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Felvételünk a a Kistérségi Egészségügyi Központban készült, ahol Sri Chimnoy Alapítvány
által az egészségügyi létesítmény részére felajánlott, Sri Chimnoy festőművész képeiről készült
reprodukciók ünnepélye átadásán. Ennek további részletei a 6. oldalon olvasható.

Menetred változás,
járat szünetelés
A Bács Volán Értesíti az Utazóközönséget, hogy 2012. július 01-től (vasárnap) Jánoshalma-Kiskunhalas autóbuszvonalon munkanapokon közlekedő
794 sz. járat 20 perccel később közlekedik. A járat Jánoshalma vasútállomáson csatlakozást biztosít a Kiskunhalas felöl 16:57 órára és Mélykút felöl 16:54
órára érkező vonatokról, valamint Jánoshalma, autóbusz váróterem megállóhelyen az 1538/586 sz. naponta Szegedről 17:05 órára és az 1538/587 sz.
a hetek utolsó és utolsó előtti iskolai előadási napján valamint a hetek első
iskolai előadási napját megelőző napon közlekedő Bajáról 16:48 órára érkező autóbuszjáratokról.
Jánoshalma, vasútállomásról indul: 17:05 óra
Kiskunhalas, autóbusz állomásra érkezik: 17:37 óra
A Bács Volán Zrt. értesíti az utazni szándékozókat, hogy 2012. július 6-tól
szeptember 2-ig Jánoshalmán a helyi járat közlekedése szünetel. A járatok
közlekedése 2012. szeptember 3-án (hétfőn) indul újra.
További információ:  Baja 79/321-791
www.bacsvolan.hu
 Bácsalmás 79/341-346 (14 óráig).

Tisztelt Bajai úti Lakók!
Az ingatlanuk előtt megépített kerékpárúttal kapcsolatosan az alábbiakról
tájékoztatom Önöket:
Ahogyan azt láthatták, a kerékpárút építésekor nemcsak az aszfalt burkolat, hanem mellette két oldalról 50 cm-es padka is készült, mely a kerékpárúthoz tartozik, annak szerves része.
A kivitelező a padkát kifelé lejtéssel betömörítette, így adta át az Önkormányzatnak.
A Városgazda Kft a kerékpárút karbantartási munkájának végzését 2012.
07. 16-20 közötti időpontra tervezi, mely során az eredeti állapotot kell viszszaállítania.
Kérjük Önöket, hogy a kerékpárút műszaki állapotának megóvása érdekében a padka területére ne ültessenek semmilyen növényt, és a Városgazda
Kft dolgozóinak munkáját tartsák tiszteletben!
Mivel közös érdekünk a kerékpárútra vigyázni, bízom megértésükben:
Czeller Zoltán polgármester
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Jánoshalma Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökségéhez, mely 25 ezer euróval támogatta a Jánoshalma és testvérvárosai generációjának találkozóját, melyre a Jánoshalmi Napok háromnapos rendezvény sorozat keretében került sor.
folytatás a 6. oldalon ►

Startmunka mintaprogramok
Jánoshalma Város Önkormányzata a 2011. év végén és a 2012. év
elején 6 féle startmunka mintaprogramra sikeresen pályázott. A mintaprogramok a következők: Mezőgazdasági, Belvíz elvezetési, Mezőgazdasági utak javítása, Közúthálózat javítása, Illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása, Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás.
A programok végrehajtása a márciusi hónapban elkezdődött. A projektek keretében eddig elvégzett munkákat az alábbiakban mutatjuk be.

Mezőgazdasági startmunka
mintaprogram.

A program keretében 31 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, közfoglalkoztatás
keretében napi 8 órás munkaidőben dolgozik. A programra önkormányzatunk 37.198.320 forint vissza nem térítendő támogatást kapott.
A program célja: Az Önkormányzat tulajdonában lévő 6,5 ha földterületen kukorica, pritaminpaprika, kápia paprika, burgonya és egyéb zöldségfélék termesztése.
A megtermelt zöldségfélék a Diákélelmezési konyhán kerülnek felhasználásra.
A program sikeres végrehajtásának érdekében az Orczy utcai önkormányzati telek területén termesztő berendezés létrehozására került sor.
A fóliasátorban paprikapalánták nevelése volt a cél. A sikeres nevelés után mintegy 2 ha területre a palántázás május végén megtörtént.
Jelenleg ápolási, növényvédelmi munkák folynak.

Burgonyából 1,4 ha terület lett beültetve. Jelenleg itt is növényvédelmi és ápolási munkák folynak.
Egyéb zöldségfélék között borsó, zöldbab, szárazbab, vöröshagyma, fokhagyma, sárgarépa, sütőtök, saláta, retek, csemegekukorica,
káposzta található. Ezek a növények betakaríthatóságuk függvényében kerülnek a Diákélelmezési konyhára.
A projekt keretében alkalom nyílik mezőgazdasági gépvásárlásra is,
mely jelenleg folyamatban van.

Belvíz elvezetési startmunka
mintaprogram

A program keretében 15 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, közfoglalkoztatás keretében napi 8 órás munkaidőben dolgozik. A programara önkormányzatunk 19.603.717 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.
A program célja: A város csapadék- és belvízelvezető rendszerének
felújítása, karbantartása.
Az elmúlt években a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot a város számos részén a csapadékvíz elvezető rendszer nem volt
képes hatékonyan és gyorsan elvezetni. Ehhez kapcsolódott a belvízelvezető csatornák nem megfelelő állapota miatti belvizesedés, valamint a talaj víztelítettsége miatti talajvízszint emelkedés. A csapadékés belvíz elvezetése megoldható feladat, amennyiben az árok- és csatornarendszer karbantartott.
folytatás a 4. oldalon ►
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Egy vágy és teljesülése
2012. június 11-én hivatalunkban újabb örömteli esemény történt. A Vajdaságból –
Szenttamás, Óbecse, Őrszállás, Temerin, Magyarkanizsa
településekről – 8-an tettek a
polgármesterünk előtt állampolgársági esküt.
Idézet az önéletrajzukból:
„A magyar állampolgárságot a Magyarországhoz való
ragaszkodásom és a születésem óta beszélt magyar anyanyelv miatt kérem.”
„Magyarnak születtem, az is
maradtam. Az állampolgárság
elnyerésével egy vágy teljesülne.”
Gratulálunk a magyar állampolgárság megszerzéséhez,
kívánjuk
mindannyiuknak,
hogy minden vágyuk így teljesüljön!

Támogatják a Gazdakört
A Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete nemrégiben pályázatot nyújtott be eszközbeszerzés céljából az MVH-hoz.
A támogatás jellegét tekintve 100%-ban vissza
nem térítendő támogatás.
A pályázatban szereplő eszközök beszerzése nagyban segítené az egyesület munkáját, rendezvényei színvonalasabb és élhetőbb megvalósítását, hozzájárulva ezzel egyes
városi szintű rendezvények sikeréhez is.
A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hiva-

tal 2012.05.10-én kelt határozatával, az igényelt összegre vonatkozóan (levonás nélkül), támogatásban részesítette a pályázatot. A pályázat megvalósításának várható
időtartama 2012. év II. félévére esik.
Problémaként merül fel, hogy az Egyesület anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé
még ilyen támogatási körülmények között sem
a pályázat megvalósítását.
Jánoshalma Város Képviselő Testülete június 26-án hozott határozatával támogatta a

2012. július

Szoboravató
A Jánoshalmi
Napok alkalmából
június 29-én szoboravatásra került
sor a Béke téren.
Bem József az
1848 szabadságharc lengyel tábornokának szobrát a
Bem József Honvéd Nyugdíjas
Egyesület adományozta a városnak.
A szobrot Horváth
Tibor szobrászművész készítette,
aki sorkatonai szolgálatát Jánoshalmán a Bem József laktanyában töltötte. A szobor ekkor készült és az alakulat megszűnésével került a nevét viselő
honvéd nyugdíjas egyesülethez.
A Himnuszt Czeller Zoltán polgármester szoboravató beszéde követte. Beszédében ismertette a szobrot készítő szobrászművész Horváth Tibor munkásságát és megköszönte a szobor helyre állításért, felújításáért
végzett munkáját. Megköszönte a Bem József

Honvéd Nyugdíjas egyesületnek a felajánlást
és örömét fejezte ki, hogy a város egy új köztéri szoborral gazdagodott.
A beszédet követően Czeller Zoltán polgármester és Györgypál Csaba nyugállományú. alezredes az egyesület elnöke leleplezték a szobrot. A koszorúzás után a „városnapokon” résztvevő lengyel küldöttség rövid
zenés műsort rögtönzött.
GYPCS

Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők
Egyesülete pályázatának megvalósulását
azzal, hogy ideiglenes pénzeszköz átadás
formájában átmenetileg bruttó 2.500.000 Ftot biztosított.
Az összeget 2012. augusztus 01-i folyósítási határidővel biztosítja az Önkormányzat,
melyet a támogatási összeg megérkezését
követően haladéktalanul, de legkésőbb 2012.
november 30-ig visszautal majd az Egyesület.

Módosult a helyi szociális rendelet
Elemi károk esetén is segítséget nyújthat az önkormányzat

A Képviselő-testület 2012. június 26-i ülésén módosította a helyi szociális rendeletet.
A rendelet elemi kár esetén átlagos életkörülmények
között élő személyek számára eddig nem adott lehetőséget a támogatásra, A Képviselő-testület egyhangúlag döntött a módosítás mellett.
Az elemi károkat szenvedőknek olyan azonnali kiadásuk
keletkezik (lakhatás megoldása, bontás költsége, okiratok pótlásának költsége, ruhák pótlása, stb.), amely megalapozza azt, hogy számukra az önkormányzat magasabb
összegű támogatást nyújtson. Évente átlagosan 1-2 ilyen
igény merül fel például tűzkárból adódóan, mely jelentős
többletköltséget nem jelent.
A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt
hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a Szociális Rendelet módosításainak
várható következményeiről, az előzetes hatásvizsgálat
figyelembevételével hozott döntést a Képviselő-testület. A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet értelmében az átmeneti segély összege
legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegéig terjed, kivéve a rendelet (1) bekezdés b)
pontjának bc) alpont alapján, melynek összegét a Képviselő-testület határozza meg. A rendelet módosítása a
kihirdetését követő napon lépett hatályba. A rendelet
rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
A módosított rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodában, ill. az Önkormányzat
Jánoshalma Város honlapján is közzéteszi.

Gondolatok egy
könyvbemutatóról

Napközis tábor a plébánián
2012. június 14-én az Imre Zoltán Művelődési Központban „hazai” írót köszönthettek
a jánoshalmiak. Arthur Madsen, alias Takács
Aladár Az elátkozott nap című könyvének
bemutatójára jöttek össze a barátok, isme-

rősök és érdeklődők. Megtudhattunk
írói pályájáról néhány dolgot. Barátai biztatására kezdett írni Budapestre költözése után. Itt került közel az
írás művészetéhez. Felsorolta azokat
a műveit, amelyeket az olvasói biztatásra írt. Főleg a fantasztikus irodalom felé kacsintgat a témaválasztásban. Az irodalmi sikert A zokni című
novella hozta meg számára. Az elbeszélés témája egy gyermekkori karácsonyi élmény.
Újszerű könyvbemutatónak lehettünk tanúi, melyen megismerhettük
regényének megírásának, megjelenésének körülményeit. A mai kornak
megfelelően, Takács Aladár is ismert
személyiségek segítségével ajánlja könyvét
az olvasók figyelmébe. Ígérete szerint Az elátkozott nap című regényének lesz folytatása,
melyet érdeklődéssel várunk.

