Imre Zoltán Művelődési KözpontA főzőverseny nevezési díja: 1000 Ft/fő
A házi süteménysütő verseny nevezési díja: 500 Ft/fő
ban nyitvatartási időben hétfő -péntek 8-18, valaNevezni lehet hűtést nem igénylő süteményekkel!
mint szombat 8-12 óra között. Telefon: 77/501-220
A versenyekre a helyszínen lehet nevezni!
1 sörasztal két paddal 2000 Ft

LAKNER
& FEKETE
BORÁSZAT

Júniusi
programok

az Imre Zoltán
Művelődési Központban

Június 3. vasárnap 15 óra
Városi gyermeknap
Június 14. csütörtök 18 óra
Könyvbemutató – Arthur
Madsen (Takács Aladár)

Előléptetés

A Magyar Honvédelem Napja (Budavár visszafoglalása 1949. 05. 21.)
alkalmából a Bem
József
Honvéd
Nyugdíjas Egyesület javaslatára Dr.
Hende Csaba honvédelmi miniszter
főtörzszászlóssá léptette elő Fórizs Gábor törzszászlóst.

GYPCS

A Gyermekjóléti Szolgálat
megszervezi a nyári
gyermekétkeztetést
Állami támogatás felhasználásával 2012-ben
ismét lehetőség nyílik Jánoshalma városban
nyári gyermek étkeztetés megszervezésére.
2005. évtől minden évben működött a nyári
étkeztetés városunkban a Gyermekjóléti szolgálat szervezésében, a 2011. évet kivéve állami támogatásból történt az étkeztetés. 2011-ben
egy új szabályozó életbe lépésével az önkormányzat nem volt jogosult állami támogatásra.
A Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat jelzései alapján több olyan család él a
városban, ahol nem tesznek az asztalra legalább napi egyszer meleg ételt. A helyzetfelmérésben az áll, hogy iskola idő alatt a gyerekek
a Diákélelmezési Konyhán étkeznek, a kritikus
időszak a nyári szünidő ideje. Állami támogatás híján az Önkormányzat 2011-ben megszólította a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportját, felvállalják-e a nyári étkeztetéssel járó feladatokat, de a helyi csoport erre
nem vállalkozott. Tavaly az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület egyéni felajánlásokkal és
cégek adományainak összegyűjtésével szervezte meg a szükséges pénz előteremtését, a
pénz felhasználása, az étkeztetés lebonyolítása
a Pelikán Kft. munkatársaival szoros együttműködésben történt.

5. oldal

2012-ben az igények felmérését a Gyermekjóléti Szolgálat végezte, az igénylés benyújtási
határideje lejártáig 150 gyermek jelentkezett. A
korábbi években mindig nagyobb igény volt, mint
a kiosztható étel lehetőség, de eddig engedélyezett volt az étel ételhordóban történő elvitele.
Idén már előírás az étel helyben való fogyasztása, emiatt kevesebb igénylés érkezett.
A lebonyolítást is minden évben a Gyermekjóléti Szolgálat végezte, megkereste a helyi konyhákat, éttermeket, általában csak a KORZÓ
étterem vállalta az étkeztetést. Idén a Városi
Diákélelmezési Konyha nyáron is nyitva tart,
és vállalja a gyermekek számára az ebéd elkészítését.
A Képviselő-testület május 24-i ülésén foglalkozott a kérdéssel, a Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság javaslatára a 2012. évi
nyári gyermek étkeztetés megszervezésével
megbízta a Pelikán Nonprofit Kft. Gyermekjóléti Szolgálatát. A határozat értelmében a gyermekek számára az ebéd főzése a Diákélelmezési Konyhán történik, és a gyermekek helyben fogyasztják el az ételt. Az étkeztetés megszervezése és az elszámolás során a 23/2012.
(IV.18.) NEFMI rendelet szabályai szerint kell
eljárni.

Jánoshalma Hergyevica határrészén Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter által elindított program keretében épült fel
az első önálló iskola és tanítói lakás. Az épülethez Komáromi István és neje 1938-ban kápolnát építtetett. Az iskola
egyetlen tanterméből nyílt a kápolna, s a tanterem végén
színpad is volt.
A tanyavilág iskolájának hős tanítói egykor nagyszámú
gyermeknek adták át a betűvetés tudományát, s ebben a
városoktól messze eső térségben is segítették őket, hogy
megismerjék a világ szellemi értékeit, a tudás hasznát, s
megismertették őket a civilizáció olyan alapismereteivel,
amelyek az emberi kapcsolatokban nélkülözhetetlenek.
Helyénvalónak látjuk ezért, hogy megemlékezzünk azokról, akik az iskolaalapítást felkarolták, akik az oktatás kivételesen nehéz feladatát vállalták. Emlékezzünk meg szüleinkről, akik megtettek értünk mindent, amit tehettek, s emlékezzünk meg a magunk erőfeszítéseiről is, hogy hóbanfagyban, sárban, vagy éppen a kánikulában kiégett dűlőutak porában az iskola felé sietve hoztuk meg a magunk
áldozatát.
Úgy gondoltuk, ha az iskola volt diákjai az egykori élményeik felidézése érdekében találkoznak, emlékeiket összegyűjtik, ezzel példát állíthatnak az ifjúság elé, hogy a tudáshoz vezető út fáradságos ugyan, de az akadályok leküzdhetők, s a mai kor embere is a kihívásoknak csak a tudása
szívós gyarapításával tud megfelelni.

Szándékunkban áll egy emlékkönyv összeállítása, ezért
kérünk mindenkit, akinek birtokában egykorú fénykép vagy
egyéb dokumentum van, ezt bocsássa rendelkezésünkre.
A korszerű technika igénybevételével történő másolás után
minden iratot visszaadunk. Szívesen vennénk rövid visszaemlékezéseket is, amikben az emlékezők bemutatnák életpályájukat, leírnák, mennyiben segítették őket az életben a
hergyevicai diákévek.
Jelentkezőket az alábbi elérhetőségeken várjuk, s itt lehet
jelezni az értékes dokumentumok létezését.
• Dr Csőke Sándor kezdeményező, hergyevicai diák.
• Gergely Józsefné (Gergely József Tanító Úr özvegye)
• András Tibor (nyugalmazott tanár, volt Hergyevicai Tanító Úr)
• Hunyadi János Iskolában Koczó Ildikó T.: 06 77 501 169
vagy 06-77/501-180;
• A Jánoshalmai Rk. Plébánia hivatalban ügyfélfogadási időben Martinek Erzsébet és Farkas Mihály, T.: 06
77 401-048, Imre Zoltán Művelődési Központban Szabó
Andrea, T.: 06 77 501 220
• Mészáros Sándorné (Dági Johanna) hergyevicai diák.
A találkozó várható időpontja július, vagy augusztus valamelyik hétvégéje (esetleg a Hergyevicai búcsú napja)
lehet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Szervezők.

HUNYADI
A H u nyad
i I sNÉPE
kola hírei
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6. oldal

Megkezdődtek az
érettségi vizsgák!

Ballagás a gimnáziumban

2012.május 4-én elérkezett a nap, amelyre mindannyian vártunk: a ballagás napja.
Iskolánk szokásához híven végigjártuk a virágokkal feldíszített termeket, és az iskolában álló Radnóti - szobrot megkoszorúztuk.
A Sportcsarnok lelátója - a Szalagavató után immár másodszor
– értünk telt meg vendégekkel. A ballagtató 11. évfolyam színvonalas műsort állított össze, amelyet utólag is szeretnénk hálásan
megköszönni. Körünkben köszönthettük Dr. Bácshelyi Kálmán
tanár urat, akinek vas – és rubindiplomájához is gratuláltunk.
Ez a ballagás azonban más volt, mint az eddigiek. Egyik szemünk sírt, a másik nevetett. Ahogy hallhattuk, a 2007/2012 illetve
2008/2012 évfolyamok végzős diákjai az utolsók, akik a gimnázium épületéből ballagnak: az iskola kapuja 49 év után bezárul, s a
tanulók az általános iskola épületében folytatják tanulmányaikat.

Ám ahogy azt Somogyiné Sági Piroska igazgatónő is mondta: az
épület csak beton és cserép. Van valami, ami ettől sokkal fontosabb, s ezektől nem kell elválnunk: az emlékek, amelyek elkísérnek minket, bárhová is sodor az élet.
Végül szeretnénk köszönetet mondani tanárainknak, akik 4-5
év alatt bevezettek minket egy-egy tantárgy rejtelmeibe. Köszönet illeti őket azért a kitartásért és elszántságért, amelyet akkor
tanúsítottak, amikor más már feladta volna a küzdelmet. Külön
szeretnénk tiszteletünket kifejezni osztályfőnökeinknek: Tóth
Katalin és Kicsinyné Bayer Noémi tanárnőnek. Ám mielőtt végleg
elbúcsúznánk gimnáziumi tanárainktól, vár ránk életünk talán legnagyobb kihívása, megpróbáltatása: az érettségi vizsga.

Honismereti vetélkedő
a gimnáziumban

Matekos eredményeink

„Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja,
az saját síremlékét készíti
és vesztesége az emberiségnek”
(Ipolyi Arnolt)
A témahét keretében először rendezte meg a Hunyadi Iskola helytörténeti, honismereti vetélkedőjét a gimnazisták számára. A verseny megrendezését két dolog is indokolja: Egyrészt az
ember legközvetlenebbül lakóhelyéhez, szülőföldjéhez kapcsolódik és e szoros kötődésből indul a vágy a szűkebb haza múltjának megismerésére, másrészt a globalizáció mindent elsöprő
folyamatában a nemzeti és a helyi értékek, a hagyományok jelentik a biztos fogódzót, a lelki és az erkölcsi támaszt.
Az idei versenyen a jól felkészült csapatok versengését a
közönség is érdeklődve figyelte, a furfangos kérdésekből sokat
megtudva településünk múltjáról.
A verseny eredménye:Első lett a .11. osztály csapata (Bennárik
Petra, Kővári Liliána, Lódri Fanni), második, a 9-10.N osztály
csapata és harmadik a 13.N osztály csapata
Nánainé Varga Krisztina igazgató helyettes a zsűri elnöke
bevezetőjében kifejtette az iskola hagyományteremtő szándékát, így jövőre ismét találkozhatnak az ifjú helytörténészek, hogy
összemérjék tudásukat.

Károlyi Katalin
12. osztály

Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány
(MATEGYE) által szervezett három matematikaversenyen is
részt vettek tanulóink.
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján évfolyamonként 6-700 kisdiák méri össze matematika tudását. Az egyéni versenyben a következő tanulóink érték el a legjobb eredményeket: Keresztes Dávid ( 8.c) 36. hely, Szilasi Emma) (3.c) 57.
hely, Somogyi Dávid (8.a) 64.hely, Blahó Barnabás (8.a) 67. hely,
Zentay Klaudia (5.G) 68.hely, Friebert Dorina (3.c) 71. hely és
Dági Alexandra (7.b) 105.hely
Évfolyamonként iskolák közötti 3 fős csapatversenyt is meghirdettek. A sorrendet az iskola három legtöbb pontot elért tanulójának összpontszáma alapján állapítják meg.
Ebben a versenyen a 8. évfolyamos csapat (Keresztes Dávid,
Somogyi Dávid és Blahó Barnabás) 11. helyezést ért el, szorosan a megye legjobb gimnáziumai mögött, megelőzve a megye
neves általános iskoláit, pl. a kecskeméti Zrínyi Ilona matematika
tagozatos ált. iskolát ill. Mátyás Király Ált Iskolát, melyek a többi
évfolyamoknál általában a dobogós helyek valamelyikén szerepel, vagy a kiskunhalasi Fazekas Gábor Utcai Ált. iskolát.
Hasonló szép eredményt ért el a 3. évfolyamos csapat
(Szilasi Emma, Friebert Dorina és Kiss György). Ők a 16. helyezésükkel 42 iskola csapatát utasították maguk mögé.
A középiskolások számára ugyanebben a formában Gordiusz
Matematika Tesztversenyt hirdették meg, melyen iskolánkat
Zentay Tamás 11. osztályos tanuló képviselte. Az egyéni versenyben 54. helyezést ért el.
Először rendezték meg a Bács-Kiskun Megyei Matematikaversenyt 3-8 évfolyamig. Az első fordulóban legjobban teljesítők kaptak meghívást, a második fordulóra (döntőre). 3 tanulónk
élhetett ezzel a lehetőséggel: Mikó Dorottya 7a, Miskolczi Zénó
7.c és Blahó Barnabás 8.a.
A döntőben elért legjobb eredmények között ott találhatjuk
Blahó Barnabás 8.a osztályos tanuló 11. helyezését is.
Gratulálunk az idei év sikereihez, és a következő években
hasonló szép eredményeket kívánunk.

ECDL a Hunyadiban

„Életünk értelme határozza
meg életünk értékét.”

Bereczky Gábor

Végzőseink május 5-én megkezdték az írásbeli érettségi vizsgát. A magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem
után angol vagy német nyelvből bizonyították tudásukat az első
héten, majd a választott tantárgyak következtek: biológia, kémia,
földrajz, fizika, informatika és média. Összesen 46 fő kezdte meg
a vizsgát középszinten intézményünkben, így a pedagógusok
202 írásbeli dolgozatot kell, hogy kijavítsanak június 5-ig, a betekintés napjáig. Az emelt szintű vizsgák is a napokban zajlanak,
amelyekre tanulóink ismét szép számmal jelentkeztek. A szóbeli
megmérettetésre június 18-22 között kerül sor.

Budapesten jártunk…..

Május 25-én Budapestre kirándult a három cigány nemzetiségi
osztály. A délelőttöt a Tropikáriumban töltöttük. Az óceánok világa
ámulatba ejtette tanulóinkat. A cápák közelsége, a ráják simogatása izgalmas és maradandó élményt nyújtott.

Délután a Budai Vár nyűgözött le bennünket. Szerencsénkre a
Sándor – palota előtti őrségváltás élményének is részesei lehettünk. A Világharmónia futás programja volt a Szent György téren
felállított Hintayo kipróbálása. Gyermekeink lelkesen próbálták
mozgásba hozni a robosztus hintalovat.
Késő délután testileg elfáradva, de lelkileg feltöltődve indultunk haza.

Száguldó Mátrixok

1935-2012

Bereczky Gábor aki elment közülünk, nagyon értékes életet élt. Élete értelme az volt, hogy gondoskodott mindazokról, akiket a Gondviselés rábízott.
1953-tól tanított Hergyevicán,
Balotaszálláson, Mélykút Öregmajorban, majd Jánoshalmán nyugdíjba vonulásáig. 1975-1989 közt igazgatóhelyettesként dolgozott az általános iskolában. 1959-től járási úttörőtitkárként tevékenykedett. Így volt ez az iskolában, és így volt ez otthon a családnál. Mindenre talált időt. Az életet és a munkát sokszor
hasonlította maratoni futáshoz, amelyet nem az elején kell
megnyerni, hanem lassan de biztosan, bátran és hűségesen végig kell futni.

2012. június

A tanév folyamán iskolánk 12. évfolyamos és szakképzős tanulói vállalkoztak arra, hogy az ECDL vizsgarendszer 7
modulját elvégezve számítógép használói jogosítványt, vagyis
ECDL bizonyítványt szerezzenek. 13 tanulónk a következő
modulokból vizsgázott: operációs rendszer, szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, adatbázis kezelés, internet és kommunikáció,
képszerkesztés, prezentációkészítés.
Gratulálunk nekik a szép teljesítményért!

Száguldó Mátrixok országos tanulmányi levelező versenyen 2.
és 3. helyezést érték el.

J Á N O S H A L M I
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2012. június

NYELV-TAN-TÚRA

7. oldal

2012

Zell am See Ausztria egyik legszebb és egyben legkedveltebb üdülőkörzete. Itt töltöttünk egy gyönyörű, élményekben gazdag hetet a német
tagozatosok 23 fős csapatával.
A szálláshelyünk Saalbach városkában volt, Salzburgtól egy órányi
járásra. A hotel minden várakozást felülmúlt gyermekbarát környezetével, saját játszóterével és a kiadós ellátással.
Iskolába Saalfeldenbe jártunk. Délelőttönként volt a tanítás a
„Schülerhilfe” tanáraival.
Nagyon kedvesek voltak, igyekeztek játékos feladatokat adni, hogy
szívesen tanuljunk. Az utolsó napon kincskereső kalandtúrát szerveztek
nekünk, hogy részletesen felfedezzük a várost és környékét. Ehhez a feladathoz sok új szót és kifejezést tanultunk meg saját tanáraink segítségével. Az esti tanulás sem esett nehezünkre, hiszen a nyelvtanulás volt
az út legfőbb célja. A délutáni kirándulások alkalmával voltunk barlangban, bányában, hegyi túrákon, felmásztunk a Tennen hegység csúcsára,
hogy láthassuk a világ legnagyobb jégbarlangját.
Köszönjük szüleinknek, hogy elmehettünk.
A NYELV-TAN-TÚRA Csapat

Térinformatikus emelt
szintű szakmai vizsga

Május 14-én kezdődött a 14. évfolyamosok emelt szintű szakképzési vizsgája. Először írásbeli, majd gyakorlati, végül szóbeli vizsgán kell megfelelniük a térinformatikus emelt szintű szakképzés követelményeinek. Diákjaink eddig jól vették az akadályokat.

Magyar hősök emlékünnepén

„Hol vannak a katonák,
Sírjuk felett száz virág.
Mondjátok mért van így?“

Ezekkel a dalsorokkal kezdődött a HUNYADIS diákok műsora a MAGYAR HŐSÖK
EMLÉKÜNNEPÉN, ahol az 1944 október 29-én a haza védelmében hősi halált halt 12
„Somogyi-bakára“ emlékeztünk a jánoshalmi Kistemető Sírkertjében.

Madarak és fák napja az óvodában
Két évvel ezelőtt minden tagmeztettük a gyerekeket, hogy mindjárt
óvodából képviseltetve magunszabadon engedjük kis vendégünket.
kat egy környezeti továbbképNéhány másodperc alatt elcsendesedzésen vettünk részt. Itt szertünk, és mindannyian feszülten figyelveztek számunkra egy „madártünk – beleértve a fülemülénket is!
barát” napot, melyen egy fiatal
Aztán hirtelen szárnyra kelt, és mi
ornitológus mutatta be a madáregy emberként fordítottuk utána a
gyűrűzés rejtelmeit. Akkor dönfejünket, nagy tapssal kisérve útját.
töttük el, hogy feltétlenül szerEgy közeli faágról szólt vissza nekünk
vezünk mi is ilyen alkalmat a mi
valamit a maga nyelvén – talán elköóvodánkban.
szönt.
Ehhez május 10.-nél időszeAz őszapó következett: őt már nem
rűbb napot keresve sem találsimogattuk, csak a szemünkkel, igyehattunk volna. Akadt is egy kedves madarász a baráti tár- keztünk mielőbb szabadon engedni.
saságban, Kovács Sándor hartai természetvédelmi őr
Végül madarászunk tarsolyából előkerült egy függőcineszemélyében, aki elképesztő felszereltséggel és ötletek- ge-fészek is, melyet a vadgyapot terméséből épített a gazkel érkezett.
dája. Rendkívül puha, kényelmes lakosztálynak tűnt.
Ezután csapatokat alkotva indultunk tovább,
mindenki más-más helyszínekre: kik gyűjtögetni, kik papírból madarakat hajtogatni. Az erdőszélen pedig várta a gyerekeket madarászunk,
s itt minden csoport átélhette a befogás izgalmait. Szerencsére minden csapatnak jutott
madár: barátposzátát, cinegét, feketerigót is
fogott a háló.
Megcsodáltuk a cinkék gyűrűinek picinységét, a gyűrűzés csínját-bínját.
Déli harangszó után gyülekeztünk a kemencés parkban ahol jó étvággyal láttunk neki a
finom, friss lángosnak.
Azt hiszem, izgalmakban, élményekben gazdagon telt ez a nap, s reméljük, hogy mindez
majd hagyománnyá válik!
Kristánné Ádám Natália
óvodapedagógus

Reggel korán felállítottuk a hálókat a megfelelő
helyekre és már fél óra elteltével egyszerre két kismadár is csüngött bennük. Egy fülemülét és egy őszapót fogtunk!
Tudni kell, hogy ezeket a kismadarakat túl sokáig
nem szabad fogva tartani (aprótestűek, nagy stresszt
jelent ez számunkra) max. 1-2 óra után el kell engedni őket.
Nagyon óvatosan, lélegzetvisszafojtva szabadította ki Sándor először a madár lábát, szárnyát, végül a
fejét. Majd a fülemüle begye alá csúsztatta a tenyerét,
és végre farkasszemet nézhettünk. Tökéletesen gyönyörűnek, hibátlannak láttam, olyannak, amilyet csak
a Természet tud létrehozni.
A kemencés parkban kb. 80 kisgyerek állt egy nagy
körben, Sándor vitte a szót és a madarakat.
Először a fülemülét mutatta be a csapatnak –
mindenki megsimogathatta, aki akarta. Majd figyel-

Kodály nyomában...

Május 19-én Dunapatajon a KÓTA szervezésében Térségi Népzenei Minősítő versenyen vett részt a jánoshalmi Pöndölösök népzenei együttes. Műsorukkal és országos minősítő bronz fokozatot szereztek. Az együttes vezetője
Magyar Magdolna egyéniben is sikeresen szerepelt. Gratulálunk!