Döntés a Táncgála
támogatásáról
2012. június 18. és 22 között az alsó tagozatos tanulók
napközis táborban vettek részt Kollár Balázs atya és Bajkó
Ilona vezetésével. Nemcsak lelkiekben, hanem élményekben is gazdagodhattak a hittanos gyerekek. A tábor a kapcsolatokról és az egyetértésről szólt.
Az első nap szentmisével, egymás megismerésével,
közösségi játékokkal, csoportbeosztással telt. Három csoportra osztották a tábor vezetői a kiscsemetéket. A csoportok élére vezetőket jelöltek ki Pelikán Karolina, Kollár Kinga, Sarok Krisztina személyében, akik segítették a táborvezetők munkáját.
A második nap sportversenyekkel, filmvetítéssel, rajzolással és sok-sok mókával telt. Szerdán lovas kocsik segítségével birtokba vettük a Király Lovas-tanyát, ahol kedvünkre lovagolhattunk, játszadozhattunk, majd ebéd után

egy jó nagyot pancsoltunk és félnégykor elindultunk, hazaindultunk lovas kocsikkal.
Csütörtökön a család és az Istennel való kapcsolat volt
a téma. Délután „színesest” következett, melyen a gyerekek a csoportvezetők segítségével egy rövid mesét és
egy dalcsokrot adtak elő. Az eredményhirdetés után virsliés tortaevés következett, majd játékkal és énekléssel zártuk a napot.
Az utolsó napon, pénteken kaland- és kvízjátékok vártak a táborozó gyerekekre, délután felhőtlen jó kedvvel játszottunk és énekeltünk.
Köszönjük szépen a kedves támogatók segítségét.
Köszönjük Balázs atyának és Ilike nénéinek és minden
önfeláldozóan segítő embernek a segítségét.
Sarok Krisztina 8. osztályos tanuló

Jánoshalma Város Képviselő-testülete
támogatja a 2012. július 7-én megrendezésre kerülő táncgála szervezését az alábbi feltételekkel:
a Képviselő-testület biztosítja a Városi
Sportcsarnok használatát díjmentesen a próbák időtartamára arra az időtartamra, amikor
a Sportcsarnok más előre már korábban lefoglalt rendezvényre nincs lekötve.
a Városi Sportcsarnok használatát 10
óra időtartamú bérleti díj megfizetése ellenében a gála időtartamára 2012. július 7.
napjára.
a Képviselő-testület a volt kollégium épületét díjmentesen, 35+2 főre 2012. június 25.
és július 5. között a táncosok elszállásolása
céljából nem tudja biztosítani a Jánoshalmi

Napok rendezvénysorozat szervezése és a
Városgazda Kft-nek való működtetés átadásátvétel miatt.
A Lajtha László Művészeti és Kulturális
Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. a hangosítást, projektort nem tud biztosítani, azt
saját forrásból kell megoldani a rendezvény
szervezőjének.
A Képviselő-testület felkéri a Városgazda
Kft. vezetését és a Probitas Táncsport Egyesületet, hogy a sportcsarnok használata tekintetében működjenek együtt.
A Képviselő-testület felhívta a rendezvény
szervezője figyelmét, hogy a rendezvény idejére a sportcsarnokban életbe léptetett biztonsági szabályokat maradéktalanul tartsa be.
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KÖZÖS KÖNYVELÉS
Megállapodtak a gazdasági
társaságok –
a Képviselő-testület döntött
A költségvetés tárgyalásakor a Pénzügyi,
Jogi, Ügyrendi Bizottság ülésén vetődött fel az
a javaslat, hogy célszerű lenne az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvelését egy kézbe összpontosítani.
Jelenleg az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok az alábbiak:
– Városgazda Kft (Város Önkormányzatának
tulajdoni hányada 100%)
– Lajtha László Non-profit Kft (a Város Önkormányzatának tulajdoni hányada 100%)
– Pelikán Non-profit Kft (az Önkormányzat
tulajdoni hányada 100%)
– Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft (Jh. Város Önkormányzat
tulajdoni hányada 97,868 %)
A Pénzügyi Jogi, Ügyrendi Bizottság javas-

lata szerint a könyvelési feladatok összevonása a 4 társaságból csak 3-at érintene a
következőképpen: a Városgazda Kft a saját
könyvelési feladatain túl ellátná a Pelikán
Non-profit Kft és a Lajtha László Non-profit
Kft könyvelését is.
A Városgazda Kft. alkalmas a feladat ellátására, mert rendelkezik megfelelő szakemberrel, aki ezt a tevékenységet irányítaná, és
mivel a víz- és szennyvíz szolgáltatás törvényi
rendelkezés alapján záros határidőn belül ki
fog kerülni a Kft feladatköréből, így a központi irányításnak szabad kapacitása is lesz arra,
hogy számviteli szolgáltatást nyújtson más
gazdálkodó szervek részére.
Az érintett Kft-k ügyvezetői, gazdasági
vezetői a javaslatot megtárgyalták, egyeztetéseket folytattak le abban a kérdésben, milyen
feltételek megléte mellett kivitelezhető a javaslat gyakorlati oldalról és milyen együttműködést igényel a felek részéről.

Az egyeztetések alapján az érintettek javasolták, hogy 2012. július 1. napjától csak
a Lajtha László Non-profit Kft könyvelésnek
átvétele történjen meg. A Pelikán Kft könyvelésének átvételére – a jogszabályi változások
függvényében – leghamarabb 2013. január
1-től kerüljön sor.
2012. június 26-i ülésen Jánoshalma Város
Önkormányzata - mint alapító, és a társaságok 100%-os tulajdonosa - nevében a Képviselő-testület felhatalmazta Juhász Zsolt és
Mizser Attila ügyvezetőket, hogy 2012. július 1-i hatállyal a Városgazda Kft és a Lajtha
László Non-profit Kft nevében könyvelési szolgáltatás nyújtására ill. igénybevételére szerződést kössenek.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a
Pelikán Kft könyvelési feladatai kiszervezésének kérdését a szociális ágazatot érintő jogszabályi változások tükrében 2012. IV.
negyedévében újra napirendre tűzi.

Bérleti szerződés módosítása
Sikeres a rehabilitációs foglalkoztatás

Jánoshalma Város Önkormányzata 2011. december 11-én kelt
bérleti szerződés alapján a Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlanát bérbe
adta a MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak.
A MOVE Zrt. a közelmúltban kérelmezte a 2012. június 30-án lejáró szerződésének meghosszabbítását 2012. december 31-ig, változatlan feltételekkel. Nyilatkozatuk alapján május 31-i határnappal a

cég jánoshalmi telephelyén 51 főt foglalkoztattak, ami jelentős
előrelépés, mert megközelítőleg 80%-kal növekedett a foglalkoztatottak száma a kezdeti létszámhoz képest.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete június 26-i ülésén meghozott döntése alapján, változatlan feltételek mellett, 2012. december
31-ig meghosszabbította a MOVE Zrt. és az Önkormányzat között
megkötött szerződést.

Tájékoztató Uniós forrásból
támogatott fejlesztéseink helyzetéről

A Városfejlesztési Társaság 2012. júniusi testületi ülésre beszámolót készített a legutóbbi ülés óta eltel időszakról. Alapvetően a beruházások kivitelezésének ellenőrzése és koordinálása és a Közreműködő
Szervezet irányában szükséges adminisztrációs tevékenységek határozták meg az utóbbi egy hónapot.

ZÁRÁS ELŐTT A VÁROSKÖZPONT
FELÚJÍTÁSA

A DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002 azonosító számú, „Jánoshalma
Város Integrált fejlesztése” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan már csak a záró elszámolási csomag jóváhagyása várható. A
garanciális bejárások rendre megtartásra kerültek a projekt által érintett építési helyszíneken. A garanciális bejárásokon felvett hibák javítására az elvégzendő munkák véghatárideje (szem előtt tartva, hogy
az épület már üzemel, és nem lehet korlátlanul munkát végezni) július hónap végére tehető.

GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOK FOLYNAK
AZ ÚTFELÚJÍTÁSOKNÁL

DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024 „Belterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” elnevezésű projektben Jánoshalma Város Önkormányzata
4 utcát érintő fejlesztést hajtott végre.
A projekt által megvalósult:
az Orczy utca szilárd burkolatának folytatása
a Terézhalmi utca szilárd burkolattal ellátása
a Kürt utca szilárd burkolattal ellátása
az Erdő utca szilárd burkolattal ellátása
A kivitelezést a Baranya Aszfalt Kft végezte. A vállalkozói szerződés
alapján 3 éves a garanciális időszak, így a közelmúltban észlelt hibák
miatt garanciális bejárásra került sor. A bejáráson jegyzőkönyv készült,
a kivitelező a javítandó feladatokat elismerte, és elvégzi a kapcsolódó munkálatokat.

FINISBEN A VOLT LAKTANYA
FELÚJÍTÁSA

DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015 „Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán” elnevezésű pályázat, amelynek keretében a volt laktanya
rendbetételét célozta meg az önkormányzat, szintén a vége felé
közeledik. A támogatási összeg: bruttó 121.274.399 Ft, a támogatás
intenzitása: 70%, a projekt összköltsége: bruttó 173.249.142 Ft. A kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésekben foglalt teljesítési határidők a jelenlegi körülmények alapján tarthatók.
2012. június 07-én rendkívüli helyszíni ellenőrzésre került sor a
Támogató részéről. A fő cél volt a kivitelezés szerződésben foglaltak
szerinti készültségének mérése, de minden egyéb a projekttel kapcsolatos eddigi dokumentumot pecséttel láttak el. Hiánypótlás nem került
kiírásra, megfelelt minősítésnek számít az eredmény.

A Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központ hírei
2012. június 18. napjától a szakrendelőnkben a
traumatológiai-ortopédiai szakrendelésen
Dr. Fekri Alwan Abdulmagid Mukrid
szakorvos várja a gyógyulásra szoruló pácienseket.
Rendelési idő: szerda 08:00 – 13:00
Előjegyzés a szakrendelésre a helyszínen, 6440 Jánoshalma,
Petőfi Sándor utca 1. vagy a 06 77 502 950, 06 77 502 951 telefonszámokon kérhető.
Bővebb információt kaphatnak a rendelésekről a honlapunkon:
http://www.janoshalma-rendelo.hu/

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések, melyek kivitelezője a
SOLTÚT Kft, az alábbiak:
 Víz- és szennyvízhálózat (minden ingatlanhoz csatlakozási ponttal)
jelenleg kiépítés alatt áll.
 Gázhálózat (minden ingatlanhoz csatlakozási ponttal) az út melletti ingatlanoknál kialakításra került, további 7 ingatlan esetében folyamatban vannak az előkészületek. A munkálatokat némiképpen befolyásolta, hogy nagyban változtak a gázhálózat kiépítésének feltételei
ahhoz képest, amikor elkezdődött a beruházás.
 Az elektromos hálózat (minden ingatlanhoz csatlakozási ponttal) már
kiépítésre került.
 Szilárd burkolatú út építése kapcsán jelenleg az útalap kiépítés van
folyamatban.
 A főút mentén közvilágítási rendszer már kiépítésre került.
 Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, ami 6 kamerából álló egységet
képez, a kivitelezővel való egyeztetés alatt áll.
 Kerítés áthelyezésére került sor a dél-nyugati oldalon, ezek a munkálatok már befejeződtek.
A munkálatok befejezésével összhangban elkezdődik a befektetés
ösztönző marketing tevékenység is.

GARANCIÁLIS BEJÁRÁS
A KERÉKPÁRÚTON

DAOP-3.1.2/B-09-2010-0001 „A jánoshalmi Bajai út melletti
kerékpárút kiépítésének I. üteme” keretében megvalósult fejlesztés
keretében 745 méter kerékpárút került megépítésre, a volt laktanyától
befelé haladva a Bajai utca bal oldalára eső felén.
A kivitelezést a Stravia Kft végezte. A vállalkozói szerződés alapján
garanciális bejárásra került sor. A bejáráson felvett jegyzőkönyv csatolásra került az anyaghoz, kivitelező a javítandó feladatokat elismerte,
és elvégzi a kapcsolódó munkálatokat, vannak azonban üzemeltetői
feladatok is a kerékpárúttal kapcsolatban, melyeket a nagyobb problémák megelőzése végett el kell végezni.

ÉPÜL A BUSZPÁLYAUDVAR

DAOP-3.2.1/B-09-2010-0002 „Buszpályaudvar Jánoshalmán”
elnevezésű pályázat támogatási összege bruttó 83.129.348 Ft, A
támogatás intenzitása: 95%, a projekt összköltsége: bruttó 87.504.578
Ft. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés: kivitelező a Duna Aszfalt Kft.
A fejlesztés során megvalósul:
 Buszöböl kialakítása az FVM Szakiskolával párhuzamos útszakaszon, a park melletti közlekedési területen július-augusztus hónapokban kerül kialakításra
 Buszváró épület kialakítása folyamatban van, várhatóan július végére készül el
 Gyalogátkelőhely létrehozása július-augusztus hónapokban kerül
kialakításra
 A Polgármesteri Hivatal előtti út, és parkoló felújítása, járda kialakítása a park és a parkoló közötti területen július-augusztus hónapokban kerül kialakításra
 Közvilágítás kialakítása a létrejövő objektumok megvilágítására július-augusztus hónapokban kerül kialakításra
 Dinamikus utas tájékoztatási rendszer kiépítése ajánlatok bekérése
megtörtént, helyszíni egyeztetésre került sor, melynek eredményeként a szerződés elkészítése folyamatban van
A kivitelezés a jelenlegi állapotok szerint tervszerűen elkészülhet
augusztus végére annak ellenére, hogy a korábbi ütemezéshez képest
egyes munkafolyamatok június helyett júliusra tevődnek át. A projekt
tervezett fizikai befejezése 2012. augusztus 31. napja.

MINDENT RENDBEN TALÁLTAK AZ
ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSNÁL

DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011 „Infrastrukturális fejlesztések a
minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában” elnevezésű pályázatnál beadásra kerültek a végső elszámolásra szánt dokumentumok. A záró elszámolás csomag,
levonás nélkül elfogadásra került a Közreműködő Szervezet részéről.