Meghívó
lakossági fórumra
Jánoshalma Város Képviselő-testü- Program:
lete kezdeményezi a Településrende1. Az érdeklődők a helyszínen megzési Terv módosítását, ezért az építekinthetik a módosított szabályotett környezet alakításáról és védelzási tervet
méről szóló 1997. évi LXXVIII. Tör2. Hernyák Imre okleveles építészvény 9 § (2) a) pontja szerint lakossámérnök, vezető tervező tájékozgi fórumot tart.
tatója
A módosítás tárgya: Jánoshalma
3. Lakossági észrevételek megtéteKiserdő tanya 78. sz. alatti ingatlan
le, konzultáció
és környezete valamint a jánoshalmi
VÁRJUK SZÍVES
5255/3. és 5255/4. hrsz-ú ingatlanok
ÉRDEKLŐDÉSÜKET!
ipari övezetbe sorolása.
Tisztelettel:
A lakossági fórum helye: Jánoshalma,
Czeller Zoltán
Polgármesteri Hivatal díszterme
polgármester
Ideje: 2012. június 26. 13:30
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A katolikus óvoda
és iskola hírei
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8. oldal

Foci házibajnokság

Minden évben a tavaszi szünetet követő héten kezdődik el
iskolánkban a foci házibajnokság. Ezen külön mérkőznek meg
egymással az alsó- és felső tagozatos osztályok, körmérkőzések keretében. Ilyenkor három hétig a lelkes szurkolóktól hangos az udvar, a diákok osztálytársaikat buzdítják a gólszerzésre. Végül a legtöbb meccset megnyerő osztály kapja a vándorserleget, melyet a tanévzáró ünnepségen ad át az iskola igazgatója a csapatkapitányoknak. Ebben a tanévben a 4. és a 8. osztály veheti át a díjakat.
Gratulálunk nekik a győzelemhez!
Komáromi Róbert

Körzeti Diákolimpia,
atlétika verseny
Kiskunhalason
2012. május 2-3-án rendezték meg a körzeti Diákolimpia atlétika versenyt Kiskunhalason a Városi Sportpályán, melyre iskolánk 17 tanulója is nevezett a következő számokban:
- II.
kcs. 60 m síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás
- III. kcs. 60 m síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás, 600m síkfutás
- IV. kcs. 100 m síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás, 1500m
síkfutás.
A gyerekek minden erejüket és a felkészülésen szerzett tudásukat összeszedve ügyesen teljesítették a feladatokat, így az
erős mezőny ellenére is szép eredményeket értek el. Síkfutásban 60 méteren II. korcsoportban Bazsa Dominik 3. helyet,
III. korcsoportban Burai Bianka 3. helyet, Bogdán Patrik
kislabdahajításban 3. helyet, IV. korcsoportban Arnold Sebestyén 1500 méteres síkfutásban 2. helyet szerzett. Ehhez a megmérettetéshez kapcsolódó, egy korábbi időpontban megrendezett, magasugrás versenyen IV. korcsoportban Arnold Sebestyén 2. helyen végzett. A jó eredmények ellenére sajnos a
megyei döntőn már nem indultunk, mivel az országos versenyre
való meghívást jelentő szinteket ezekkel nem értük el.
Gratulálunk a versenyzőknek!

tően. Vasárnap az atya prédikációjában hangsúlyozta, hogy ez
az első, a legszebb és legemlékezetesebb a még rájuk váró soksok szentáldozás közül, felhívta a diákok figyelmét arra, hogy
ezután is örömmel vegyenek részt a szentmiséken, és rendszeresen járuljanak szentáldozáshoz.
Reméljük, az elsőáldozók buzgalma, öröme és tisztasága
vágyat kelt majd sok kisgyermekben, hogy a későbbiekben felkészítésre jelentkezzenek, és ők is Jézussal a szívükben térhessenek haza!

Anyák napi köszöntés a
Katolikus Óvodában

Május a legszebb hónap. Ilyenkor az óvodás gyermekek sok
színes virágot, kisebb-nagyobb szíveket rajzolnak és visznek
haza az édesanyáknak.

A nyíló kerti virágok mintha arra várnának, hogy egy csokorba
kerüljenek édesanya köszöntésére. Hiszen május első vasárnapján minden gyermek, fiatal és felnőtt az édesanyja iránti szeretetét fejezi ki egy-egy szál virággal.
„Frissen nyílt május-virágok
harmatos nyelvén, halk szaván
köszöntelek, édes jó anyám.”
– hangzott a vers óvodánkban, amikor édesanyákkal, nagymamákkal, dédi mamákkal telt meg a csoportszoba az ünnep alkalmából. Hozzájuk szólt a köszöntő vers, a dal is ezen a napon.
Öröm és köszönet melengette az anyai szíveket gyermekeik láttán.

Természetismeret verseny

Elsőáldozás

2012. május 20-án a délelőtti szentmise keretein belül 31 gyermek részesült elsőáldozásban. Ők előző héten sikeres vizsgát
tettek felkészítőjüknek, Kollár Balázs káplán atyának köszönhe-

Történelemverseny - döntő
Iskolánkban az egyénre szabott fejlesztés során külön gondot
fordítunk a tehetséggondozásra.
A hatodikos Tudorka csapat – Balogh Kata, Czeller Ágnes,
Kiss- Pető Apor – kiválóan szerepelt a szegedi Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium által meghirdetett tehetségkutató történelemversenyen döntőjében. A megmérettetésen a tanulók tudásuk
mellett kreativitásukról is számot adhattak.
A több órás verseny végén az elismerésre méltó első helyezést szereztük meg. Köszönjük Horváthné Sörös Anita igazgatónő támogatását és Czellerné Ádám Mária segítségét.
Gratulálunk a tanulók kiváló eredményéhez és további sok
sikert kívánunk nekik.

A Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Katolikus Iskolák
Alapítvány pályázatot hirdetett olyan program kidolgozására,
mely a katolikus szellemiséget tükrözi, olyan ismereteket ad át a
tanulóknak, melyek többletet jelentenek iskolai tanulmányaikhoz.
Jacsóné Szabó Erika és Szente Mariann munkájának eredményeként iskolánk elnyerte a maximális összeget, 300.000 forintot.
2012. május 19- én szombaton ennek a pályázatnak köszönhetően Irodalmi színpadunk 50 diákja a megyeszékhelyre utazott, ahol a Katona József Színházban Békés Pál: A kétbalkezes
varázsló című varázsos meséjét élvezték. Az előadást követően
az éhes gyereksereg a McDonald’s-ban ebédelt.

IX. Egyházmegyei
Színjátszó Találkozó

Enesei Péter

Hefner Istvánné

Csizovszki Lászlóné
óvodapedagógus

Kecskeméten jártunk

Matematika verseny

Hatodik osztályos tanulóinkkal beneveztünk a KPSZTI által
meghirdetett országos természetismereti versenyre. Az első fordulóban 2 db 3 fős csapatunk feladata házi dolgozat írása volt
„A halmazállapot-változás” témában. Csapattagjaink: Kiss-Pető
Apor, Papp Dániel, Simon Roxana; Horváth Réka, Bozóki Eszter, Mamuzsics Enikő.
Igényes, szép, sokoldalú dolgozatok születtek, melynek eredményeként bejutottunk az országos döntőbe. A piliscsabai Ward
Mária Katolikus Iskolában megrendezett versenyen diákjaink
ügyesen szerepeltek. Büszkék vagyunk rájuk!

„Amerre jársz, legyen veled
Jézus, az Isten szent Fia
s mindnyájunk anyja, Mária.”
Ámen.
Isten éltessen erőben, egészségben, boldogságban minden
édesanyát!

Jacsóné Szabó Erika
felkészítő tanár

Komáromi Róbert

Horváth Marcell, iskolánk 5. osztályos tanulója, több matematika versenyen is indult a tanév folyamán. Országos megmérettetések közül a Dugonics András, illetve a Zrínyi Ilona versenyeken ért el jó eredményeket. A legnagyobb sikere a Bács-Kiskun megyei matematikaverseny döntőjén megszerzett 9. helyezés, melyért Kecskeméten könyvjutalmat és oklevelet vehetett
át. Gratulálunk!

2012. június

Az idei tanévben közel 60 diák jelentkezett az irodalmi színpad foglalkozásaira. A nagy érdeklődésre való tekintettel három
csoportot is indítottunk. A gyerekek lelkes munkájának eredményeként részt vettünk a IX. Egyházmegyei Színjátszó Találkozón,
ahol Petkó Jenő: Egyszervani komédiák című gyűjteményéből A
három kívánság és Az egyszervani király kenyere című magyar
népmeséket adtuk elő. A csoportok felkészülését Jacsóné Szabó
Erika, Szente Mariann és Horváthné Sörös Anita irányította.

Hősök napja

Mivel május a Szűz Anya hónapja, ezért arra hívja szívünket,
hogy nyíljon meg előtte. Ezen az ünnepen imával, énekkel fejeztük ki szeretetünket, tiszteletünket Mennyei Édesanyánk, Szűz
Mária iránt.

A Hősök napja alkalmából rendezett városi ünnepségen nagycsoportos korú óvodásainkkal és iskolánk fölső tagozatos tanulóival vettünk részt. A Hunyadi iskolások szép műsora után Bíró
László családreferens, tábori püspök úr mondott megemlékező
ünnepi beszédet.
Az ünnepség végén, a koszorúzás után intézményünk óvodásai és tanulói is elhelyezték a II. világháborús jánoshalmi hősök
sírjánál a megemlékezés virágait.
Hefner Istvánné

HUNYADI NÉPE
A mezőgazdasági
szakképző hírei
J Á N O S H A L M I

2012. június

Határtalanul!

jánoshalmi szakiskolások Szerbiában
A Határtalanul! pályázat keretén belül 2012. április 10-14 között a
VM-ASZK jánoshalmi szakképző iskola 20 diákja Juhász János tanár
úr és Varga Judit tanárnő vezetésével tanulmányi kiránduláson vettek
részt Szerbiában.
A program célja a magyarországi diákok és a vajdasági magyar diákok szakmai együttműködésének támogatása. Szakmai utunk első
állomása Bácskatopolya volt, hiszen az ott található mezőgazdasági
iskola és a jánoshalmi intézmény között 2005 óta áll fenn szakmai és
kulturális együttműködés.
Az utazáson részt vett diákok mindegyike falusi vendéglátó szakon
tanul, éppen ezért feladatuk volt a meglátogatott települések turizmusának feltérképezése, tájjellegű ételek receptjeinek gyűjtése, szakmai
ismeretszerzés, tapasztalatgyűjtés, kapcsolatteremtés.
Ezen feladatok megvalósításában nagy segítségünkre voltak a
topolyai iskola tanárai és diákjai, akik változatos programokkal készültek az egész hétre.

A Vajdaság történelmi-kulturális nevezetességeinek megismerését
a topolyai helytörténeti múzeum, tájház, katolikus és ortodox templomok meglátogatásával kezdtük.
A második napon vendéglátóink bemutatták iskolájuk tangazdaságát, a már szebb korokat is megért zobnaticai méntelepet, ahol lovag-

lásra és kocsikázásra is nyílt lehetőség.
A harmadik nap ellátogattunk a kishegyesi csata helyszínére és
megkoszorúztuk a 1848-49-es szabadságharc egyik utolsó győztes csatájának emlékhelyét. Délután Újvidéken sétáltunk, ahol a
péterváradi várat is megnéztük.
A negyedik nap tovább szélesíthettük történelmi tudásunkat Zentán,
a csatahelyszínen illetve a városházán és a múzeumban.
A kikapcsolódás mellett a feladatainkról sem feledkezhettünk el.
Ezért az ottani tradicionális ételekről recepteket gyűjtöttünk és interjúkat készítettünk topolyai és kishegyesi lakosokkal. A leírt receptekből el is készítettünk néhányat. (szalonnás, tejfölös lepény, kútban
„kőtt” kifli)
A jánoshalmi és topolyai gyerekek bizonyították szakmai rátermettségüket, ügyesen együttműködtek a munka folyamán. Mindenki örömmel fogyasztotta el az elkészült finomságokat.
Az utolsó nap reggelén csoportmunkában rendszereztük a héten
leírt recepteket, fényképeket, feljegyzéseket,
majd búcsút vettünk kedves topolyai kollégáktól, tanulóktól és haza indultunk Jánoshalmára.
Csodálatos öt napot töltöttünk Szerbiában,
a diákok, pedagógusok rengeteg élménnyel,
ismerettel gazdagodtak.
Nagyon hasznos volt ez a projekt, ugyanis
szélesedett a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretünk, kapcsolatokat alakítottunk ki vajdasági fiatalokkal, tanárokkal, valamint a diákok szakmai tapasztalatszerzését is
elősegítette.
A rákövetkező héten a bácskatopolyai diákok töltöttek nálunk öt napot, és mi is változatos programokkal készültünk a fogadásukra. Közös gyakorlatot szerveztünk a tanüzemben, megtekintettük a helytörténeti múzeumot
és a malmot, megismertettük velük Jánoshalmát és környékét. Mélykúton a Szent korona restaurálásáról hallhattunk a Szvetnik Joachim emlékházban, Bakodpusztán a lovasturizmust
tanulmányoztuk, Kalocsán és Ópusztaszeren a magyar történelem és
kultúra emlékeivel ismerkedtünk. A tanulmányutakat a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatta.