3. oldal

Döntés a volt Kollégium
további üzemeltetéséről

Juhász Zsolt, a Városgazda Kft ügyvezető igazgatója 2012. június 26-i ülésre, a Képviselő-testület kérésére kidolgozta a volt diákotthon további üzemeltetéséhez kapcsolódó
feladatokat.
Üzemeltetés hatósági és jogszabályi
előírásai:
A szálláshely üzemeltetésre a 239/2009.
(X.20.) Kormány Rendelet vonatkozik. A jogszabályban meghatározott alternatívák közül
a közösségi szálláshely kritériumainak felel
meg az érintett szálláshely. Ennek engedélyezése jegyzői hatáskörbe tartozik, aki megkeresi a szakhatóságokat helyszíni szemlét
kiírva. E kérdéskörben a jogszabályban előírtakat betartható, a szálláshelyet hivatalosan
csak az engedély megérkezése után lesz mód
kiszámlázni.
Általános elvárások:
A volt diákotthon olyan költségtakarékos
üzemeltetése, mely megőrzi az épület jelenlegi funkcióit, a benne lévő tevékenységeket
szinten tartja, illetve fejleszti és lehetőség szerint minél több bevételt termel.
Üzemeltetési mód meghatározása:
Cél, hogy az épület jelenlegi funkciói folyamatosan működjenek. Két fő tevékenység látszik kialakulni az épületben. Egyik a szálláshely szolgáltatás, másik az iroda és egyéb
helység bérbeadás. (Városfejlesztési Társaság, LEADER Iroda, Gyermekszegénység
Elleni Programiroda, stb.) A városvezetés
elképzelései alapján a járási és önkormányzati feladatokat ellátó irodák továbbra is a Városházán maradnak. Az irodai szolgáltatásnak folyamatosnak kell lennie egész
évben. A szálláshely szolgáltatás esetében, a
tervek szerint költségtakarékosság miatt, a téli
(fűtési) szezonban nem lesz szállás kiadása.
Dolgozói létszám meghatározása:
Mivel cél az alacsony költségen történő
üzemeltetés 2012-ben az alábbi dolgozói létszámmal kerül üzemeltetésre az épület:
1fő vezető (sportcsarnok jelenlegi vezetője,
munkakörbővítéssel, osztott munkaidővel)
1 fő 6 órás udvaros-fűtő átvétellel
1 fő 6 órás mosónő-takarító átvétellel
2 fő 6 órás közfoglalkoztatott
Igény esetén a sportcsarnok dolgozói

helyettesítéssel be tudnak segíteni a létesítményben.
Műszaki feltételek biztosítása:
Üzemeltetés szempontjából az energia
költsége a legmagasabb. Emiatt felülvizsgálatra kerül a fűtési rendszer, hogy 2012. őszén le
lehessen szakaszolni. Cél, hogy a nem használt részeken, csak temperáló fűtés legyen. Az
elektromos hálózat és az elektromos fogyasztók felülvizsgálatát is el kell végeztetni, hogy
meg lehessen állapítani: elérhető-e megtakarítás.
Helységhasználatok bruttó díja:
Szálláshely:
Vendégszoba
3.800,- Ft/fő
Lakószoba (1-10 főig)
2.600,- Ft/fő
Lakószoba (10 fő-től)
2.300,- Ft/fő
Ebédlő (terem) használat 1.900,-Ft /óra
Melegítő konyha használat 7.500,-Ft/alkalom (mosogatási díjat nem tartalmaz)
Iroda használati díj (alkalmi) 1.200,-Ft/2h
(min. 1.200,-Ft)
Iroda bérleti díj egyedi megállapodás alapján
Udvari terem bérleti díja
2.500,-Ft /óra
A helységhasználatok díjában két kategória került felállításra
Egyik térítésmentes használat önkormányzat, mint fenntartó részére egyedi kérelem
alapján. (az utána járó adókat megfizeti a
cég)
Másik a meghatározott díjtáblázat szerinti díj.
A Városgazda Kft kötelezettségei:
Alapító okirat módosítása tevékenységi kör
változása miatt.
Új tevékenység: TEÁOR 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás.
Ez jelen esetben nem jelent többletköltséget, mivel más miatt is módosításra kerül
az okirat.
Jánoshalma Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a Városgazda
Kft-nek a volt Városi Kollégium működtetéséről, üzemeltetéséről szóló elképzeléseit és a kollégium 2. félévi üzemeltetéséhez
a Városgazda Kft-nek, mint további üzemeltetőnek 3.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosított.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Munkaügyi Központ Jánoshalmi Kirendeltség

„Munkavállalás az
UNIÓ-ban” karrierfórum
Jánoshalmán
Jánoshalmán a Munkaügyi Kirendeltség június 8-án Munkavállalás
az Európai Unióban címmel karrierfórumot tartott. A fórum célja az
volt, hogy minél szélesebb közönséghez jusson el a külföldi munkavállalással kapcsolatos
információ.
A rendezvényen Jobbágy Zsanett EURES
tanácsadó
ismertette a megjelentekkel az
EURES hálózatot, a külföldi munkavállalás előnyeit, hátrányait, álláskeresési tanácsokkal látta el a figyelő közönséget, illetve szó esett a
tartózkodási szabályokról, adózásról.
Az érdeklődők választ
kaptak kérdéseikre, amelyek elsősorban a külföldi tartózkodási szabályokhoz kapcsolódtak.
A Jánoshalmi Munkaügyi Kirendeltségen
Bővebb információt találhatnak a
Szerencsésné Juhász Anikó EURESes munkatárs ad felvilágosítást min- http://eures.europa.eu weboldalon.
Molnár Szilvia
den érdeklődőnek a külföldi munkaKirendeltségi munkatárs
vállalással kapcsolatban.

J Á N O S H A L M I

4. oldal

HUNYADI NÉPE

Startmunka mintaprogramok
◄ folytatás az 12. oldalról
A program már a tavalyi év végén elkezdődött és az
idei évben is folytatódik. A munkák a belvízzel fenyegetett
részeken kezdődtek illetve azokban az utcákban, melyek
a csapadékvíz elvezetésében fontos szerepet töltenek
be. A Móricz Zsigmond, Gárdonyi, Halász, Vadász, Damjanich, Tulipán, Báthori, Sas, Nagy Pál, Jókai, József Attila, Kossuth, Deák Ferenc, Kórház, Széchenyi, Berzsenyi, Szondy, Áchim, Borpince, Budai Nagy Antal, Csokonai, Kistemető, Kálvária, Kápolna, Völgy, Orczy, Fecske,
Vörösmarty, Tompa Mihály, Kölcsey, Eötvös utcákban valamint a Béke téren.

A program keretében eddig a Széchenyi, Árpád, Molnár
János, Radnóti, Deák Ferenc, Jókai utcákban mintegy 450
méter hosszúságban (760 m2) újultak meg a járdák, ) vala-

mint a Béke téri parkban a városközponthoz kapcsolódóan
felújult a templom melletti járda. (Kép6)
A továbbiakban is folytatódik járdafelújítás és valamenynyi útjavításra is lesz lehetőség.

Az árkok tisztítása során a nem megfelelő méretű, vagy
hiányzó átereszek pótlására ill. cseréjére is sor került. A
belvízzel leginkább fenyegetett utcák csapadék- és belvízelvezető rendszereinek tisztítása után, a város más részein is karbantartási munkákat fogunk végezni. Elsősorban
azokon a helyeken kezdődnek munkák, ahol a csapadékvíz elvezetése vagy szikkasztása jelenleg nincs megoldva. A teljesség igénye nélkül ilyen pl. a Homok, Kiss Ernő,
Bálvány utca.
Lakossági bejelentésre a város más területein is történt
ároktisztítás, áteresz csere.

Illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása

A program keretében 11 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, közfoglalkoztatás keretében napi 8 órás munkaidőben dolgozik. A programara önkormányzatunk 13.198.100
Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.
A program célja: A várost övező utak mellett illegálisan
elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása.

Mezőgazdasági útjavítási
startmunka mintaprogram

A helyi gazdaság
élénkítése érdekében
Módosul a város településrendezési ter ve

A Renner Bt. 2011. év végén kérelemmel fordult Önkormányzathoz a Kiserdő tanya 78. sz. ingatlan egy részének ipari területté nyilvánítása érdekében. Kérésüket azzal
támasztották alá, hogy jelenleg az ingatlan, és környezete mezőgazdasági besorolású, következésképpen a terület 3%-a építhető be. Az adott területen fejleszteni szeretnének, amennyiben a rendezési tervben az Önkormányzat ipari területté nyilvánítaná, úgy a terület 40%-a beépíthető lenne.
A Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésén úgy
döntött, hogy a fejlesztési elképzelések mellé áll, és támogatja a Renner Bt. kérelmét, egyúttal kezdeményezi a Kiserdő tanya 78. és környezetének a rendezési tervben ipari területté nyilvánítását.
A bekért árajánlatokra Hernyák Imre tervező adta a legkedvezőbb ajánlatot. A Renner Bt. és az önkormányzat
között fennálló jó kapcsolat miatt Hernyák úr árajánlatában
szereplő tervezési díjat a Renner cég magára vállalta.
2012. március 22-én a Bácsgépker Kft. is hasonló
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé. A tulajdonukban lévő jánoshalmi 5255/3 és 5255/4 hrsz-ú területet kérték ipari övezetbe soroltatni. A területen régóta működik a
cég, és jelenleg is ipari-kereskedelmi jellegű szolgáltatást
nyújt. A Bácsgépker Kft. szintén vállalta a tervező úr által
kért összeg kifizetését.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete célszerűnek tartotta egy folyamaton belül kezelni a területek átminősítését, mivel minden újabb módosítás megnöveli az eljárás költségeit.
A folyamatban lévő településrendezési tervmódosítás

kapcsán az előzetes véleményezési eljárás júniusra lezárult. Ennek keretében a Csongrád Megyei Állami Főépítész, és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményezte a terveket. A Csongrád Megyei Állami Főépítész hozzájárulásában felhívta a figyelmet a módosítási eljárás és
a tervkészítés szabályaira. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal álláspontja szerint az érintett területeken „régészeti lelőhelyek előkerülése várható.” A Hatóság kérte,
hogy egy készülő hatástanulmányba és a szabályozási tervlapokra is kerüljön bele Jánoshalma teljes közigazgatási területén lévő, összes régészeti lelőhely.
Álláspontja szerint ennek többlet költségét, a tervezés
során az önkormányzatnak kellene fizetni. A Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal javaslatára, Hernyák Imre tervezővel egy bejárással egybekötött konzultáció került megszervezésre, ahol a területek tényleges érintettségét vitatta meg az Önkormányzat.
Hernyák Imre tervező a módosítás tervezetét június
végére elkészítette. A tervek tükrözik az Önkormányzat,
valamint a kérelmező vállalkozások elképzeléseit.
A 2012. június 26-i testületi ülés előtt Lakossági Fórum megtartására került sor, ahol Czeller Zoltán
polgármester lehetőséget adott a lakosságnak megtekinteni a terveket, véleményezni a tervezetet, valamint
kérdéseket feltenni a tervezőnek. Az eseményről jegyzőkönyv készült.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete június 26-i ülésén minden tekintetben egyet értett Hernyák Imre okleveles építészmérnök által elkészített Településrendezési Terv
módosításával és azt véglegesítésre ajánlotta.

Szakmai Napok
a Bácsgépker KFT-nél

A program keretében 20 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, közfoglalkoztatás keretében napi 8 órás munkaidőben dolgozik. A programara önkormányzatunk 21.596.360
Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.
A program célja: Dűlőutak javítása, helyreállítása, a
dűlőutakon való közlekedés biztosítása, és az utak mentén az újrafásítás.
A várost övező dűlőutak mellett elszaporodott az illegálisan lerakott hulladék mennyisége, ezért az Önkormányzat a program keretében ezek megszüntetésére vállalkozott. Eddig 2 db 32 m3-es konténer hulladék gyűlt össze,
melyet a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. szállít el
és ártalmatlanít a kiskunhalasi lerakójában.
Ezúton is kérjük a tisztelt lakosságot, hogy használják a
szelektív hulladékgyűjtő udvart, ahol szelektálva, ingyenesen átveszik a háztartásokban keletkező hulladékot. A hulladékgyűjtő udvarban térítés ellenében az építési törmelék is elhelyezhető.
A programban eddig elsősorban a dűlőutak mentén
faritkítási és bokorkivágási munkák folytak, az utakon való
közlekedés elősegítése érdekében. A programban dolgozók a belógó faágakat levágták, a fákat felnyesték, illetve
az utakra benövő bokrokat megritkították. Ezek a munkák
a város északi, északkeleti területein, valamit Kiserdő és
Kecskés egy részén valósultak meg. (Kép4)
Novembertől kb. 20.000 fa ültetésével kívánjuk pótolni a
dűlőutak mentén kivágott és kipusztult fasorokat.

2012. július

Téli és egyéb
értékteremtő
közfoglalkoztatás

A program keretében 10 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, közfoglalkoztatás keretében napi 8 órás munkaidőben dolgozik. A programara önkormányzatunk 11.995.800
Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.

Közúthálózat javítása

A program keretében 20 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, közfoglalkoztatás keretében napi 8 órás munkaidőben dolgozik. A programara önkormányzatunk 26.142.288
Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.
A program célja: A város területén lévő járda és úthálózat javítása.

A program célja: Önkormányzati területen 5 ha erdő
telepítése.
Önkormányzatunknak első sorban zártkerti részeken 5
ha kihasználatlan földterülete van. Ezek első sorban homokos talajok, fásításra alkalmasak. Ezért ezeken a területeken fásítást fogunk végezni. Jelenleg a területek tisztítása
folyik annak érdekében, hogy faültetésre alkalma állapotban legyen. A fásítás várhatóan november hónapban fog
indulni és mintegy 25.000 facsemete telepítése fog megtörténni.

Június 2-3-án Jánoshalmán a Bácsgépker KFTnél nemzetközi szakmai napokat rendeztünk, melynek során a lengyelországi AC gyár műszaki szakemberei autógáz témában szakmai továbbképzést
tartottak a legújabb fejlesztésekről és azok gyakorlati
alkalmazásáról. A két nap alatt 40 szakember ismerkedhetett az új fejlesztésekkel és nem utolsó sorban
városunkkal, ugyanis Jánoshalmát is bemutattuk vendégeinknek.
Az ország minden részéről valamint a Vajdaságból
jöttek az autógáz szerelők, hogy megismerkedjenek a
legújabb technikával, illetve tapasztalataikat, ismereteiket, gondjaikat egymással megosszák.
Vállalkozásunk közel 20 éve foglalkozik járművek
benzin-gáz kettős üzemű átalakításával. Elmondhatjuk, hogy ezzel a szakmai múlttal és szerelő gárdával

ma már ebben a témában meghatározó szerepet töltünk be országos szinten. Az általunk beépített alkatrészek EU-s minősítéssel rendelkeznek, melyeket
több európai országból importálunk. Ezekkel az alkatrészekkel számos hazai műhelyt kiszolgálunk, illetve
szakmai tapasztalatainkkal is segítjük munkájukat.
Fontosnak tartjuk, hogy Magyarországon az autógáz témában, élvonalban legyünk, illetve népszerűsítsük ezt a környezet és pénztárca kímélő üzemmódot.
A szakmai napok megszervezésében, kivitelezésében nem csak a munkatársaink, barátaink, hanem
családtagjaink is kivették részüket, mely segítségért
külön köszönettel tartozunk nekik,
A vállalkozás, mint már hírül adta
a Jánoshalmi Hunyadi Népében,
készül a műszaki vizsgáztatás beindítására is. Jelenleg a személyi feltételek megteremtésén dolgozunk.
Reményeink szerint hamarosan tudjuk fogadni régi és új ügyfeleinket a vizsgabázisunkon.
Andrisné Horváth Ildikó ügyvezető

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2012. július

„Az alma mater mindig
visszavár benneteket!”

A hagyományok szerint így köszöntek el az érettségi banketten a gimnázium tanárai az 1972-ben végzett
évfolyam tanulóitól is.
Csoportkép: Bárány Zsuzsanna, Faragó József, Juhász Mária, Bozóki Mihály,
Ujvárossy Gábor osztályfőnök, Kecskés
Mária, Juhász Erzsébet, Faddi Sándor
40 éves osztálytalálkozóra gyűltek
össze május 26-án a Radnóti Miklós
Gimnázium 1968 – 1972 között végzett IV. A osztályos diákjai. Ujvárossy
Gábor osztályfőnökükkel és feleségével a megjelentek együtt idézték
fel az elmúlt időket, a kezdeteket,
melyet a később országos elismerést szerzett intézményben töltöttek.
A helyszínen, egykori osztálytermükben emlékeztek vissza, hogy a gimnázium 1970-re elkészült új épületét
a beköltözés előtt ők is lelkesen takarították, szépítették az első tanévnyitóra, s hogy utána mennyi emlékeze-

tes, komoly és vidám percet töltöttek
e falak között mielőtt kiléptek a nagybetűs életbe. Mindannyian egyetértettek abban - bárhová költöztek el innen
-, hogy életútjuk meghatározó 4 évét
töltötték a jánoshalmi Radnóti Miklós Gimnáziumban, melynek épületétől ez alkalommal - közelgő bezárása
miatt - búcsút is vettek…
A gimnáziumot alapító igazgatónő, Dr.
Jeneyné
Pati Nagy
S a r o l ta lánya,
Jeney Ildikó
Kanadából
jött el a 40
éves érettségi találj. M.
kozóra.

Pünkösdölés

Hagyományaink körében igen népszerű és kedvelt ünnep a pünkösd.
Ilyenkor valamelyik vegyes életkorú
csoportból választunk egy pici lányt
– ő lesz a „Pünkösdi királylány”. Felöltöztetjük szép királylányos ruhába,
négy nagylány fátylat tart a feje fölé,
ő pedig virágszirmokat szórva érkezik
az ünneplők körébe, akik az „Elhozta
az Isten…” kezdetű dalt éneklik.
Az ének után a nagylányok felemelik a kicsit és közben azt mondják: „Ekkora legyen a kendtek kendere!” - utalva ezzel az előttünk álló aratás bőségére.
Aztán a fiúk és mindannyiunk örö-

mére elkezdődik a versengés a
„Pünkösdi
király”
címért.
Az iskolába menő
nagyfiúk
közül kerül
ki a győztes,
akik a következő versenyszámokban mérhetik össze
erejüket,
ügyességüket: kakaskodás, versenyfutás, birkózás.
Az idén két Pünkösdi királyunk is
lett, mindketten a Radnóti utcai óvodából: Kenderesi Olivér a Micimackó
csoportból és Király Krisztián a Napraforgó csoportból.
Jó hangulatú, szép és tartalmas
délelőttöt töltöttünk el, melynek külföldi nézői is voltak, hiszen ezen a
napon üdvözölhettük azokat a norvég szakembereket, akik a „Biztos
Kezdet” gyerekház működésére voltak kíváncsiak.
Lukács Edit óvodapedagógus

Tanárkodtam

Negyven éves érettségi találkozóra hívott az első osztályom. Rögtön izgalmassá lettek napjaim, mert találkozni fogunk egymással és fiatal önmagunkkal. Nagy idő ez,
történelmi távlatokban gondolkozhatunk... Az idő haladt,
a világ pedig változott. Közben forgattuk a naptár lapjait,
s haladtak - maguk ritmusa szerint - a hónapok. Ennek a
körforgásnak kezdő pontját sokan a januárban látják. Tart
az év számukra januártól decemberig. Számomra az év
szeptemberrel kezdődik, s augusztussal végződik. Tanár
vagyok, megdobban a szívem amikor az iskolacsengőt
hallom. Nem volt ez mindig így.
A 68/69-es tanév jelentette nekem a pályám indulását. Ebben az évben lett önálló intézmény a Jánoshalmi
Gimnázium. Az itt eltöltött hat év alapozta meg pedagógusi pályámat. Tehát több, mint 40 évre lehet visszaemlékeznem. Legendás korszak volt hatvannyolc Európában is. Tévéztünk naphosszat, hiszen olimpia volt Mexikóban, Apolló 8 Hold körüli pályára állt, Hair premier volt,
meg egy illúzió, hogy a baloldali politizálást meg lehet
reformálni. 68 nekünk magyaroknak már kínosra sikeredett. Erkölcsi hátrányba kerültünk, mert a „nagy testvér“
intésének eleget téve - másokkal együtt- bevonultunk
Csehszlovákiába. Ez a cseh turistaút nem volt jó döntés.
Országunkon belül beindították az új gazdasági mechanizmust - ez már j obb döntés volt. Igaz, hamarosan viszszafordították irányát, mint ahogy kiderült a baloldaliságot sem lehet sikeresen megreformálni. Abban az időben
a baloldaliságnak az volt legnagyobb baja, hogy a Szovjetunió állt az élére!
A mi személyes tavaszunk is ’68 januárjában indult.
Januárban esküvő, nyáron diplomaosztás, augusztus
21-én pedig feleségemmel bevonulunk Jánoshalmára.
Itt kezdtük a pedagógusi pályánkat, ami először nekem
munkakör volt, később hivatássá lett. Amikor nyugdíjba
vonultam, 41,5 év munkaviszonyt igazoltak vissza. Hatalmas idő ez egy ember életében.
Ha áttekintem pályafutásom első éveit, persze kellemesnek és sikeresnek érzem. A fiatalság édes íze kapcsolódik emlékeimhez. Van munkahelyünk, saját berendezett lakásunk. Bízunk magunkban, van hatalmas öntudatunk, mert biztosak vagyunk benne, hogy az élet
nehézségeire sikeres válaszokat fogunk adni.... A munkatársak, tanítványok kedvesek, szerethetők. Én, mint
tanár abban a naiv hitben élek, hogy tanítványaimnak
ugyan olyan örömöt okoz a természet összefüggéseinek

„Szellemi Tőke”
Pedagógusképzések
(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új
szerepben)
2010. őszén két kolléganőnk kezdhette meg tanulmányait a TÁMOP-3.1.509/A-2-2010-0080 számú
pályázat keretén belül.

Rostás Róbertné
Szarvason, a Szent István Egyetem Alkalmazott
Bölcsészeti és Pedagógiai
Kar, Vezető Óvodapedagógusi szakon,
Molnárné Túri Mária
szintén Szarvason a Szent
István Egyetem Alkalmazott

Bölcsészeti és Pedagógiai Karon, a Projekt rendszerű környezeti nevelés szakon végzett,
és az államvizsgát mind
a ketten kiváló eredménynyel tették le.
Büszkék vagyunk rájuk!
Két tanéven keresztül nagyon komoly munkát végeztek, ez tanulmányi
eredményeiken is érzékelhető volt. Valamennyi vizsgájuk
jeles lett, szakdolgozatuk is
hasonló érdemjegyű.
Megalapozott elméleti
tudásukból mindannyian, de
főként a gyermekek fognak
profitálni.

„Játsszunk most együtt!”

A jánoshalmi Gyermeklánc Napközi Otthonos Óvoda nevelési programjában kiemelt
feladat a gyermekek környezettudatos magatartásának fejlesztése, a világ értékeinek
óvása, védelme.
Ezért a környezetvédelmi világnap alkalmából óvodánk pályázatot hirdetett a családoknak „újra játék” készítéséről, újra hasznosítható anyagokból, hulladékokból. Nagyszüleink még tudták, hogy mennyi minden
készíthető haszontalannak tűnő anyagokból, pl. kukoricacsuhéból, fonalból. A családdal, gyerekkel együtt készített játék sokkal
nagyobb értéket hordoz, mint a drága megfizethetetlennek tűnő játékok, mert fejleszti
a gyerekek fantáziáját, kreativitását, a felfedezés örömét nyújtja, és jobban megbecsülik
a gyerekek, hiszen a saját munkájuk is benne van, valamint erősíti a családi együttlétet,
összetartozást.

Nagy örömünkre nagyon értékes, kreatív pályamunkák születtek, melyeket az
Imre Zoltán Művelődési központban nézhettek meg az érdeklődők. A leghétköznapibb hulladékokból készült babaház,
hangszerek, kupakokból társasjáték, újra
papír, ruhaanyagból lábtörlő, PET palackból pillangó és még sorolhatnánk.
Juhász Zsolt a Városgazda Kft. vezetője, szakértelmével segített a legötletesebb újrahasznosított játék címének megítélésében. Az első díjat Zámbó Zétény
családja nyerte, a műanyagpalackokból
készült óriási vitorlással, a díjazott a Szegedi Zoo parkba nyert családi belépőt.
Az ünnepélyes díj átadás a jánoshalmi
gyereknapi rendezvény keretén belül történt,
ahol a művelődési központ munkatársai és
a gyermeklánc óvoda óvónői közösen szerveztek felejthetetlen élményt a gyerekeknek.

Az óvónők mesejátékkal lepték meg a gyerekeket, majd kézműves tevékenységek,
arcfestés, mozgásos játék tette változatossá a délutánt.
Rostás Róbertné
Óvodapedagógus

5. oldal

megismerése,- mint nekem. El is vártam, hogy hasonló érdeklődéssel közelítsenek a kémia, fizika és biológia tényeihez.
Később (a rutin megszerzése után) tanári tevékenységem súlypontja áttevődött a tanítás-tanulás folyamatára.
Az óravezetés izgalma inspiráló volt. Kézben tartani harminc-valahány serdülő fiatalt, nem semmi. úgy vezetni az
eseményeket, hogy a gyerekek figyelme nem kalandozhat el. Engedjem a különböző megnyilvánulásaikat, de
az órán végig az történjen ainit én akarok. Legyen számonkérés, legyen nevelés és oktatás, legyen fegyelem,
de váltakozzanak avidám percekkel. Ezt a ritmust úgy
érzem legtöbbször megtaláltam. Hatalmas élmény fiatalokkal foglalkozni. Megtapasztaltam fejlődésüket, meg a
felém áramló szeretetüket.
Tanári pályám harmadik szakaszában aztán a súlypont tovább mozdult, áttevődött a fiatalemberek személyiségének formálására, gazdagítására. Ekkor már nem
az oktatáson volt a hangsúly, hanem az egész személyiség gazdagításán.
A közoktatás évei alatt, a fiatalok megszerezik az általános műveltséget, megszokják a közösségekhez tartozás előnyeit és hátrányait. Végig gondolnak több erkölcsi- és etikai kérdést, megalapozódik szellemi és erkölcsi énjük.
Ifjú koromban nem készültem én tanári pályára. Egyetemre is azért mentem, mert érdekeltek a természettudományok. Biológia-kémia szakot aztán csak úgy lehetett elvégezni, hogy vizsgázni kellett a különböző pedagógiai tantárgyakból is. A megkapott diplomával végül
a tanárkodásra is lehetőséget kaptam. Vegyiparba szerettem volna elhelyezkedni, de a sors a tanári pályára
sodort. Nem bántam meg. Jól van így. Az eltelt évtizedek
alatt hivatásommá lett a fiatalokkal való foglalkozás. Örülök annak, hogy fiatalokkal foglalkozhattam aktív munkálkodásom során.
Úgy gondolom, nem csak a fiatalok számára fontos,
hogy jó tanáraik legyenek. A társadalom felnőtt tagjainak
is fontos, hogy, a következő generáció mennyire veszi át
az ismereteket, a konzervatív értékeket. Mert ők fogják a
megszerzett ismeretek és az eelsajátított gondolkodásformák segítségével tovább vinni a fejlődést!
Ujvárossy Gábor
nyugalmazott középiskolai tanár