Ballagás a szakképzőben
Az idei évben szokatlanul sokan voltak
kíváncsiak a ballagó diákok felvonulása mellett a hagyományos ballagási ünnepségre
is. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével
Czeller Zoltán polgármester úr és Nagyidai
Zsolt plébános úr is. A ballagtató harmadikos
évfolyam által feldíszített iskola várta a szülőket, hozzátartozókat és vendégeket.
Az utolsó csengőszó elhangzása után a
négy osztály az iskolán keresztül az alsó évfolyamos tanulók sorfala közt vonult az iskola udvarára. Az ünnepség keretében a végzős diákok emlékező szavai mellett a harmadikos tanulók búcsúzó szavai is elhangzottak.
Taskovics Péter főigazgató ünnepi beszédében a következőket mondta: „Tudom, sokan
és sokféleképpen értékelitek a mai napot.
Egyesek számára csupán az élet egy nagyon
fontos állomása, amely után újra az iskolapad
következik, mert továbbtanulnak egyetemen
főiskolán szeretnék folytatni, vagy a technikusképzésbe jelentkeztek. Olyanok is vannak, akik a nálunk elsajátított szakma megszerzése után megpróbálkoznak az érettségi
megszerzésével is. Mások számára a mai nap
a cél elérését jelenti, mert a vizsgák után, a
nálunk megszerzett ismeretek birtokában már
a munkába akarnak állni és saját gazdaságukban, vagy alkalmazottként elhelyezkedve
szeretnék megmutatni, hogy nem volt hiába
való az iskolában töltött idő, képesek rá, hogy
önállóan gazdálkodva, önálló munkavégzéssel próbáljanak meg boldogulni az életben.
A szüleitek számára a mai napon elérhető közelségbe került az a cél, amiért sokuk
erőn felüli áldozatot vállalt. A ballagási ünnepségünket megelőző gépes felvonulásunkkal
az idei évben magyar rekordot állítottunk fel.
Ezért érthető az a büszkeség, amivel a végzős tanulóink szülei és rokonai figyelték a ballagási menetet.
Kedves Szülők, Hozzátartozók!

Most bizonyítva látják, hogy
gyermekük nem
feleslegesen járt
ebbe az iskolába az, hogy biztonsággal vezeti
a rá bízott gépet,
pedig ennél sokkal többet sajátítottatok el itt.
Szakmai ismereteik a tantestület véleménye
alapján elegendőek ahhoz, hogy megméressenek, az érettségin és a szakmai vizsgákon bizonyíthassák
be, alkalmasak arra, hogy munkába álljanak.
Reméljük, nem csak a szakmában, de
emberségben, neveltségben is sokat fejlődtek. Alkalmasak arra, hogy csapatban, egymásra figyelve és segítve, felelősséggel tudják végezni a rájuk bízott feladatukat. Van
bennük annyi kitartás és lelkesedés, hogy a
magyar mezőgazdaság, a magyar vidék felemelkedéséért dolgozzanak, helyben, családjuk áldozatait meghálálva végezzék napi
munkájukat.
Nem zártuk el őket a világtól, hiszen az
iskola egyre bővülő kapcsolatrendszerén
keresztül volt lehetőségük eljutni az ausztriai
testvériskolánkba Grabnerhofba, megismerhették a szerbiai oktatást, de néhányuk eljuthatott Lengyelországba is. Mégsem neveltük arra diákjainkat, hogy külföldön keressék
a boldogulásukat. Célunk volt megszerettetni velük a vidéki életformát, a mezőgazdasági
munka szépségét és gyötrelmeit. Szerencsések voltak, hiszen a magyar mezőgazdaság
az utóbbi két évben bizonyítani tudta menynyire fontos ágazat. A foglalkoztatottak számához képest jóval nagyobb mértékben járult

hozzá a nemzeti jövedelemhez.
Próbáltuk érzékeltetni velük, hogy a legnagyobb értéket, az egészséges élelmiszert,
csak ebben az ágazatban tudjuk előállítani.
Be kell látnunk, csak az itt dolgozók lehetnek
képesek az önellátásra.”
Ezt követően a szülőknek és a kollégáknak mondott köszönetet. „Kedves Szülők! Köszönjük Önöknek az együttműködést.
Köszönjük, hogy bíztak bennünk, hogy elhitték, a célunk ugyanaz, olyan fiatalokat nevelni, akikre büszkék lehetnek ma, később pedig
az Önök támaszai is lehetnek. Megköszönöm
a nevükben is azt a szerető gondoskodást,
megértő elnézést, a sok lemondást, amivel
gyermekeik útját egyengették. Kérem további
támogatásukat, hiszen bármilyen magabiztosnak is látszanak most, sok tanácsra és segítségre lesz szükségük ahhoz, hogy megtalálják a helyüket ebben a felnőttek számára sem
könnyen kiismerhető világban.
Kedves Kollégáim!
Nehéz, de örömteli feladat volt az itt álló
ballagó diákokkal foglalkozni. Köszönöm a
tartalmas, türelmes, következetes munkát,
köszönöm az osztályfőnököknek mindazt a
törődést, szeretetet, aggódást, amit tanulóink kaptak . Minden kollégám sokat tett azért,
hogy a végzős diákok sikerrel vegyék a következő akadályt, az érettségit és a szakmai
vizsgát. Pedagógus létünknek aligha lehet
magasztosabb célja, minthogy gyermekeinket, ifjainkat, jó irányba fordítsuk”
Az ünnepség végén a végzős tanulók kaptak elismeréseket tanulmányi, az országos
szakmai versenyeken elért kiváló eredményeikért, a gyakorlaton végzett teljesítményükért, kulturális és sporttevékenységükért. Az
ünneplés családi körben folytatódott, majd a
diákokra a következő próbatételek, az érettségi, szakmai és technikus minősítő vizsgák
várnak, amelyekhez minden végzősnek sok
sikert kívánunk.

9. oldal

Magyar Rekord született
a gépes ballagáson

Iskolánkban 30 éve hagyomány, hogy vég- rekordot a közösségi rekordok kategóriában
zős tanulóink a ballagás napján 8 órakor a fel- hitelesítő dokumentumot.
vonuló gépek zajával ébresztik a város lakóit,
Sebestyén István méltatta az ilyen közösés kicsalogatják őket az utcára, a ballagásra ségi rekordok fontosságát, gratulált az iskoláérkezett szülők, testvérek, barátok mellé.
nak és végzős tanulóinak. A jelenlévő Czeller
A három évtizedes évforduló alkalmából a Zoltán úrnak, Jánoshalma város polgármesgépes ballagást 2012. május 05.-én sikerült terének is átadta a hitelesített rekord igabeírni a magyar rekordok történetébe,
és ezzel örökre emlékezetessé tenni
a következő évfolyamok számára.
Már hat órakor, tavaszias szép reggelen kezdtük meg a gépek díszítését
és az előkészületeket a felvonuláshoz.
A tanulók a gépekkel 7 óra 15-kor felsorakoztak a kettőshegyi dűlőn, felhelyezték a gépekre a sorszámokat,
amit a magyar rekordok hitelesítője
ellenőrzött. Nagy örömünkre 53 gép
felelt meg a feltételeknek, amit a végzős tanulóink vezettek.
8 óra 15-kor elindult a konvoj, a kürt és a zolását, és gratulált ahhoz, hogy Jánoshalgépek moraja messzire elhangzott. Két kilo- ma város is belépett a rekordokkal rendelkeméter hosszan hullámzott a 4 lóerőtől a 320 ző városok táborába. A bejelentését a ballóerőig felvonuló gépek sora.
lagási ünnepségen résztvevők kitörő tapsA regisztrátor közben ellenőrizte a felvonu- sal fogadták.
lás folytonosságát, és minden egyes gépről
Az iskola vezetése és a végzős tanulók
fotót készített, ami megtekinthető a magyar köszönetüket fejezik ki támogatóiknak, illetrekordok honlapján. (www.REKORDOK. ve szüleiknek, akik a rekord felállításához a
FREEBLOG.HU)
gépeket és az eszközöket biztosították, továbA felvonulás 9 óra 15-kor ért véget, rend- bá köszönik a helyi rendőrök és polgárőrök
kívüli esemény nem történt, a tanulók bal- közreműködését a helyszín biztosításában.
esetmentesen vezették végig a gépeket, a
Z. GY.
jánoshalmi őrs rendőrei
és a polgárőrök biztosítása mellett.
A hagyományos ballagási ünnepség végén a
regisztrátor a tanulók és
a jelenlévő szülők előtt
jelentette be a hitelesített rekordot. Taskovics
Péter, iskolánk főigazgatója büszkén vehette át
Sebestyén István hitelesítőtől „a leghosszabb és
Taskovics Péter főigazgató átveszi a
legtöbb mezőgazdasági
Magyar Rekordot hitelesítő tanúsítványt
géppel felvonulók” magyar

Iskolai Ki MitTud
Ebben az évben 9.K osztályos
tanulóként először vettünk részt a
szakiskolai Ki MitTud-on. A Hófehérke és a hét törpe című jelenettel készültünk. A próbák nagyon
hangulatosan teltek, a jó osztályközösség és a humoros szöveg
miatt is. A jelenetünk nagy sikert
aratott tanáraink és diáktársaink
körében is. Az osztályok érdeklődve figyelték egymás produkcióit. Nagyon tetszett mindenkinek
a 11.A osztályos fiúk által megjelenített „Kisebbségi osztály „,
valamint a 10.K által bemutatott Mézga csa- egy matek dolgozat alatt című jelenete alatt
lád időutazása című előadások is. Jól szóra- is. A versmondás sem maradhatott ki a reperkoztunk a 11.K osztályos tanulók Gondolatok toárból Vér Anett 13.T osztályos tanuló saját
verseit adta elő. A zenés műsorszámokat Kutasi István a 10.B-ből és
Mizser Attila tanár úr biztosította. A
zsűri értékelését mindenki nagy izgalommal várta, ami végül nagy örömet okozott a szereplőknek. Mindenkit egyaránt megdicsértek a tanárok,
diákok és még az iskola többi dolgozója is. Felkészítőinknek: Sári Éva,
Nagy Béláné, Hornyákné Doszpod
Edit, Varga Szitár Júlia tanárnőknek
és Berta László tanár úrnak köszönjük a munkájukat.
Kovács Kitti

J Á N O S H A L M I
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Helyére került az alapkő