„Én elmennék a vásárba
fél pénzzel…”
„Jógyakorlat” a Napközi
Otthonos Óvodában
Óvodánkban a legkedveltebb hagyomány gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt a gyermeknapi kicsinyek
vására.
Egész évben szorgalmasan
dolgoztak óvodáink dolgozói a
portékák készítésével. A dajka
nénik gyöngyből nyakláncokat, karkötőket fűztek; fűzfából
ajtódíszeket fontak, mézeskalácsot sütöttek. Az óvó nénik
keze közül agyagdíszek, festett kövek, zokni lovacskák,
kerámia figurák, fakanál babák, papírforgók,
fonalból készült játékok, tarisznyák kerültek
ki. Ezekkel a kézi munkákkal is törekszünk a
hagyományőrzésre, a népművészeti eszközök
előállítására, az érték közvetítésre.
Intézményünk vendégeket is fogadott ezen
a jeles napon. Mivel a gyermeknapi vásárral és az erdei óvoda programjaival bekapcsolódtunk az Educatio honlapján található
„Jógyakorlatok” közé. Ez lehetővé teszi más
intézmények szakmai látogatását, tapasztalat cseréjét, innovatív megújulását. Így látogattak el hozzánk a balástyai óvodapedagógusok és vezetőjük.
Képet kaptak arról, milyen színvonalas,
sokrétű nálunk ez a program. Mennyi örömmel, élménnyel, tapasztalással gazdagodhatnak gyermekeink még gyermeknap alkalmával is.
Már korán reggel feldíszítettük a babaházakat, kipakoltuk a vásárfiákat, berendeztük
a „boltokat”. Az óvó nénik ezen a napon mindig népviseletes ruhában várják a gyerekeket.
Alig vártuk, hogy a kisbíró kidobolja: „Vásár
rendeztetik, kezdődhet a mulatság.” Az óvó
nénik citerazenekara a Pöndölösök pengették
a talpalávalót. A közös tánc után megindulhatott az egyéni krajcárgyűjtés. Öt helyszínen
lehetett megdolgozni a pénzekért.
Volt anyanyelvi, mozgásos-tornás, énekzenei, környezetes helyszín és játékos pecázás. Minden helyszínen figyelembe vettük
a gyermekek korcsoportját, egyéni képességeit, életkori sajátosságait. Ennek megfelelően kaptak kérdéseket a gyerekek. Az
anyanyelvi állomásnál hangutánzó szavakkal, játékos nyelvtörőkkel, mondókákkal lehetett krajcárt gyűjteni. A mozgásos-tornás helyszínen ügyességükért, kitartásukért kaptak

krajcárt. A környezetes kérdések megmozgatták a gyermekek gondolkodását, fantáziáját.
Az évszakokról, napszakokról közvetlen és
tágabb környezetükről kaptak kérdéseket. Ritmust tapsoltak, dallamot bújtattak a nagyok,
a kicsik kedvükre énekelhettek az ének-zenei
krajcárgyűjtőhelyen. A pecázás minden gyermeknek örömet nyújtott.
A megdolgozott krajcárokért lehetett megvásárolni a portékákat. A bazáros boltban
kapható volt: otthonról hozott különféle kisebb
játékok, plüss állatok, mesekönyvek. A gyermekek megtapasztalják ezáltal az adni-kapni
jó érzését. A népművészeti boltban voltak kaphatók a felnőttek által készített hagyományt
őrző tárgyak, játékok. Az édességes boltban
kapható volt: tükrös szív anyának, mézeskalács tallér apának, illatos pattogatott kukorica,
szemet és szájat gyönyörködtető muffinok az
egész családnak.
A gyermekek ezen a szép és tartalmas
napon képet kapnak a régi vásárok hangulatáról, értékeiről. Megismerkednek a tallérok,
mint fizető eszközök fogalmával. Itt szembesülnek, talán először az életükben, hogy meg
kell dolgozni a pénzért. Okos munkával, kellő
kitartással, megfelelő gazdálkodással, beosztással juthatnak hozzá a kiválasztott játékhoz.
Nagyon nagy nevelő értéke van ezeknek a
hagyományt őrző népi játékoknak. Rendkívül
tartalmas és szép napot tudhatunk magunkénak és a gyermekeknek. Bízom benne a
„jógyakorlat” keretén belül szakmailag fejlődve, élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza balástyai kollégáink is. Ismét
bebizonyítottuk, megfelelő csapatmunkával
sikereket érhetünk el. Köszönet érte mindenkinek!
Juhászné Jacsó Csilla
óvodapedagógus
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◄ folytatás az 1. oldalról
A Jánoshalmi Napok keretében 2012. június 28-án 18 órakor hallgathatják meg a kórus
bemutatkozó hangversenyét. Nagyszerű, jól
szerkesztett és igényesen eladott műsoruk
magasra tette a mércét. Ezt igazolta a termet zsúfolásig megtöltő közönség többszöri vastapsa is. Az est során közreműködtek
a Szená-Torok, a Magyar Országgyűlés Képviselőinek kórusa, valamit Kovács Andrea és
Juhászné Zelei Judit zongoratanárok.
A komoly zenei csemegét egy könnyedebb műfaj követte, Dr Benda Dénes tálalásában Blues lounge címmel.
Pénteken délelőtt kezdődtek a rendezvények.
Mint ismert Jánoshalma Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az
Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségéhez, mely
4925/001-001 számú határozatával döntött
arról, hogy 25 ezer euróval támogatja a
Jánoshalma és testvérvárosai generációjának találkozóját, melyre most a Jánoshalmi
Napok keretében kerül sor.
Tekintettel arra, hogy a 2012-es év az
Európai Unióban az Aktív időskor és generációk közötti szolidaritás éve, úgy ezzel a rendezvényünkkel kívánunk hozzájárulni a településünkön és testvérvárosainkban élő idősek aktívabb életéhez.
A programok keretében volt az Imre Zoltán
Művelődési Központban szakmai kerekasztal
beszélgetés az aktív időskorról, szociális ellátásokról, valamint ehhez kapcsolódóan feltérképezésre kerülnek az esetleges együttműködési lehetőségek a testvérvárosok –
Nawojowa, Rafajnaújfalu, Temerin, Szenttamás, Bácskatopolya –szakmai és civil szervezetei között.
A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület szobrot névadójuk mellszobrát adományozta a városnak. Az alkotás 1980-as évek
derekától a laktanyában állt, majd az egyesület kezelte múzeumban volt a mostani felújításáig. Czeller Zoltán polgármester mondott szoboravató beszédét és a szobor leleplezését követően a város, az egyesület és
Nawojowa vezetői, képviselői helyezték el a
megemlékezés koszorúit a szobornál.
Ezt követően az ünneplők át sétáltak a
Kistérségi Egészségügyi Központba, ahol
Sri Chimnoy Alapítvány által az egészségügyi létesítmény részére felajánlott, Sri
Chimnoy festőművész képeiről készült reprodukciók ünnepélye átadása következett.
Ezen jelenvolt Czeller Zoltán polgármester,
Komáromi Lajos, Malustyik Béla alpolgármesterek Szeidmann János a Sri Chimnoy
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Horváth Endre a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, intézményvezetők, és a testvérvárosok képviselői és sok jánoshalmi polgár. Dr. Király Ibolya az Egészségügyi Központ orvos-szakmai
vezetője mondta el ünnepi gondolatait. Őt
Borovszki Gábor az alapítvány részéről Sri
Chimnoy verseiből idézett, majd a költő életéből láthattunk képeket, s végül Szeidmann
János köszöntötte a közönséget. Bényi Luca
zongorajátékát követően írta alá az adományozó szerződést Dr. Horváth Endre , valamint Szeidmann János és Szauter Erzsébet
projektvezető. A ceremóniát követően Czeller
Zoltán polgármester méltatta az esemény
jelentőségét.
Délután könyvbemutatóval folytatódott
a programsorozat. Agócs Máténé Csernók
Margit Minden ide köt című, a közelmúltban
megjelent életrajzi kötetét elsőként Bányai
Gábor országgyűlési képviselő a Bács-Kiskun Megtyei Közgyűlés elnöke mutatta be a
jelen lévőknek, majd Agócs Sándor, a szerző fia, szólt a könyv megjelenésének körülményeiről és jelentőségéről. A szerző, Margit néni arról mesélt, hogy időskorára miként
adta fejét könyvírásra A bemutatót Czipták
Bálint és ifjabb Bányai Gábor zongorajátéka színesítette. Az érdeklődők a bemutatót
követően a helyszínen meg is vásárolhatták
és dedikáltathatták a könyvet.
A régi életképek után korabeli falvédőkből
és edényekből a Felső-Bácskai hagyományőrző csoportok rendeztek kiállítást. A sok
szép falvédőről, gobelinről, cserépedényről
és ékszerekről Ördögh Edit a Lajtha László
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója tartott érdekes előadást. A megnyitó
beszédet követően ajándékkal köszönte meg
Szűcs Károlyné Aranka néninek a kiállítás
megrendezésében nyújtott segítséget.
A művelődés új központjának színházterme adott otthont a a Tiszteletbeli jánoshalmi vagyok programnak, melynek keretében Rónaszéki Gábor a Központi Papnevelő Intézet rektor helyettese mesélt arról, hogy
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miként fogadták amikor először került
Jánoshalmára, majd az itteni papi évekkel
kapcsolatos emlékek felelevenítése tett
színessé, személyessé Jánoshalma Díszpolgárának előadását.
Ezt követően szabadtéri programok
következtek. Elsőként a jánoshalmi kicsik
és nagyok vették birtokba a szabadtéri
színpadot. A jánoshalmi Aerobic Csoport,
a Shalima Hastánccsoport tagjai szebbnél szebb produkcióikkal szórakoztatták a
folyamatosan növekvő létszámú közönséget. Legnagyobb sikere a hastáncosokon
kívül a artistákat is felvonultató, régmúlt
idők tornaóráját idéző produkciónak volt.
Az utolsó, az est során bemutatott
20. számuk Aerobic-Magyarország címet
viselte, mely jó felvezetője volt Czeller Zoltán köszöntőjének és Bányai Gábor ünnepélyes megnyitó beszédének. Az ünnepélyes megnyitó során a testvértelepülések
vezetői, képviselői köszöntötték a jánoshalmiakat.
A megnyitó után az est fénypontjaként
Balász Klári és Korda György lépett a
színpadra. Nosztalgikus hangulatú műsoruk végén a jánoshalmi fiatalok és gyereke tánckara tette emlékezetessé itteni
szereplésüket.
A pénteki napot a Welcome buli zárta
az Imre Zoltán Művelődési Központban,
Szombaton a Sportpályán folytatódott a rendezvénysorozat. A testvértelepülések alkalmi labdarugó csapatai mérkőztek meg egymással. Három település
dél-lengyelországi Nawojowa, a kárpátaljai Rafajnaújfalu és Jánoshalma játékosai dacolva a délelőtti kánikulával, derekasan küzdöttek a gólokért. Az alkalmi tornán azonban nem a győzelem volt a legfőbb cél, hanem a jó hangulat.
A sport délelőttöt a Ferencváros és
Jánoshalma női labdarugó csapatainak
mérkőzése zárta.
Délután a város főterén ünnepélyes
tűzgyújtással vette kezdetét a fő programcsomag. Míg a bográcsokban rotyogott a
finomabbnál finomabb enni valók, a szakácsok nem győzték törölgetni homlokukról az izzadság cseppeket. A szabadtéri színpadon amatőr helyi, és testvértelepülések amatőr művészei szórakoztatták
a közönséget. De a sétálók találkozhattak
a „Ne etesd az energiavámpírt!” sátor képviselőivel, akik kérdésekre kértek válaszokat a tesztlapjaik segítségével. Ki a hangadó a családban, Konyhai főzőcske napelemmel, Hogy készítsünk forró teát és
iceteát egyszerre, családi vetélkedők megújuló nyereményekkel várták sátrukhoz az
érdeklődőket. A hangszigetelt fülkéjükben
mindenki kedvére kiabálhatott, de volt ott
kifestő, kerékpár-generátor, hőszivattyú,
falsh mob. A gyerekek gyárthattak vámpírfüleket, gyűjthettek pecséteket meglepetésekért.
Ezen kívül még számos érdekesség
várta a kikapcsolódó jánoshalmiakat a
különböző helyeken, többek között a
Magyarok vásárán
A főtéri színpadon a Felső-Bácskai, és
testvérvárosi amatőr hagyományőrző csoportok fellépését kísérhették figyelmmel
az érdeklődők. Felléptek többek között a
jánoshalmi Pündölösök. Őket a Bergengóc
Zenegóc együttes vidám, zenés gyermekműsora követte, melynek során a gyereke is közvetlen részesei lehettek az előadásnak, nemcsak nézői. A testvérvárosi amatőr hagyományőrző csoportok fellépésének sorát Rafajnaújfalu csoportja
nyitotta meg. A küldöttség leányai népi
és modern táncokkal, míg a beregszászi televíziónál is dolgozó Pitkin paródiákkal és vicces történetekkel szórakoztatta a közönséget. Az egyórás műsort követően a lengyel vendégek léptek a színpadra. Nem volt könnyű dolguk, mivel a táncosok népviellete nem igazán a forró nyári napokra készült. Ennek ellenére derekasan helytálltak és igényesen mutatták
be táncaikat. Estére hajlott az idő Amikor
a zsűri kihirdette a főzőverseny és a házi
sütemények versenyének eredményét. A
főzők közül Kovács Pál megvédte tavalyi címét, mivel az idén is az általa unokasógorával, közösen főzött pörköltet találta
legjobbnak a zsűri
Az est, különösen a fiatalok körében, legjobban várt műsorszáma, Vastag
Tamás koncertje következett. Mindeközben a Kossuth és Molnár János utcákban
megterített asztaloknál vacsora után jól
esett a beszélgetés. Majd az utcabál keretében hajnalig, negyed ötig, lehetett táncolni a Csincsák-zenekar muzsikájára.
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Köszönet a 2011. évi Jánoshalmi
Napok támogatóinak
Jánoshalma Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki a nyújtott támogatásért, segítségért az alábbi vállalkozóknak, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek.

LEADER PROGRAM, EUROPE FOR CITIZENS PROGRAM, OTP Bank,
Király Lovastanya, Kunvin Borászati Kft., Korzó Étterem, Taskó
Savanyúság, Lakner & Fekete Borászat, K&H Bank, Hendrosz Kft.,
Univer Coop Zrt., Kriszted Bt.
Külön köszönet a fellépőknek, előadóknak, kiállítóknak!
Köszönet a Béke téri lakosoknak a türelmükért!
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Ballagás a Hunyadiban
 Kocsis Alexandra 8.a osztályos tanuló
junior német nyelvvizsgáért.
 Taskovics Teodóra 8.a osztályos tanuló junior német és középfokú szóbeli
német nyelvvizsgáért.
 Blahó Barnabás 8.a osztályos tanuló
országos matematika versenyen elért
kiemelkedő teljesítményéért.
 Lencse Petra 8.b osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményéért,
kiemelkedő sportteljesítményéért,
közösségi munkájáért.
 Mizser Zsófia 8.b osztályos tanuló
kiemelkedő kulturális és közösségi
tevékenységéért.
2012. június 16-án a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban tartottuk a 8. osztályosok ballagását. A ballagás napjára virágdíszbe öltözött az iskola és a sport-  Kisa Dominika 8.c , Keresztes Dávid 8.c osztályos tanulók a nyolc tanév alatt
nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért.
csarnok épülete, a hetedikes diákok szorgoskodásának eredményeként. 9,45
órakor csengőszó jelezte a ballagási ünnepség kezdetét. A végzős diákok meg-  Szabó Bianka 8.c osztályos tanuló kiemelkedő kulturális és közösségi tevékenységéért.
koszorúzták a Tanítók Kútját, majd az iskolazászló alatt átvonultak a sportcsar
Ezt követte a dicsérő oklevelek átadása:
nokba. Az ünnepi beszédet követően Somogyiné Sági Piroska az intézmény
 Kisa Dominika 8.c osztályos tanuló a 8. évfolyam évfolyamelsője cím elnyeréséért, kiváló eredményéért.
 Bakos Dominika 8.a , Blahó Barnabás 8.a , Kocsis Alexandra 8.a ,Ajzelt Aida
8.a ,Mészáros Bálint 8.a ,Somogyi Dávid 8.a , Lukács Kamilla 8.c , NagyLukács Doroti 8.c, Nagy Ádám 8.c , Szabó Bianka 8.c osztályos tanulók, akik
alapító tagjai voltak iskolánk Zsebszínpadának, s szerepeikkel sok vidám
percet szereztek iskolatársaiknak.
 Fülöp Noémi 8.b osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredményéért,
közösségi munkájáért.
 Gilicze Stella 8.b osztályos tanuló kiemelkedő sportteljesítményéért, közösségi munkájáért.
 Madarász Dóra 8.c osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredményéért.
 Kiss Boldizsár 8.b , Kocsis Kadosa 8.b , Keresztes Dávid 8.c , Kisa Dominika 8.c , Madarász Dóra 8.c , Szulcsán Anna 8.c , Szűcs Nándor 8.c tanulókigazgatója Hunyadi plakettet adott át Nagy Andrásné és Ferenczi Jánosné
nak, akik sikeres alapfokú ORIGÓ nyelvvizsgát tettek.
pedagógusoknak. Ezt követően a végzős diákok kaptak Hunyadi plakettet:
 Keresztes Dávid 8.c osztályos tanuló, aki a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen iskolánk legeredményesebb versenyzője. Felkészítő tanára: Juhász
Zoltánné.
 A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia tanulmányi versenyén matematika tantárgyból arany fokozatot ért el Somogyi Dávid, német tantárgyból ezüst
fokozatot Taskovics Teodóra, rátermettségből bronz fokozatot Kocsis Alexandra, mindhárman 8.a osztályosok.
 A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Olvass velünk! Országos levelezős versenyén 30. helyezést ért el a 8.a csapata: Kocsis Alexandra, Somogyi Dávid
és Szegedi Péter, felkészítő tanáruk Garami Mária Renáta.
A ballagási műsor a 7. osztályosok színvonalas műsorával, a 8. osztályosok
búcsúzásával ért véget.
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Jánoshalmi gimnazisták
országos sikere

Május végén rendezték meg Budapesten a szokásos Országos Diákfilm Fesztivált. Iskolánk – a jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola
Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium – két diákja egy közös alkotással nevezett a fesztivál pályázatára, a dokumentumfilm-kategóriában.

Maráczi Nóra és Sipőczki Georgina
12.N osztályos tanulók az Egy a sok
közül című művükkel elnyerték A legjobb interjú díját.
Sikerük egyúttal az iskola és város
dicsősége is. Szívből gratulálunk a
lányok nagyszerű teljesítményéhez.
Nikli Károly médiatanár

Bezártuk a
42 boldog tanévet…

2012. június 24-én, Szent Iván
éjszakáján, este 8-tól rendhagyó
tanévzáróra került sor a gimnázium belső udvarán. Ezen a varázslatos estén, éjszakán régi és mostani diákok gyülekeztek, s idézték
fel emlékeiket. Napnyugtakor tűz-

gyújtással, majd vidám dallamokkal búcsúztak egykori tanulmányaik színhelyétől, majd 10 órakor
mécsesekkel körbejárták osztálytermeiket. A jó hangulatú éjszakán, a
közel 100 résztvevő után éjjel egykor zárultak be a kapuk.

Elismerések átadása az iskolánk tanévzáró ünnepségén
Június 15-én ünnepélyesen befejeződött a 2011-12-es tanév
iskolánkban. Somogyiné Sági Piroska igazgatónő értékelte az
elmúlt tanévet. Az év folyamán kiemelkedő teljesítményt nyújtott
diákok az iskola közössége előtt vették át megérdemeld jutalmukat. A díjazottak oklevél és könyvjutalomban részesültek.

Az alsó tagozaton négyévig kitűnőek voltak- Kovács Gábor, Lipka Barbara,
Mizser Anna, Juhász Helga, Kasziba Zsófia, Burszki Klaudia

Frieber Dorina és Szilasi Emma- Zrínyi Ilona Országos Matematika verseny
díjazottjai

Fülöp Bianka- A Diákolimpia
országos döntőjén 4. helyezés
gyorsúszásban

Pédaként állnak diáktársaik előtt az évfolyamelsők Mészáros Anna 5.o,Kőszegi
Judit 6.o, Mikó Dorottya 7.o

Négy évtized a
pedagóguspályán
Tudás, tisztesség, türelem.
Ezért érdemes dolgozni egy
életen át!

A Diákolimpia országos döntőjén jól szerepeltek aerobicosaink Friebert Dorina,
Rasztik Regina, Németh Gina, Juhász Lujza, Kiss Dominika, Mikó Dorottya ,
Lencse Petra és Rasztik Rebek

Boros Réka és Faddi Adrienn- közösségi Zentay Viktor kiváló eredményeket
ért el asztaliteniszben
munkájáért kapott dicséretet

Radvánszkiné Marsch Anna
negyven éven át Jánoshalmán az általános iskolában
tanított, példaértékű munkát
végzett a német nemzetiségi
nyelv oktatásában is.
Tevékenységét az alaposság, a szeretetteljes pedagógus magatartás, a közvetlen, gyermekszerető légkör
jellemezte.

Kompetenciamérés

Roznjik Fláviusz- Nemzetközi
tenisztornák résztvevője

Zentay Viktor és Mizser Zsófia a megyei
födlrajzverseny helyezettjei

Szabó Sanyi bácsi az ünnepségen vette át gyémánt diplomáját

Külső mérés az országos kompetencialapú mérés, amely 2012. május 30-án
volt. Ez a 4. 6. 8. és a 10. évfolyamot érinti. Az ország összes 4. 6. 8. évfolyamos általános iskolás és 10. évfolyamos középiskolás tanulója azonos feltételek mellett dolgozhat négy órán keresztül a matematika- és a szövegértési feladatokon. A lebonyolítás a legapróbb részletekig, kezdő és befejező mondatokig kidolgozott.
A mérések nemcsak egyértelműen kimutatják a lemaradást, hanem arról is
informálnak, hogy az, melyik területen milyen mértékű. Az elmúlt évek országos
kompetenciamérései diagnosztikus jellegűek. Rámutatnak a gyenge pontokra,
és egyben kijelölnek egy fejlesztési irányt. Az országos kompetenciamérések
eredményeit, a FIT jelentésekben letöltheti minden intézmény, önkormányzat. A
kompetencia mérés szintjének emelése miatt az 5. a 7. és 9. osztályokat is mértük a kompetencia mérés napján szövegértésből és matematikából.
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Érettségi eredmények 2012

Érettségi bizonyítványt
38 fő kapott.

A tanulók többsége középszintű érettségi vizsgát tett. A leggyengébb átlag matematikából született,
4,00 fölötti átlag volt fizika, kémia,
testnevelés, valamint média tantárgyakból.
Büszkék vagyunk arra, hogy emelt
szinten is vizsgáznak tanulóink. Az
idén történelemből 2 fő, angol nyelvből 3 fő, biológiából 1 fő.
Az emelt szintű vizsgák átlageredménye 4,5 feletti.

Térinformatikusok lettek
2012. május 31-én az emelt
szintű szakképzés végzősei
sikeres szóbeli vizsgát tettek, s
ezzel hivatalosan is térinformatikus szakmát szereztek. A vizsgabizottság elmondása alapján
nagyon jól vették a diákok az

9. oldal

Ballagó diákok búcsúztak a Kollégiumtól
„Semmi nem állítja meg azt, aminek eljött az ideje.”

A múlt és a jelen
A városi
diákotthon
nem tartozik az
évszázados múlttal rendelkező
intézmények közé. A régi épület, 1963 decemberében nyitotta meg kapuit a tanyavilágból érkező 50
kisdiák számára. Pár évvel később, 1968. augusztus 20-án adták át a 150 férőhelyes hétközi otthont.
Az induláskor az volt a cél, hogy a 10–14
éves tanyasi gyerekek is bekerüljenek a szakszerű oktatási rendszerbe, az esélyegyenlőség jegyében tanulhassanak. Ez az eleinte elég homogén
gyermekközösség egyre heterogénebb lett. Fokozatosa került sor az alsó tagozatos, sőt, az óvodás
korú gyermekek felvételére is. Később gyógypedagógiai intézménybe járó diákok is bekerültek a kol-

légiumba. Azután több olyan belterületen lakó gyerek is került a megüresedett helyekre, akiknél a hátrányos szociális helyzet mellett megállapítható volt
a veszélyeztetettség valamilyen foka, s ezért nevelőotthoni feladatokat is meg kellett oldania a kollégium pedagógusainak, nevelőinek. Munkájuknak
köszönhetően a tehetséges tanyasi gyerekek a
város gimnáziumába kerültek, és a fiatalok maradhattak megszokott közösségükben, hiszen a kollégium a gimnáziumi évek alatt is otthont biztosított
számukra. Hozzájuk csatlakoztak a környező kistelepülésekről (Balotaszállás, Kisszállás, Madaras,
Tompa, Sükösd) érkező középiskolás és szakmunkás fiatalok is.
1995-ben a diákotthon régi épületét megkapta az egyház. Ekkor adták át az újonnan épült, ma
80 férőhelyes kollégiumot. Az új épület a modern
igényeknek minden tekintetben megfelelt. Szép,
komfortos, kényelmes. Az
esztétikus külső és bel-

ső környezet sok
gyereknek
biztosított
otthont
az elmúlt
években.
2012.
június 12-én 8 ballagó tanuló búcsúzott a kollégium dolgozóitól, nevelőiktől, társaiktól. Velük együtt
a 3 óvodás és 22 iskolás gyermek is végleg elhagyta az épületet. Utoljára ágyaztak, tisztálkodtak, reggeliztek és utoljára csomagolták össze ruháikat a
hazautazáshoz.
A drasztikusan csökkenő gyereklétszám miatt a
kollégium 2012. június 30-án bezárta kapuit.
A megváltozott körülmények miatt ezt az intézményt tovább működtetni nem lehet.

akadályokat, szép eredmények
születtek, s az osztály általános elnöki dicséretben részesült. Büszkék vagyunk rájuk,
s kívánjuk, hogy mindannyian találjanak végzettségüknek
megfelelő munkát!