Május 15-én délelőtt rövid ünnepség színhelye volt az
épülő buszpályaudvar épületének környéke. Komáromi Lajos alpolgármester köszöntötte a nem nagy létszámú közönséget. Az esemény kapcsán elmondta: „ 2010.
áprilisában Jánoshalma Város Önkormányzata „Buszpályaudvar Jánoshalmán“ címmel pályázatot nyújtott
be a kistérség közösségi közlekedési infrastruktúrájának felújítása és modernizációja, szolgáltatási színvonalának javítása érdekében. A DAOP-3.2.1/B-09-2010-0002
azonosító számon regisztrált pályázat pozitív elbírálásban részesült, melyről a Közreműködő Szervezet a DARFÜ Déi-alföldi Regionális Fejlesztést
Ügynökség Nonprofit Kft 2010. június hónapban
értesítette az ónkormányzatot Az Európai Unió és
a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 83.621.705 forint. A projekt megvalósításának
kezdete 2011. november 10. és a projekt megvalósítás tervezett befejezése 2012. szeptember 30.
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a kivitelezést a Duna Aszfalt Kft. végzi.
A projekt célja a tömegközlekedés feltételrendszerének és kapcsolódó Infrastruktúrájának fejlesztése. A helyközi és városi közösségi közlekedés gyorsabbá és biztonságosabbá tétele, valamint a teljes és komplex akadálymentesítésének
kialakítása
A projekt keretén belül valósul meg a váróterem
és a kapcsolódó kiszolgáló egységek kialakítása (mosdók, dinamikus utas-tájékoztatási rendszer, sofőrpihenő, kerékpártároló, dupla buszöböl, peron, gyalogos
átkelőhely, P+R parkoló. Továbbá kb. 180 m hosszú „D”
terhelhetőségi kategóriába sorolható útszakasz, mely a
megnövekedett buszforgalmat elbírja, rövid járdaszakasz,
mely elvezet a kiépítendő P + R parkolókhoz).
További cél a környezetkímélő közösségi közlekedés,
ezt bizonyítja a kialakítandó fedett kerékpártároló is.

A beruházás eredményeképpen javul a közösségi közlekedés szolgáltatásainak színvonala: az utasok és sofőrök várakozási idejüket modern és komfortos váróteremben tölthetik. A projekt hatására a kistérség települései
társadalmi-gazdasági kapcsolatai intenzívebbé válnak.
Javulnak a közlekedési és infrastrukturális adottságok.
Hosszú távú hatásként jelentkezik, hogy megnő a munkavállalók mobilitása, így a régió foglalkoztatási mutatói
is javulnak” – fejezte be beszédét Komáromi Lajos alpolgármester.

Ezt követően Malustyik Béla alpolgármester társával
közösen elhelyezték a buszpályaudvar alakövét. A bele
helyezett hengerben a terv dokumentációkon kívül helyet
kapott a Jánoshalmi Hunyadi Népe legutóbbi száma is.
A rövid ünnepséget követően lendületesen folytatódnak
az építési munkálatok, s mire lapunk megjelenik, már állnak az épület falai.
ikor

Ismét bizalmat kapott Szent Orbán
A hagyományokhoz híven ebben az
A beszédet a Katolikus iskolások műsora követte, majd
évben is május 25-én tartotta a Gaza Pávakör és Citerazenekar műsorát hallgathatták a résztdakör, Gyümölcs és Szőlőtermesztők
vevők. Gaics Mihályné saját költeményével lepte meg az
Egyesülete a helyi Orbán napi ünnepünneplő közönséget.
séget. Czeller Zoltán polgármester
Ezt követően Nagyidai Zsolt plébános és Kollár Balázs
köszöntőjében különös hangsúlyt
káplán közösen szentelte meg a
adott, annak, hogy több köztéri szofelújított szobrot.
bor mellett a megrongált Orbán-szoA gazdák az idén bizakodóbor is felújításra került. A polgármesak maradtak, és borral locsolták
ter köszönetet mondott az adományomeg a szobrot. Végezetül a város
zóknak, majd beszédében kitért a térvezetői, a Gazdakör , a Hegységet sújtó szélsőséges időjárás okozta károkra. „A földközség és a Kunvin Kft. képvidel, gyümölcsösökkel foglalkozó gazdáknak minden talpselői helyezték el a megemlékeraesettségére és az imákra is szükség van, hogy nyeresézés koszorúit a szobor talapzatáikor
get realizáljanak az idén.“ - hangsúlyozta Czeller Zoltán.
nál.
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Olívaolaj

A
legnagyobb
olívaolaj-termelő
Spanyolország és
Olaszország. Az olaszok számára olyan az olívaolaj, mint nekünk
a kenyér. Az egy főre jutó havi
átlagos olívaolaj-felhasználásuk
több mint 1,3 liter (míg hazánkban
mindössze 70 ml/fő/év).A görögök, törökök és arabok szintén
alaposan kiveszik a részüket a
termelésből és fogyasztásból, de
a francia és kaliforniai olajok sem
megvetendők.
Legalább száz olajfafajtát ismerünk. Mindegyikük egyedi ízű és
tulajdonságú gyümölcsöt terem. A
bogyók színe az éretlen halványzöldtől az erős olívzöldön át érésig mélyfeketére változik. A frissen szedett olíva keserű ízű, igazi gazdagsága csak az olívaolajban mutatkozik meg. Egy liter olívaolajhoz kb. hét kg olívabogyót
kell leszüretelni. Egy átlagos olajfa egy-két liter olívaolaj előállításához elegendő olajbogyót terem.
Az olívaolajnak származási
helyétől függően más-más az aromája. Az enyhe ízű olaj ideális
könnyű saláták, majonéz és finom
szószok készítéséhez. A markáns
ízű olajok jól illenek tésztákhoz,
húshoz, halhoz.
Az olívaolaj 16–20% zsírt tartalmaz; ennek legnagyobb része a
gyümölcshúsban van, a maradék
a magban. Az olívaolajat a szabad zsírsavak részaránya alapján
sorolják kereskedelmi osztályokba, az uniós szabályozással összhangban. A szűz olívaolajak lehetnek: extraszűz (savasság 1%),
szűz (savasság legfeljebb 2%) és
szűz lampant olívaolaj (savasság
2–3,3%). A finomított olívaolajat a
szűz olívaolaj finomításával nyerik (savassága nem haladja meg
a 0,3%-ot). Az extraszűz olívaolaj
az igazi!
Az olívaolaj 77%-ban egyszeresen telítetlen zsírsavakat (oleinsavakat) és 9%-ban többszörö-

sen telítetlen zsírsavakat tartalmaz. A telített zsírsavak aránya
10–14%. Az extraszűz olívaolajban 1,1% aromaanyag van, amely
antioxidánsokból és természetes
vitaminokból áll. Tartalmukat az
éghajlat, a talaj minősége, a gyümölcs fajtája és minősége, a szüretelés ideje és a sajtolás módja
határozza meg.
A napi négy-öt evőkanálnyi olívaolaj javítja az infarktusbetegek
vérképét. Más tanulmányok szerint napi kétharmad evőkanálnyi
olívaolaj csökkenti a férfiak vérnyomását. Máj- és epediéta esetén is megfelelő zsiradék, de savcsökkentő hatása is ismeretes. Az
olívaolaj ellenállóbbá teszi a sejtmembránt, ezáltal a sejtek védettebbé válnak a szabad gyökök
támadása ellen. Feltételezik, hogy
az olívaolajban levő antioxidánsok
— ha az emberi sejtek elegendő
mennyiségben veszik fel őket —
ellenállóvá tesznek a kórokozókkal szemben.
Az olívaolajat fénytől védve,
sötét üvegben vagy sötét helyen
és állítva kell tárolni. Ideális tárolási hőmérséklete 14–16°C, maximum 20°C. Ne tartsuk hűtőszekrényben, mert megdermed, s
használat előtt mindig meg kell
várni, míg átveszi a szobahőmérsékletet. A bor öregen, az olívaolaj
fiatalon élvezetes!
Mivel az olívaolaj a melegítés
során másképp viselkedik, mint
a többi olaj, melegkonyhai használatra — sütésre, főzésre — is
ajánlható. Az olívaolaj 210 Celsius-fokon kezd égni, míg a napraforgóolaj 170, a vaj pedig 132
Celsius-fokon. A nagy oleinsavtartalom miatt az olívaolaj még
többszörös melegítés során sem
törik meg, s alig keletkezik belőle oxidációs melléktermék. Fontos
azonban, hogy ne hagyjuk túlmelegedni, és szűrjük át.
Faragóné Hován Éva
dietetikus

BOR
BÁTYAI
ÚSZÓTANFOLYAM

A MINDENNAPOKRA!

IDŐPONT: 2012. JÚNIUS 27.
AZ OKTATÁS EREDMÉNYE:
• A MELLÚSZÁS TECHNIKÁJÁNAK
ELSAJÁTÍTÁSA,
BIZTOS ÚSZÁSTUDÁS.
• ÚSZNI TUDÓK: A HÁTÚSZÁS TECHNIKÁJA,
A GYORSÚSZÁS ALAPJAI.
• MOZGÁSSZERVI DEFORMITÁSOK JAVÍTÁSA.
• HASZNOS NYÁRI ELFOGLALTSÁG.

JELENTKEZÉS: 6
ÉVES KORTÓL….!
BÁTYAI GÁBORNÉ TEL: 06-70/338-5697

Várunk minden horgász és
horgász vágyó Kedves Vásárlót
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Zöldért Gazdabolt

H-6440 Jánoshalma, Bajai u. 66.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

Akciós növényvédőszer ajánlata!
Vondozen Plusz 25 kg.
Vondozen DG 10 Kg-os
Euroken 25 kg-os
Microthiol Special 25 kg-os

Mildicut
Tebusha
Agria Difenokonazol (Score analog)
Glyfosat

Növényvédőszerek, műtrágyák, vetőmagok, lombtrágyák
széles választékban

Nyitva tartás: Kedd – Péntek 0700 – 1600, Szombat 0730 – 1100
Vasárnap és hétfő szünnap

Megszokott helyen várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Mennyiségtől függően további kedvezmények
Érdeklődni Jánoshalma Szeszfőzde u. 2.
Telefon: 06-20/278-06-86 vagy 06-20/556-43-56

11. oldal

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.

TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL:
• Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges:
o Telefonon: 77/401-344 (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában)
o A fenti e-mail címre.
o Személyesen az ügyfélszolgálati irodában
• Ismét megkezdtük a vízkorlátozást hátralékos fogyasztóinknál, kérjük
rendezzék tartozásukat!
• Hátralékos ügyfeleinknél a tartozás kiegyenlítésére felajánljuk a
vízkorlátozás előtti helyszíni ﬁzetési lehetőséget!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Fűnyírást vállalunk! 06-30-495-44-01
SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE
KIZÁRÓLAG A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN
77/402- 493-as telefonon 06-16-ig

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám,
szerelvény
- barkács árú,
- kerti gép, kisgép
autó-, traktor-,
kerékpár alkatrész

ADÁS-VÉTELKÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44
(volt Kistüzér)

+36703196808

Ne utazzon máshová,
nézzen be hozzánk!

Jánoshalma Kisfaludy utca 63
Tel: 77/403 -188 vagy +3630 - 477-26 - 03

2012.
június 21-én lesz
Or szágos
Kirakodó Vásár

Kápolna utcában
családi ház
eladó. Érd.:
06-70/459-20-64

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés
A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szoló csa lá dok megbí zá sá ból 2012. május hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:
élt: 86 évet
élt: 71 évet
élt: 70 évet
élt: 85 évet
élt: 74 évet
élt: 72 évet
élt: 88 évet

Tóth-Pál Jánosné
sz: Bánóczki Margit
Bereczky Gábor
Csima Mihályné
sz: Halász Anna
Szabó Józsefné
sz: Török Erzsébet
Martinek István
Haintz Dánielné
sz: Dobos Ilona

STÍLUS ÜZLET JÚNIUSI AKCIÓJA
AKTUÁLIS AKCIÓNK AT KERESSE ÜZLETÜNKBEN!

VIRÁGFÖLDEK, CSEREPEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!
KERTI MŰANYAG SZÉKEK, ASZTALOK
FOLYAMATOSAN KAPHATÓK!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71.
Tel.: 06-30/602-2501

• M TZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek
• Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb.
a piacos fűrészkehez is egyes alkatrészek kaphatóak)
• Ker ti munkagépek (marók, fűnyírók, motoros
kaszák) és alkatrészeik kaphatóak.
• Vékony, vastag különböző fajta tűzifa
köbméterre, vágottan és szállítva kapható!

Nagy Imréné
sz: Szűcs Franciska
Barna Sándorné
sz: Kozma Erzsébet
Dora István
Balogh Ferencné
sz: Birkás Etelka
Odrobina Sándor
Lipák Margit Gizella
Sári Lajosné
sz: Hajdú Mária

STÍLUS ÜZLET

élt: 86 évet
élt: 77 évet
élt: 82 évet
élt: 84 évet
élt: 91 évet

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

KISS ATTILA
gázszerelő mester

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

élt: 83 évet

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

A Lajtha László
Nonprofit Kft.

Interneten is elérhető a
www.lajthakft.hu
címen.

Minden ami építőanyag
gyors kiszállítással, megrendelhető
(az Orbán-szobor mellett)

Sziráczki Ferenc

építőanyag kereskedőnél
06-30/253-81- 42

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők
megbízásából 2012. május hónapban a következő
elhuny tak temetésén működött közre:
Török Ferenc (1964)
Lakatos György István (1942)
Tokodi Mihály (1939)
Páncsics Péter (1971)
Szalai Mária (1927)
Fölföldi Sándor (1977)
Somogyi Mihályné sz. Balázs Ilona (1941)
Sziráczki Gáspárné sz. Kiss Magdolna (1945)
Zemankó Mártonné sz. Szombati Katalin (1926)
Dobi Imréné sz Sziráczki Mária Magdolna (1945)
Dunai Kovács Jánosné sz Kardos Zsuzsanna (1923)
Bubori Margit (1927)
„A Halál jön, választ, s ha egyszer kiválasztott, semmit sem tehetünk.
Az emberben nem marad más, csak a remény. A remény és a hit, hogy
Odaát minden jobb lesz...

Rahmé György

Nagy Zsolt ügyvezető

J Á N O S H A L M I
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FELHÍVÁS
MEZŐGAZDASÁGI
TERMELŐKNEK!
A növényvédő szerek használata veszélyes tevékenység, emiatt
felhasználásukat szigorú előírások
szabályozzák. A termelőkre vonatkozó legfontosabb előírásokat, a
növényvédelmi tevékenységről szóló
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet részletesen tartalmazza.
Ennek értelmében a növényvédő szerek egy részének vásárlása, kijuttatása továbbra is engedélyhez kötött.
I., illetve II. forgalmi kategóriájú
növényvédő szert csak olyan személy vásárolhat, juttathat ki, aki rendelkezik az erre feljogosító, érvényes forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel – un. zöld
könyvvel.
Az engedély a kiállítástól számított
5 évig érvényes, ami letelte után az
engedély érvényét veszti, tehát meg
kell újítani, továbbképzés keretében,
ami nem vizsgaköteles.
Tájékoztatom mindazokat, akiknek lejárt az engedélyük, de szükségük van rá növényvédelmi munkájuk során, hogy elegendő jelentkező
esetén, 2012. június 14.- én 1700kor, Jánoshalmán a Gazdakör székházában hosszabbító képzés lesz.
Balogh László
növényvédelmi felügyelő
BKM KH NTI
Tel.: 20/479-8-007

A

hírei
Az ügyfélfogadás helye:
Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű)
Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda, péntek
0830 – 1200 óra között,
Kedd 1330 – 1700 óra között
Csütörtök szünnap

SZIGORÍTOTTA A
KÜLDÖTTGYŰLÉS A
NEM FIZETŐKKEL
SZEMBENI ELJÁRÁSI
SZABÁLYOKAT.

A nem fizetők saját
érdekükben keressenek
bennünket.
Kérjük, hogy aki LTP szerződött kötött és hátraléka van,
rendezze elmaradásait, mert
a nem pontos fizetés állami
támogatás csökkenést von
maga után. A továbbiakban
hiányzó összeget önerőből
kell megfizetni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy azok az Érdekeltek, akik még nem, vagy csak nagyon
keveset fizettek be LTP szerződésükre a Fundamenta Lakáskassza fo-

lyamatosan felmondhatja a szerződést, mely az állami támogatás teljes

elvesztését jelenti. Ennek következménye, hogy a 199.000 Ft megfizetése helyett a 260.000 Ft (egyösszegű) megfizetésére lesz kötelezett, A
FELMONDÁST KÖVETŐEN!

Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre
minden kérdésben.
JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰTÁRSULAT

Csima János

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

HUNYADI NÉPE

NINCS IDEJE FŐZNI?

SZERETNE OTTHONÁBAN MINDEN NAP HÁZIAS,
VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES EBÉDET FOGYASZTANI?
ÖNNEK A DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA A MEGOLDÁS!
AZ ÉV MINDEN NAPJÁN (HÉTVÉGÉN ÉS
ÜNNEPNAPOKON IS), ÉTELHORDÓBAN, KEDVEZŐ
ÁRON VÁLLALJUK EBÉDJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT.
A SZOLGÁLTATÁS (A HÍRESZTELÉSEK
ELLENÉRE) BÁRKI SZÁMÁRA
MEGRENDELHETŐ AZ ALÁBBI CÍMEN:
DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA, JÁNOSHALMA,
BERNÁTH Z. U. 3. (PIAC MELLETT),
TELEFONSZÁM: 77/ 401-357

LEGYEN ÖN IS JÓLLAKOTT ÜGYFELÜNK!

2012. június

A
ROYAL TERMÉKEI
JÁNOSHALMI
A MÚLT ÍZEIT HOZZÁK EL ÖNNEK
MINDIG KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN!

CSÁBÍTÓAN FRISS, KÉNYEZTETŐEN ÍZLETES,
LÁGYAN OMLÓS ÉS MINDIG ROPOGÓS!
ÍZLELJE, KÓSTOLJA, ÉS TÖBBÉ ABBA NEM HAGYJA!
AZ ÖN ASZTALÁN A MI PÉKÁRUNK A LAKOMA
MEGKORONÁZÁSA MERT:

A ROYAL SZÍVVEL SÜT!

Termékeink Jánoshalma Élelmiszer
boltjaiban kaphatók.
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről
Felnőtt férfi csapatunk sajnálatosan elfogyott a bajnokság végére úgy erőben, mint létszámban egyaránt, és ez
az eredménytelenségben is megmutatkozott. Varga Károly, aki első számú kapusunk volt a vállalkozása miatt
kénytelen volt abbahagyni a labdarúgást. Lukács Zoltán,
aki 9 góllal az őszi gólkirályunk volt – eredménytől függetlenül - csak állandó meccspénzért lett volna hajlandó
továbbra is játszani. Szabó Kornél, akitől a gólokat vártuk, sérülés (térdszalag szakadás) miatt szinte az egész
tavaszi szezonban hiányzik. Tóth Milán szintén sérüléssel bajlódik. Faragó Patrik, Nagy Kristóf, Kolompár Dávid
és időnként Kiss Benedek az ifjúsági csapatban kénytelen sokszor játszani, hogy eredményesen ki tudjon állni
az U-19-es csapatunk. Irbouh Soufiane az angliai kiruccanása miatt csak menet közben tudott bekapcsolódni a
tavaszi fordulókba. A sok apró sérülés és a sok fegyelmezetlenségből kapott sárga lap és kiállítás szintén hátrányosan befolyásolta az eredményességünket. Ezen
tények ellenére a hátralévő három forduló eredményétől függetlenül, újonc csapatként el fogjuk tudni érni a
kitűzött célunkat a biztos bent maradást. Úgy vagyunk
ezzel a bajnoksággal mi is, mint a Fradi, legyen már
végre vége!
Eredmények:
XXIV. forduló: 2012. 05. 06.
Nemesnádudvar KSE – Jánoshalmi FC 4:2 (2:2)
Gólszerzők: Szem Róbert, Irbouh Soufiane
Bada Pál edző értékelése: „Ezt a vereségünket is fegyelmezetlenségünknek köszönhetjük.”
Jók: Szem Róbert, Horváth Ádám, Maráczi Ádám
XXV. forduló: 2012. 05. 13.
Jánoshalmi FC – Bajaszentistváni SK 0:1 (0:0)
Edző értékelése: „Sajnos kevesen vagyunk, és még az
akaratunk is kevés, ez csak vereség lehet.”
Jó: Maráczi Ádám
XXVI. forduló: 2012. 05. 20.
Érsekcsanád KSKE – Jánoshalmi FC 2:1 (1:1)
Gólszerző: Jeszenszky Roland
Edző értékelése: „Nagyon letértünk a helyes útról, de
remélem, van vissza út.”
Jók: Irbouh Soufiane, Enesei Dániel, Horváth Ádám
XXVII. forduló: 2012. 05. 27.
Jánoshalmi FC – Miskei ALC 2:4 (1:2)
Gólszerzők: Jeszenszky Roland, Irbouh Soufiane
Edző értékelése: „Lassan elfoglaljuk a tudásunkhoz méltó helyünket.”
Jók: Horváth Ádám, Irbouh Soufiane, Kiss Tamás
A bajnokságban még a következő három forduló van
hátra:
XXVIII. forduló: 2012. 06. 03. (vasárnap) 17:00 óra
Hajós FC – Jánoshalmi FC