Jutalomtábor Mórahalmán

Élmény volt

Az Európai Fiatalokért Alapítvány „ A közép-kelet-európai közösségi kultúra ápolásának kiváló műhelye 2012”
címet adományozta a Magyarországon Somogyiné Sági
Piroska által vezetett Hunyadi János Általános Iskolának,
a Bunyevácz Hajnalka tanítónő
„Szálláskeresők”
nevű betlehemező diákcsapatának nemzetközi kulturális
vetélkedőben elért kimagasló
eredményéért.
A dicséret mellé a 3.a és
5.G tanulóiból álló csapat

mórahalmi jutalomtáborozást
is nyert.
Június elején négy élményekben gazdag napot töltöttek
el a gyerekek a közeli fürdőhelyen. A fürdőzés mellett kirándultak a csodálatos Madarásztóhoz, ahol megismerkedtek az
itt honos madarakkal, növényekkel. Estéik vidám hangulatú focival, játékkal telt.
Köszönet jár a nagyszerű
vendéglátásért az alapítvány
magyarországi igazgatójának

Három évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal inditottuk
el a Múlt - kor művelődéstörténeti vetélkedőt gimnazisták szúmára. A győztes csapat diákjai tanulmányi kiránduláson vesznek
részt minden évben. Ez történt ebben a tanévben is. Sok segitő
szándékú embernek köszönhetően június elején az ország olyan
nevezetes helyeit látogathattuk meg. mint Keszthely, Hévíz és
Balatonfüred. A Festetics-kastély, a történelmi panoptikum, a
keszthelyi Csigaparlament, a hévízi tündérrózsa, az Árpád-kori
templom, a balatonfüredi Jókai Emlékház. a balatonedericsi
Afrika Múzeum, mind olyan élményt jelentettek. amelyek örökre
bevésődtek valamennyiünk lelkébe.
Ezt az élményt olyan önzetlenül segíteni tudó embereknek
köszönhetjük, mint Czeller Zoltán, Bányai Gábor, Malustyik Béla,
Gáspár Zsolt. Petróczky Ferenc és Takács István.
A kiránduláson résztvevő 15 diák nevében ezúton is hálánkat
fejezzük ki nekik azért, hogy ezt a tartalmas és egyben szórakoztató tanulmányi kirándulást anyagi támogatásukkal számunkra lehetővé tették
Varga Margaréta

Kistérségi Ovi Olimpia

Dr Varga-B Józsefnek.

SULIZSÚR

Június elején tartottuk meg az
immár hagyományos Sulizsúr
nevű rendezvényünket, ahol a
már beiratkozott első osztályosokat láttuk vendégül. Jövő évi
elsőseink tanító néniikkel, osztálytársaikkal kézműves foglalkozáson ismerkedtek a sátrak
alatt, itt fogyasztották el a köny-

nyű uzsonnát, majd a délután
hátralevő részét jókedvű játékkal töltötték iskolánk füves, felújított udvarán. Új tanulóink zsivajától, vidám kacagásától volt
hangos iskolánk csúszdáinak
környéke. Reméljük szeptember elsején is ilyen jó hangulatban kezdődik a tanév!

2012. június 2-án másodszor került megrendezésre a kistérségi Ovi olimpia.
E rangos eseményre Jánoshalmáról 5 csapat érkezett, a Radnóti utcai óvodából 2 csapat, a Batthyány utcai óvodából 1 csapat, a katolikus óvodából 1 csapat, a Petőfi utcai óvoda és a
kéleshalmi óvoda összefogva 1 csapattal indult. Mélykút is elfogadta a meghívást, ők 2 csapattal neveztek.
A gyermekek izgatottan érkeztek az
oroszlán
jegyében
rendezett sport napra. A sportcsarnokba
belépve egy dzsungelben találták magukat,
amelyen átvágva az
arénába jutottak.
Ádám Gyula nyitotta
meg az olimpiát, s már
kezdődött is a küzdelem.

A sorverseny egy képzeletbeli világba vezetett. Mocsáron,
hegyen átküzdve magukat megpillantották a nagyvadat, majd
üldözve őt, végül megetetve, barátságot kötöttek a gyerekek. E
mesevilág elragadott magával mindenkit, kicsiket, nagyokat egyaránt. Így átszellemülve még gyorsabbak, ügyesebbek voltak.
Igazi olimpikonokhoz méltón, sportszerűen, kitartóan küzdöttek
az óvodások, a nézőközönség legnagyobb örömére.
A sportrendezvény végére fáradtan, de csillogó szemmel,
mosolyogva álltak fel a csapatok az éremátadásra.
Minden gyermek névre szóló oklevéllel, egy kiskönyvvel, egy
csokoládéval és egy agyagból készült éremmel térhetett haza,
amit Jánoshalma polgármestere, illetve Mélykút polgármestere adott lát.
A kupát a központi óvoda csapata nyerte el.

Az Ovi olimpia sikerét bizonyítja, hogy az óvodájukba visszatérő gyerekek izgatottan, lelkesedve mesélték el a kisebbeknek,
hogy hol jártak, mint csináltak, s napok múlva is ott lógott a nyakukban az a bizonyos érem.
Taskovics Dóra óvodapedagógus

HUNYADI NÉPE
A katolikus óvoda
és iskola hírei
J Á N O S H A L M I
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Göndör DT Kupa

2012. július

déglátásban jeleskedtek, és biztosítottak mindent, ami szem-szájnak ingere. A
nap végén a tábortüzet körbeállva énekléssel zártuk a jó hangulatú napot.
Köszönettel tartozunk pedagógusainknak, és a szülői közösség tagjainak,
hogy segítségünkre voltak a heteken át tartó tervezésben, szervezésben.
Ezáltal ismét egy olyan élménnyel gazdagodtunk, amely elmélyíti bennünk az
összetartozás jóleső érzését.
DÖK

Évzáró

2012. május 27-én vasárnap rendezték meg Ósükösdön a 14. Göndör DT
Kupa 7-8. osztályos korcsoportjának (Disztl Péter csoport) kispályás foci döntőjét, ahová a selejtezőkben legjobban szereplő csapatok jutottak el. Baja, Gyakorló Általános Iskola (ők a szervezők és vendéglátók is egyben), Sükösd,
Borota, Katymár és Jánoshalma, Szent Anna Katolikus Általános Iskola (védők,
a tavalyi év győztese).
Diákjainknak a selejtezőkön nem kellett részt venniük, mivel a 2010/2011-es
tanévben ők nyerték a kupát. Körmérkőzésekkel döntötték el, hogy délután ki
viheti haza a vándorserleget. Tanulóink négy meccset nyertek meg kapott gól
nélkül, de végül a bajaiakkal nem bírtak. A helyezések így alakultak: I. Baja,
Gyakorló Általános Iskola, II. Jánoshalma, Szent Anna Katolikus Általános Iskola, III. Sükösd, IV. Borota, V. Katymár.
Iskolánk csapatának tagjai: Arnold Sebestyén, Arnold Teodor, Bárkányi
Richárd, Délceg Dusán, Faddi Ákos, Fejes Dániel, Garami Norbert, Hegedűs
Máté, Hugyi Dávid, Kéfer Ádám (kapus), Major Gyula.
Gratulálunk a fiúknak a második hely megszerzéséért!

az idei tanévben Pro Meritis díjban részesült Jacsó Anna, 8 éven át tartó kitűnő
tanulmányi eredményéért; példamutató szorgalmáért, és magatartásáért pedig
Fenyvesi Vanessza. A Pro Scola díjat az iskolai táboroztatásban nyújtott segítségéért, a szülői bál anyagi támogatásáért, az iskola életében, szülői közösségben való aktív részvételéért pedig Bányai Gábor vehette át.
Nagy örömünkre szolgál, hogy nyolcadikosaink 72 % - a érettségit adó intézményben folytatja tanulmányait. További életükhöz sok sikert és kitartást kívánunk!

2012. június 22-én egy újabb tanév zárult le. A Szent Anna Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon az iskola udvarán, ünnepélyes keretek között
elevenítette fel az elmúlt tanév legfontosabb eseményeit. Az igazgatónő ünnepi beszédében megosztotta velünk elképzeléseit, értékelte az elmúlt tanévet
és kitűzte a következő tanév céljait. Az ünnepség kiváló alkalmat adott arra,

Búcsúztak a
nagycsoportosok
„Nem vár ide már, játék, mesevár, tollam, ceruzám kísér
ezután.” zengett az ismert daltól óvodánk a tanév végén.

Komáromi Róbert

Megyei Hittanos Olimpia
2012. június 2-án rendezték meg Kecskeméten a Ward Mária Leánygimnázium és Kollégium sportcsarnokában a Megyei Hittanos Olimpia döntőjét. Az
esperes kerületi selejtezőkön legjobban szereplő csapatok ill. versenyzők jutottak el ide 5-6. és 7-8. évfolyamon a következő sportágakban: kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, kapitánylabda (kidobó). Iskolánkból a labdarúgók és
asztaliteniszezők indulhattak el a döntőn. Kilenc településről érkeztek versenyzők. Mindkét sportágban ügyesen szerepeltünk, így végül a következő eredményekkel zártuk a versenyt:
- 5-6. évfolyam kispályás labdarúgás I. hely (a csapat tagjai: Strobán Dániel-kapus, Bogdán Patrik, Szász Roland, Délceg Dusán, Herczeg Ákos, Bazsa
Dominik),
- 5-6. évfolyam lány asztalitenisz Simon Roxána I. hely,
- 7-8. évfolyam lány asztalitenisz Lancsárovics Friderika I. hely,
- 7-8. évfolyam fiú asztalitenisz Hegedűs Máté IV. hely.
Tanulóinknak gratulálunk a sikeres szereplésért.
Komáromi Róbert

Sikeres nyelvvizsgásaink

Örömmel adjuk hírül, hogy iskolánkból két 8. osztályos tanuló sikeres alapfokú ITK-ORIGO nyelvvizsgát tett. Kéfer Ádám német szóbeli, Jacsó Anna
angol sikert könyvelhet el.
Gratulálunk szép eredményeikhez! Büszkék vagyunk rájuk!
Hefner Istvánné és Salac Éva

Kerti ünnepség

Június 9-én szombaton diáknapi kerti ünnepséget rendeztünk iskolánkban. A programot intézményvezetőnk köszöntő szavai nyitották. Remek hangulatot teremtettek udvari színpadunkon a fellépő csoportok. Láthattunk, hallhattunk néptáncot, pünkösdölőt (2b), népmesét(1a), modern táncot(1b, 4.o.),
aerobikot (3b), angol és német nyelvű bemutatókat(1-4.o., 6.o.,8.o.) valamint
egy meseparódiát(2a). Külön köszönjük a temerini Kókai Imre Általános Iskolából érkező vendégeink színvonalas előadását.

A délutánt arcfestés, lufi hajtogatás, kézműves tevékenység (origami, hangszer-, játékkészítés), ügyességi verseny, tanár-diák foci tette még színesebbé.
Amíg az osztályközösségek egy része tovább bővítette a szórakozási lehetőségeket (tekézés, célba dobás, horgászat, zsákbamacska), addig a többiek a ven-

hogy mind az iskola tanulói, mind szüleik megkapják méltó jutalmukat fáradozásaikért. A kitűnő bizonyítványért járó könyvjutalmakat intézményünk vezetője, Horváthné Sörös Anita adta át. Ezen kívül sor került különböző versenyeken, kiemelt eredmény eléréséért járó emlékérmek kiosztására is. Az ünnepi műsort furulyásaink, énekkarosaink és versmondóink színvonalas előadása tette még színesebbé és feledhetetlenebbé. Az ünnepség végén a diákok
termeikbe vonulva átvehették bizonyítványaikat, ami egyúttal a nyári vakáció
kezdetét is jelentette. Jó pihenést, hasznos időtöltést kívánunk iskolánk minden tanulójának!
Kitűnő tanulóink a 2011-2012-es tanévben:
1.a (11 fő)
Osztályfőnök:
Haugné Szatmári Lívia
Dóczi Milán
Farkas Fruzsina
Gyepesi Erik
Kecskeméti Noémi
Kerékgyártó Martin
Kovács Ildikó
Kovács Krisztina
Magyar Ramóna
Oláh Elemér
Rátkai Martin
Schveizer Rómeó
1.b (13 fő)
Osztályfőnök:
Kovács Ágota
Balogh Sára
Csiszár Barnabás
Csizmadia Dorottya
Frick Zsófia
Herczeg Kinga
Horváth Linda
Horváth Nikolett
Kecskeméti Armand
Rada Gréta
Stibrik Adél
Stibrik Luca
Szőnyi Lizett
Zámbó Zalán
2.a (9 fő)
Osztályfőnök:
Nemes Brigitta
Dobos Kende Vajk
Fenyvesi Gábor
Hajnal Bálint

Horváth Lotti
Kecskés Noémi
Király Kevin Péter
Pesti Jenő Henrik
Törteli Dóra
Varga Mihály
2.b (9 fő)
Osztályfőnök:
Takács Lajosné
Balázs Áron
Botka Lora
Károlyi Adrienn
Kiss Enikő
Kovács Eszter
Pápai Gergő
Sepsi Zsombor László
Szabó Fanni
Szabó Gréta
3.a(6 fő)
Osztályfőnök:
Csofcsics Erika
Berta Jázmin
Bretyka Endre
Csapó András
Dobos Zsófia
Mamuzsics Brigitta
Mamuzsics Viktória
3.b(5 fő)
Osztályfőnök: Völgyesiné
Marancsik Tünde
Agócs Melánia
Csofcsics Virág
Kosóczki Balázs
Mike Márk
Simity Flóra

4.o.(6 fő)
Osztályfőnök:
Simityné Mészáros Judit
Bánfi Éva
Berta Virág
Boros Gitta
Jacsó László
Rada Adél
Tihanyi Ármin
5.o.(2 fő)
Osztályfőnök:
Salac Éva
Horváth Marcell
Csiszár Dániel
6.o.(9 fő)
Osztályfőnök:
Jacsóné Szabó Erika
Balogh Kata
Bányai Gábor
Bozóki Eszter
Czeller Ágnes
Dudás Andrea
Horváth Réka
Kiss-Pető Apor
Kiss Tamás
Mamuzsics Enikő
7.o.(2fő)
Osztályfőnök:
Szente Mariann
Gyetvai Ákos
Sánta József
8.o. (1 fő)
Osztályfőnök:
Enesei Péter
1. Jacsó Anna