XXIX. forduló: 2012. 06. 10. (vasárnap) 17:00 óra
Jánoshalmi FC – Bácsbokod SK
XXX. forduló: 2012. 06. 17. (vasárnap) 17:00 óra
Kunfehértó KSE – Jánoshalmi FC
Ifjúsági csapatunkból a következő játékosok hagyták abba a labdarúgást ilyen – olyan okokra hivatkozva:
Burai Gábor, Gilicze Márk, Kisföldi Attila, Kotró Péter,
Lukács Mátyás, Rauf Richard, Sztojka Szilárd, Zentay
Tamás, Zentay Viktor. Gáspár Adrián a Kecskeméti TE –
be, Király Zsolt pedig Kunfehértóra igazolt. Harczi László a csapatkapitány, sajnos újból megsérült és ezért több
mérkőzésen nem tudott – tud a csapat rendelkezésére
állni. Ennyi kieső játékost egy csapat sem tudna pótolni
egyik – napról a másikra. Mi is a felnőtt keretből voltunk
kénytelenek kiegészíteni az U-19-es csapatunkat, hogy
sok esetben egyáltalán ki tudjunk állni. Ennek tükrében
nem meglepő, hogy az áhított harmadik helyezést most
már nem sikerül elérni.
Eredmények:
XXIV. forduló:
Nemesnádudvar KSE – Jánoshalmi FC 5:2 (1:1)
Gólszerzők: Kolompár Dávid, Szemlics Bertram
Bada Pál edző értékelése: „Sajnos minden egyszer megszakad, de nem ilyen csapattól gondoltam.”
Jók: Senki
XXV. forduló:
Jánoshalmi FC – Bajaszentistváni SK 2:0 (0:0)
Gólszerzők: Szemlics Bertram, Kolompár Dávid
Edző értékelése: „Remélem visszataláltunk a helyes
útra.”
Jók: Faragó Patrik, Zámbó Ádám, Körmöczi Dominik
XXVI. forduló:
Érsekcsanád KSKE – Jánoshalmi FC 4:1 (0:1)
Gólszerző: Szemlics Bertram
Edző értékelése: „Az előző heti nyilatkozatomra a válasz
–nem.”
Jók: Senki
XXVII. forduló:
Jánoshalmi FC – Miskei ALC 6:0 (2:0)
Gólszerzők: Kiss Benedek 2, Kolompár Dávid 2, Enesei
Dániel, Faragó Patrik
Edző értékelése: „Meg van a helyes út?”
Jók: Nagy Kristóf, Kiss Benedek
Női csapatunk pontveszteség nélkül fejezte be a tavaszi szezont.
Eredmények:
XV. forduló:
Pálmonostora SE – Jánoshalmi FC 1:23

JÁTESZ SE HÍREK
Fekvenyomás:

Íjászat:

SIKERTELEN VB. SZEREPLÉS....

Érmek Szekszárdról!

A tavalyi Ausztriai Világbajnoki győzelem után
az idei évben is az aranyérem megszerzését
vártuk KOLOMPÁR ÁRPITÓL a csehországi
PLZENBEN megrendezett Fekvenyomó Világbajnokságon., a siker ezúttal sajnos elmaradt.
Így a magyar válogatott férfi csapata nem szerzett arany érmet. Árpi volt az utolsó magyar
induló s neki most nem jött össze a győzelem,
pedig a kiválóan sikerült bemelegítés után / biztosan nyomta ki a 210 és a 205 kg.-ot/, mindenki abban bízott, hogy végre meglesz az
első magyar arany. Gyermeteg technikai hiba
miatt- hiába nyomta ki a 205 kg.-os kezdősúlyta bírók jogosan elvették a gyakorlatot- ettől és
a ránehezedő teher miatt a második és a harmadik kísérletére(217.5 kg), mellyel egyébként
ismételten világbajnok lett volna- mozgása teljesen szétesett és reménye sem volt az érvényes
gyakorlatok teljesítésére. A győzelmet végül is
az a német fiú szerezte meg, aki tavaly Árpi
mögött végzett, s így visszavágott az előző évi
vereségért. Küzdelműk jövőre újra folytatódik,
mivel mindkét fiú 2013-ban is még ifjúsági korú
. A győzelemért már mától kezdve igen kemény
edzéseket kell végezni, hiszen kettejük csatáját
valószínűleg csak új ifjúsági VILÁGCSÚCCSAL
(jelenleg 235 kg az orosz Uszanov tartja) lehet
eldönteni . Gyerünk Árpi, HAJRÁ!

Május 12-én a Jánoshalmi Sportmajálissal
egy időben rendezték meg a szekszárdi Setétvölgyben az Aliszka Nyilai hagyományos emlékversenyt, ahol íjászaink is hagyományosan kiválóan szerepelnek. A több, mint 150 versenyzőt
felvonultató Országos versenyen a női ifjúsági kategóriában FARKAS ZSANETT az első, fiú
serdülő korcsoportban HORVÁTH DANI a második, míg a felnőtt korcsoportban VARGA CSABA
a IV. helyezést érte el. Sajnos PETRÓCZKY
PÉTER a kiújuló kézsérülése miatt nem tudott
részt venni.

Természetjárás:
Mozgás a gyógyítás
szolgálatában!

1. Egyesületünk és a Kistérségi Egészségügyi
Ellátó Központ közösen hirdet harcot több,
mozgáshiány okozta betegségnek, így elsősorban a cukor-, a magas vérnyomás-, a keringési és még más pld.: rák, stb. betegségeknek. A csoportok betegség szerinti összeállítását az ellátó Központ a szakorvosok bevonásával és tájékoztatásával végzi. A sportos
foglalkozásokat pedig id. Haász László középiskolai testnevelő tanár, nordic-walking tréner
által vezetett szakember csoport.
Szervezzük a nyári Tisza-tavi vizi-tábort,
melyre várjuk a jelentkezőket. A tábor ideje: Július 28.-aug.4. Ára 25.000 Ft/fő, napi 3x.-i étkeSzaporodnak az egyéni
zés . szállás, hajóbérlet és túravezetés, oktatás/
győzelmek!
kenu evezés, kajak evezés, nordic-walking gyaFiataljaink ismételten 3-3 győzelmet szerez- loglás, petanguo játék, stb: jelentkezés folyamatek a bajai Turmix SE és a Kalocsai felnőt- tosan! Részletes felvilágosítás telefonon történt
tek ellen. Végeredmények : JÁTESZ SE -Bajai időegyeztetés alapján. Minden érdeklődőt és
TURMIX SE 3:15
HORGÁSZT várunk!
JÁTESZ SE - KALOCSAI AE 3:15
HAJRÁ JÁTESZ,
Bognár Imre Nemzetközi Emlékverseny
HAJRÁ JÁNOSHALMA,
Kiskunmajsa:
HAJRÁ MAGYAROK! !
Felnőtt III. o. férfi egyéni: II. Beretczki István
Haász László
Serdülő 1997-1998 korcsoport: IV. Zentai Viktor

Asztalitenisz:

13. oldal

Gál László edző értékelése: „Hiányosan felálló hazai csa- szal. Legyőztünk mindenkit, van akit többször is. A játépat felett nagyarányú győzelmet arattunk.”
kos keret folyamatosan csak nő. Három utolsó mérkőzésen kitűnt a játékával: Végi Katalin, Taskovics RebeXVI. forduló:
ka, Molnár Erika.”
Jánoshalmi FC – Méhecskék SE (Kalocsa)
Edző értékelése: „Jogosulatlan játékos szerepeltetése
XVIII. forduló:
miatt nyertünk 3 pontot.”
Jánoshalmi FC szabadnapos volt.
XVII. forduló:
Jánoshalmi FC – Városföld SE 2:1
Edző értékelése: „Küzdelmes mérkőzésen megérdemelten szereztük meg a 3 pontot. Az idei tavaszon minden
bajnoki mérkőzést megnyertünk, nyolcból nyolcat. Ez egy
olyan mérleg, ami felett érdemes elmerengeni. Hogyan
tovább? A játékos keret nagy része NB II.- ről álmodozik. Az biztos, hogy száznál több gólt rúgtunk tavasz-

A Jánoshalmi FC női labdarúgó csapata felhívást tett közzé a területi bajnokságban szerepelt csapatok számára
egy 1 napos nagypályás tornára. A rendezvény időpontja
2012. június 10.-e (vasárnap). Helyszín: Városi Sportpálya Jánoshalma. A mérkőzések kezdete a nevezett csapatok létszámától függ. Egy mérkőzés 30 perces időtartamban lesz lebonyolítva. Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

A jövő reménységei
Május 12.-én a JFC vezetése immár harmadik alkalommal szervezte meg a Városi Majálist a sportpályán. A
verőfényes napsütésben lezajlott rendezvényen sajnos
a korábbi évekhez viszonyítva kevesebben vettek részt.

loknak és az élő zenének köszönhetően jól érezhette magát. Ezúton szeretném megköszönni azoknak a
támogatását, akik munkájukkal, adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy az idei majálist is sikerült magas színvonalon megrendeznünk.
A majális rendezésében segítségünkre volt: Jánoshalma
Város Önkormányzata, Városgazda Kft. (Juhász Zsolt), Szabó Gábor a Bozsik Utánpótlás
Program koordinátora, JATESZ,
Hunyadi János és a Szent Anna
Katolikus Általános Iskola, VM.
Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Imre Zoltán Művelődési Központ, Városi Polgárőrség, Városi
Tűzoltóság, Gilicze Attila, Pethő
Zoltán vállalkozók, Lódri Ferenc
hangtechnikus, Bada Pál, Gál
László, Fenyvesi Mihály sportemberek, Dr. Benda Dénes címzetes
főjegyző, Jánoshalmi Kistérségi
Kellet az energia utánpótlás
Ifjúsági Egyesület.
Hajrá JFC!

Ennek az okát a későbbi majálisok sikere érdekében ki
kell vizsgálni. Aki viszont részt vett az ez évi majálison
azok a változatos programoknak a finom ételeknek, ita-

Ádám Gyula JFC elnök
A felvételeket Szarvasné Tompa
Zsuzsanna készítette

Íjász sikerek
Május 12-én a szekszárdi
dombság sötét-völgyi erdész
házánál megrendezett 3D
Alisca Tavaszi Extrém Kupán
ismét kiváló eredménnyel
jeleskedtünk. A nemzetközi
mezőnyben igencsak megmutattuk, hogy van helyünk
ebben a sportágban, ugyanis tradicionális serdülő fiú
kategóriában Horváth Dániel II. helyezést, tradicionális
női Ifi kategóriában Farkas
Zsanett Emese I. helyezést
, Varga Csaba felnőtt férfi vadászreflex kategóriában
éppen lemaradva / 6 pont
/a dobogóról a IV. helyen és
Papp Antal felnőtt férfi tradicionális kategóriában a X.
helyet vívta ki magának.
A megmérettetés rekkenő hőségben magas páratartalmú időben zajlott amit a szervezők minden célnál kihelyezett
ásványvízzel próbáltak elviselhetővé tenni. A
24 csapat nagy fegyelemmel küzdötte le a nem
könnyű pályát melynek során egy kisebb túrázási távot is meg kellett tenni .A verseny végeztével a profi szakács által elkészített pörkölt elfogyasztása után egy kis kulturális bemutatóval
szórakoztatták a népes versenyzőtábort az eredményhirdetésig.

Farkas Zsanett verseny közben
A kis létszámú , magas felkészültségű csapatunk a szokásos módon kiváló eredménnyel
tért haza és ezen cikkünkben is szeretnénk felhívni a figyelmet , hogy bármely korosztályban
bárki , bármikor elkezdheti ezt a sportot .Remélem cikkünk elolvasása után lesznek akiket megcsap hagyományunk szele, erőt véve önmagukon, érdeklődve keresnek majd bennünket eme
nemes sport gyakorlása érdekében.
Hammer
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2012. június

Rendőrségi hírek
Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés d.
pontja szerint minősülő felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt M. A. jánoshalmi lakos bejelentést tett 2012. április 24.-én 15 óra 45
perckor a Jánoshalmi Rendőrőrs járőrtelefonjára, hogy
válófélben lévő férje Sz. J, jánoshalmi lakos veri a testvérét M. K. jánoshalmi lakost Jánoshalmán a Dózsa Gy. utca
73. szám előtti útszakaszon. Ezt követően megjelentek a
helyszínen a szolgálatban lévő járőrök, akik kiérkezésükkor Sz. J.-t találták a helyszínen aki elmondta, hogy M. K.
egy alkalommal fejbe verte kalapáccsal, aminek következtében a földre került,és a földön fekve további ütéseket kapott
M. K.-tól ököllel a fejére, amely következtében a fején vérző sérülés keletkezett. Sérültet a mentő a Kiskunhalasi kórházba szállította.
Dr. H. I. bajai lakos 2012. április 25.-én 08:57 órakor
Jánoshalma belterületén, az Orczy utcán közlekedett az
általa vezetett személygépkocsival a Béke tér irányába. A
Kálvária utca kereszteződéséhez érve az „Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtáblát figyelmen kívül hagyva úgy hajtott be az
útkereszteződésbe, hogy nem biztosított elsőbbséget a tőle
balról érkező, B. M. A. jánoshalmi lakos által vezetett személygépkocsinak és összeütköztek.
A baleset következtében a Toyota gépkocsiban utasként
helyet foglaló T. I. bajai lakos az előzetes orvosi vélemény
szerint nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. A járművekben együttesen kb 700.000.-Ft becsült
anyagi kár keletkezett.
Eljárás indult T. J. Jánoshalmi lakos bejelentése alapján.
2012. április 28-án 07 óra 30 perc és 2012. április 28. 19 óra
00 perc közötti időben jánoshalmi ház bezárt udvarba ismeretlen személy ismeretlen módszerrel bejutott és az udvaron álló bezárt Mitshubishi L300 típusú barna színű mikrobuszt, ami működésképtelen, eltulajdonította. A lakóház nyitott folyosójáról egy Lehel típusú kisméretű hűtőgépet és 3
db lapos tányért, a konyhából 1 db. Jurosz /orosz/ márkájú
hordozható kis tévét és egy asztalos Zinger varrógépet. Az
egyik első szobából 1db. ismeretlen márkájú hordozható kis
tévét. A másik utcai szobából, ami zárva volt, ajtót kifeszítve behatolt be és 1 db. fehér színű zománcos Salgó típusú
kályhát a hozzá tartozó füst csövekkel eltulajdonított. Lopással okozott kár: 250 000 Ft. Rongálási kár: 2000 Ft.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b. pont I. fordulata szerint minősülő - figyelemmel a (2)
bekezdés II. fordulat d. pontra/re - kisebb értékre elkövetett
betöréses lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt
R. I. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. április
16-án 00:00 és 2012. április 30 15:30 közötti időben a tulajdonát képező kecskési lakatlan tanyájába ablak, és ajtó kifeszítés módszerével bement. A tanya különböző helyiségeiből 1 db ismeretlen típusú gáz tűzhelyet, 2 db egyszemélyes
ágyat, 1 db fém állványon lévő mosdótálat, 1 db román kályhát csővel, 1 db 6 részes evőeszköz készletet, 2 db favázas
széket, 1 db vas vázas széket, 1 db rozsdamentes két tálcás mosogatót, 8 db 1literes műanyag tálat, 2 db 4 literes
műanyag tálat lopott el. Lopási kár kb. 57.000 Ft. Rongálási kár kb. 5.000 Ft.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés
I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás
vétségének megalapozott gyanúja miatt T. I. jánoshalmi
lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. május
2-án 18:00 óra körüli időben kapuátmászás módszerével
behatolt a Jánoshalma Bajai uti lakóházba, majd onnan
mobiltelefonokat, telefon töltőt, arany ékszert, karórát, valamint 8.000 Ft. készpénzt tulajdonított el összesen 60.000 Ft.
értékben. A cselekményt a Jánoshalmi R.F. követte el .
2012. május 5-én 23:30 időpontban Jánoshalmán, Kiserdőben található úgynevezett Renner Bt. telephelye előtt
elfogásra került 2 fő Szír (elmondásuk alapján szír állampolgárok ). Az intézkedés során a személyek semmilyen
személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal nem
rendelkeztek, jogszerű tartózkodásukat igazolni nem tudták. Elfogásukat követően a személyek átadásra kerültek
a BKM RFK Őrzött Szállására további intézkedés végett. A
lefolytatott eljárás során megállapították, hogy a nevezettek
2012. május 04-én 19:30 körüli időben az E-287-es határjelnél, embercsempész segítsége nélkül, Szerbia felől léptek
Magyarország területére. Az orvosi vizsgálat megállapítotJ Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

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

ta, hogy a két személy fiatalkorú, ezért Ópusztaszeren gyermekvédelmi intézményben kerültek ideiglenes elhelyezésre
az idegenrendészeti eljárás lefolytatásának idejére.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés II. fordulat f. pontja szerint minősülő jogtalan behatolással szabálysértési értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt S. P. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen aki 2012. 05. 02-án 15 óra
00 perc és 16 óra 00 perc közötti időben Jánoshalma Béke
téren található Mezőgazdasági Szakközépiskola egyik tantermében a sértett által lerakott táskájából eltulajdonította
a feljelentő tulajdonát képező 1 db fehér színű Samsung
Galaxy Mini érintőképernyős mobiltelefonját. A lopással okozott kár: 35000 Ft
A Btk. 276. §-ába ütköző és a szerint minősülő magánokirat-hamisítás vétség elkövetésének gyanúja miatt eljárás
indult K. I. Jánoshalmi lakos feljelentése alapján magánokirat-hamisítás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2012. április 24-én 10 órakor Jánoshalmán - a feljelentő adataival visszaélve és annak nevére - a
Vodafone boltban egy Sony Ericsson típusú rádiótelefont
vásárolt. Ezt követően 2012. május 8-án a fenti telefontársaság egy számlát kézbesített a feljelentő személy részére abból a célból, hogy fizesse ki a 21.590 forintos telefonszámla-tartozását.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés
I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás
vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2012. május 10-én 19 óra és 2012.
május 13-án 08 óra közötti időben a jánoshalmi lakatlan
ház nagykapujának támasztóját kiemelve és így a nagykaput benyomva oda bementek majd a lakóház bejárati ajtajának üvegét betörve a házba is bementek, de onnét az elsődleges megállapítások szerint nem tulajdonítottak el semmit. Továbbá az ott található garázsból eltulajdonítottak egy
Wartburg Tourist típusú gépjárművet. A bűncselekménnyel
okozott kár kb.: 100.000 Ft. A Jánoshalma Rendőrőrs rövid
időn belül elfogta K. I., J.B. és K.J. jánoshalmi lakosokat
H. N. H. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. 04. 04-én 11 óra és 11 óra 45 perc közötti időben Jánoshalmi szolgáltató ház kozmetikájának- ill. egy
ügyvédi irodának és egy fodrász üzlet- a közös folyosóján a
sértett által egy széken felejtett SAMSUNG GT-S5230 típusú bordó színű érintőképernyős mobiltelefonját eltulajdonította. A lopással okozott kár 22.000 Ft.
A jánoshalmi Rendőrőrs. járőrei igazoltatták Jánoshalma Széchenyi u. 50 szám alatt K. T./ Hajós Munkácsy u.
1/a szám alatti lakost, aki a hajósi Gyermekotthonból tűnt
el 2012. 04. 20-án. K. T. előállítását követően a kunfehértói
Gyermekotthonba szállították.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés
I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás
vétség elkövetésének gyanúja miatt :
Eljárás indult D. L- Jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2012. május 14-e és 2012. május 20-a közötti időintervallumban Jánoshalmán lévő lakatlan - körbekerített - ingatlan udvarából 3 darab villanymotort, valamint vas
zártszelvényeket tulajdonított el kb. 120.000 forint értékben.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (5) bekezdés b. pontja szerint minősülő - figyelemmel a (2) bekezdés
II. fordulat d. pontra/re - nagyobb értékre elkövetett betöréses lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt M. J.
F. Jánoshalmi lakos bejelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2012. május 16-án 16 óra és 2012. május 23-án 8 óra
közötti időben a sértett tulajdonát képező, 6440 Jánoshalmán, lévő házába a kerítést átmászva - és azt megrongálva - behatolt és onnan különböző használati eszközöket - 3
db. motoros permetező, vegyes tüzelésű kályha, kb. 60-70
kg. fagyasztott húst, valamint különböző fém eszközöket
(pl. szőlőprés), alkatrészeket tulajdonított el összesen kb.
250.000,-Ft értékben. Az értékek eltulajdonításakor a bejárati nagykapu zárját olyan mértékben rongálták meg, hogy
az nem működik. A rongálási kár kb. 5ezer Ft. Elkövetőit a
jánoshalmi Rendőrőrs nyomozói rövid időn belül elfogták:
így K.F. és fia K.F., B.T., K.I: B-J jánoshalmi lakosokat, akiknél a kár egy része lefoglalással megtérült.
forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

Or vo si ügye let

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom
bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7
óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill.
az ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13
Telefon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás:

Június: 1. Dr. Tompa László, 2. Dr. Gregó Sándor, 3. Dr.
Gregó Sándor, 4. Dr. Mikó Attila, 5. Dr. Tompa László, 6.
Dr. Gregó Sándor, 7. Dr. Vándor Ilona, 8. Dr. Mikó Attila, 9.
Dr. Vándor Ilona, 10. Dr. Vándor Ilona, 11. Dr. Csoboth
Johanna, 12. Dr. Kishonti Attila, 13. Dr. Gregó Sándor, 14.
Dr. Tompa László, 15. Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Mikó
Attila, 17. Dr. Mikó Attila, 18. Dr. Csoboth Johanna, 19.
Dr. Kishonti Attila, 20. Dr. Mikó Attila, 21. Dr. Gregó Sándor, 22. Dr. Tompa László, 23. Dr. Kishonti Attila, 24. Dr.
Kishonti Attila, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Kishonti
Attila, 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. Vándor Ilona, 29. Dr.
Tompa László, 30. Dr. Csoboth Johanna.
Július 1. Dr. Csoboth Johanna.

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

Időpont egyeztetés
alapján

Tel: 06-70/5038213

Japán masszázs!
Kezelés és
tanfolyamok,
Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

www.szcsk.hu
06-70/634-63-64

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen? Térjen be hozzánk!
Tchibo Gold, Family instant kávé 100 g-os

499,– Ft/db

Tchibo őrölt kávé 250 g-os

399,– Ft/db

PEPSI Cola 2,5 l-es + ízek

299,– Ft/db

1,5 l-es ásványvíz (savas és mentes)

50,– Ft/db

Óriási zöldség-gyümölcs akció!

ISSN 2062-4069

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Szépségpatika :
Miskolczi Nóra
Fodrász, pedikűrös,
talpmasszőr
Jánoshalma,
Remete u. 43.

Petróczky Ferenc

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12., Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Lapunk
legközelebb
2012. július 6-án
jelenik meg

Anya köny vi hí rek
2012. május hónapban

született
Kisföldi Zsolt Kevin (Anyja neve:
Szabó Lilla), Kocsis Donát (a.n.: Barna
Mónika), Kolompár Gábor Dominik
(a.n.: Kerekes Klaudia), Orsós Vanessza
Borbála (a.n.: Kőszegi Anita), Szegedi
Renátó (a.n.: Béki Barbara), Kőszegi
Adrián (a.n.: Csámpai Szilvia).

Házasságot kötött:
Kurucz András és Jakab Aranka
László Antal és Kelle Krisztina