Ballagás
Június 17-én vasárnap iskolánk nyolcadikos tanulói életük jelentős fordulópontjához érkeztek. Ünnepélyes műsor keretében búcsúztatták az elmúlt
nyolc évet. Fenyvesi Vanessza, Jacsó Anna, és Roszinszki Cintia tolmácsolta ballagóink gondolatait, majd őket követték Horváthné Sörös Anita igazgatónő szavai.
A Szent Anna Katolikus Iskoláért Alapítvány az idei tanévben is jutalmazta
végzőseinket. Kiss Györgyné alapító igazgatónő összefoglaló szavait követően,

Hagyományként, most is búcsút intettek az iskolába készülő nagycsoportosok. A várakozással teli ünnepen a gyermekek számot adtak arról a tudásról,
amit az óvodában töltött évek alatt megszereztek. Vidám dalok, dalos játékok,
versek hangoztak el a vendégek legnagyobb örömére.
Ezen az ünnepnapon együtt vigadhattunk a lakodalmas játékban mi is, a
zeneovis gyermekekkel. Csillogó szemmel figyelték a szülők gyermekeik örömteli játékát: a lánykérést, a legénycsúfolót, a páros táncot.
A játékos angol foglalkozáson résztvevő gyermekek bemutatóján, még azok
is jól érezték magukat, aki nem értették az elhangzottakat. A sok vidámság után,
egyre komolyabb dolgokra terelődött a szó. Jelképesen kosárba kerültek a játékok, melyekre az iskolában már nem lesz szükség. Helyettük kis tarisznyákban
kapták meg ballagóink az útravalót. A búcsúzó versek könnyeket is előcsaltak,
hiszen „… úgy elszaladt ez a három év, mintha most kezdték volna az óvodába
járást…”- nyugtázták a szülők hazafelé indulva. Közben megtekinthették a vendégek a szemet gyönyörködtető, kézműves foglalkozáson készült alkotásokat.
Ünnepélyes keretek között került átadásra a „Szívvel és lélekkel az óvodáért” emléklap. Ebben az évben is azok a szülők kapták, akik a legtöbbet tettek
az óvodáért, az itt eltöltött évek során. Ezúton is köszönjük a sok segítséget és
gratulálunk. Az emléklapot vett át: Csofcsics Erika, Lukács Szilvia és családja,
Délceg Tibor, Vida Csaba és családja, Varga Ferenc.
Kívánjuk, hogy az iskolában is ugyanilyen lelkesek legyenek a gyermekek
a tanulásban, a közösségi életben, a szülők pedig mindezek támogatásában,
mint itt az óvodában voltak.
Hálásan köszönjük minden szülőnek az egész évi áldozatos munkát, a sok
segítséget. Isten áldását kívánjuk életükre, családjukra, munkájukra.
A katolikus óvoda dolgozói nevében:
Csizovszki Lászlóné Óvodapedagógus

Orgona-bemutató

A vakációra várva, a tanév utolsó hetében énekkarosaink részt vehettek egy
orgona-bemutatón. Fonyódi Tivadar kántor úr templomunk csodálatos hangú orgonáján mutatta be annak működését. A hangszer eredetének ismertetését követően a diákok rácsodálkoztak a sípok sokaságára, a regiszterek fontos
szerepére. Egy rögtönzött koncert után a legnagyobb sikert az aratta, hogy a
tanulók ki is próbálhatták az orgonát. Néhány vélemény a kis zenekedvelőktől:
„Érdekes dallamokat lehet kihozni.”
„Szívesen bemásztam volna a sípokhoz.”
„Nézze meg mindenki, aki teheti!”
Hálásan köszönjük Nagyidai Zsolt plébános atyának, hogy lehetőséget
teremtett a bemutatóra, és a kántor úrnak, hogy időt és fáradságot nem kímélve felejthetetlen élményt nyújtott a gyermekeknek.
Buzder Mónika
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Országos 2. hely a
tejtermelési versenyben!
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által jegy-

zett tenyészetek rangsorában
iskolánk tangazdasága a legfeljebb 50 laktációs számú
gazdaságok tejtermelési versenyében
3,06 % zsírtartalmú, 3,24
% fehérjetartalmú, 10624 kg/
egyed össz. mennyiséggel
ismét az országos 2. helyet
szerezte meg.
A kiváló minőségű, egészséges „szakis” tej továbbra is
vásárolható az iskolánk főbejárata mellett felállított tejkiadó automatából.
Az
oklevelet
átveszi
Rapcsák Richárd telepvezető
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Sikeres szakmai vizsgák a
Mezőgazdasági Szakképző Iskolában
A 2011/2012-es tanévben négy szakmában volt végzős tanulónk. A
vizsgákat május 15.-16.-án írásbelivel kezdték meg a végzős tanulók,
amelyet nagy izgalommal vártak.
A tizennégy Panziós, falusi vendéglátó szakmát tanuló diák, 2012.
május végén kezdte meg a gyakorlati és szóbeli vizsgát. A számonkérés itt is, mint a többi szakmánál összetett, magába foglalja a vendégek
fogadását, (1. kép) ellátását és a programok szervezését. Finom ételeket készítettek. Pl.: Bácskai töltött káposzta, régi recept alapján készített húsgombóc leves, jánoshalmi kapros túros lepény. A vizsgaelnök
kérésére több tanuló programokat állított össze az érkező vendégei
részére. A vizsgabizottság egybehangzó véleménye alapján a tanulók
felkészülten érkeztek a vizsgára, amiről az elért eredmények is tanúskodnak. Három tanuló jeles, hét tanuló jó, és csak négyen végeztek
közepes eredménnyel. Büszkén mutathatták szüleiknek a szakmunkás
bizonyítványukat. (2. kép)

A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ
jánoshalmi munkahelyre

2 fő mg. gépész szakoktató,
1 fő gépészmérnök-tanár
munkatársakat keres.
Jelentkezni lehet 2012. július 27-ig

Az állásokkal kapcsolatban részletes kiírást talál a www.vmaszk.hu és az
www.nki..gov.hu honlapokon, vagy személyesen tájékoztatjuk az iskolában
a 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.sz. alatt. Telefonon a 77/401-028 vagy a
70/458-2367 számon érdeklődhet.

Miniszteri elismerés

A vidékfejlesztési miniszter Nagyváthy-díjjal tüntette ki Zadraveczz Györgyöt
hosszú időn át színvonalasan végzett munkájának elismeréseként. A jánoshalmi Mezőgazdasági Szakképző Iskola gyakorlati képzés vezetője a közelmúltban vette át a díjat dr. Fazekas Sándor minisztertől.

Meghívó
„Elmúlt, mint száz más pillanat, ...szívek őrzik, nem szavak.”

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium
Szakközépiskola és Kollégium Igazgatósága
szeretettel meghívja a kollégium egykori dolgozóit

2012. július 12.-én 17 órakor
kezdődő „batyus” beszélgetésre, emlékezésre abból az alkalomból, hogy a
kollégium 2012. június 30.-án bezárta kapuit!
Helyszíne: Kollégium

Jánoshalma, Molnár J. u. 3-5

A gazda szakmából vizsgázó tanulók részére a gyakorlati és a szóbeli vizsga május 31.-június 1-én volt. A végzősöknek állattenyésztésből, kertészetből, növénytermesztésből és gépüzemeltetésből kellett
számot adni a tudásukról. A vizsga eredmények átlaga 3,8 lett, ami igen
jó és minden diákunk szakmunkás bizonyítvánnyal távozott.
Növénytermesztő gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmából a végzős tanulók június 7.-én és 8.-án mutathatták meg gyakorlatban és szóban a tudásukat, és bizonyították, hogy alkalmasak a szakma megszerzésére. A vizsgák ebben a szakmában is jól sikerültek, mivel az átlag
4,09 lett. A végzőseink számára a két nap igen megterhelő volt, mivel
hat modulból kellett számot adniuk, hogy megszerezzék a szakmai vég-

zettséget. A modulok között szerepelt az erőgépjavítás, (3. kép) a fémmegmunkálás, a munkagép, (4. kép) az anyagmozgatógép (5. kép) az
önjáró betakarítógép üzemeltetése és elsősegély nyújtási feladatok.
A leendő Mezőgazdasági gépésztechnikusok számára a gyakorlati vizsga június 12-ikén kezdődött. A tanulóknak ebben a szakmában

kilenc modulból, kellett számot adni a tudásukról. A modulok vizsgafeladatai erőgépjavításból, a fémmegmunkálásból, munkagép, anyag-

mozgatógép, (6. kép) önjáró betakarítógép üzemeltetéséből, gépészeti kötési feladatokból, mezőgazdasági ismeretekből, vállalkozási ismeretekből és elsősegély nyújtási feladatokból álltak. A vizsga június 13.án zárult a szóbelivel. A tanulók a szoros vizsgarend miatt, nagyon elfáradtak, de a második nap végén mindenki „OKJ-s kék bizonyítvánnyal”
a kezében távozhatott.
Az idei szakmai vizsgák elnökei elismerően nyilatkozotak a szakmai
szervezésről, vizsga lebonyolításáról és a tanulók felkészültségéről. A
végzett tanulóink nagy része már a vizsgát követő napokban munkába
állt. Legtöbbjük azon a helyen találta meg számítását vagy került alkalmazásba, ahol a szakmai tanulmányai során az összefüggő őszi-, tavaszi-, és nyári szakmai gyakorlatát töltötte. Végzett tanulóink egy része,
a saját családi gazdaságot választotta és pályázni kívánnak a fiatal gazda támogatásra, mert saját gazdaságot kívánnak indítani. Egy technikus tanulónk a bajai székhelyű AXIÁL Kft-nél talált munkát. Több végzett szakmunkás tanulónk pedig ősztől újra az iskolapadot választotta,
beiratkozott iskolánkba, a szakközépiskola 10 évfolyamára. A végzett
tanulóink egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy meghozta az eredményét
a jánoshalmi szakképző iskolában eltöltött néhány év.

A jövő nemzedék tisztelete...
Június 5-én volt a Városi Pedagógus napi ünnepség, mellyen Czeller
Zoltán polgármesdter a következő szavakkal köszöntötte a résztvevőket.: Jánoshalma Város Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, hitoktatókat,
nevelőket, dajkákat, és minden tanügyi dolgozót, akik elfogadták meghívásunkat a pedagógus napi ünnepségre, és azokat is, akik valamilyen oknál fogva távol maradtak a pedagógusok tiszteletére rendezett ünnepségről. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a nyugdíjas
pedagógusokat, jelenlétükkel válik teljessé az ünnep.
... Egy gondolatot kívánok csupán kifejteni, amelynek középpontjában a pedagógus áll. A magyar történelem és jelen kor szélsőségekben
gazdag. Rendkívül szemléletes rámutatni minden körülmények között
a pedagógus, mint ember szerepére. Azok az emberek ők, akik a legnehezebb történelmi időkben, válságok idején, a háborúk és a forradalmak után, romokból való újjáépítés éveiben, is neveltek, és oktattak.
Azok az emberek, akik félretéve egyéni, családi tragédiáikat, hitet és
erkölcsöt tanítottak az otthontalanoknak. Azok, akik nem nézve saját
kiszolgáltatottságukat, tudóst, orvost, művészt neveltek a rongyos,
gyermekekből. Akik saját maguk mércéjéhez mérve a világot, szakmájukat, és munkájukat értő, a magyar földet szerető és tisztelő embereket
neveltek az éhes gyermekekből. Azok az emberek, akik bíztak a jövőben, ezért a saját, és a következő nemzedék iránti tiszteletre és felelősségre nevelték az árvákat.
Azok az emberek, akik függetlenül a nehéz gazdasági, pénzügyi és
nemzetközi helyzettől, függetlenül az izmusoktól és divatos irányzatoktól megértették, hogy a jövő nemzedék olyan lesz, amilyenné ők nevelik és formálják.
Tisztelt jelenlévők! A pedagógus ilyen ember volt a múltban, ilyen
ma is, és holnap is ezt várja tőle a társadalom. Ma, az ünnep alkalmával, a szakmai közösségek javaslatára, valakit Önök közül kitüntetünk a figyelmünkkel. Volt olyan év, hogy többeknek, ma egyvalakinek
adunk át elismerést.

Ebben az elismerésben azonban benne van a diákok, a szaktársak,
a kollégák, az iskolai vezetők dicsérete is a díjazott felé, de a köszöntő, a műsor, az átadott virágok jelképezik az önkormányzat megbecsülését minden pedagógus felé.
Köszöntöm tehát Önöket, Isten éltesse erőben, egészségben a
város minden oktatásügyi dolgozóját!

Az ünnepi beszédet követően kitüntetés átadására került sor: Hoszszú időn át színvonalasan végzett oktató, nevelő, fejlesztő munkájának
elismeréseként, valamint a jánoshalmi sportéletben nyújtott több évtizedes kiemelkedő teljesítményéért Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Kiváló Pedagógus címet adományozott Mizser
Attila jánoshalmi lakosnak, az VM . Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ tanárának
Gratulálunk a kitüntetettnek!
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A patikus ajánlata az
immunrendszer védelmére
Ha az ember szervezete minden esetben megfelelő módon tud
alkalmazkodni a változó külső és belső körülményekhez, azaz a
homeosztázisunk ellátja feladatát, akkor kicsi a valószínűsége annak,
hogy megbetegszünk. Ehhez viszont egy jól megerősített védőrendszerre van szüksége a szervezetünknek. Ezt a feladatot látja el az
immunrendszerünk, amely igyekszik megvédeni minket a betegségektől, a stressz hatására kialakult nem kívánt hatásoktól. Sajnos azonban ez nem mindig sikerül. Ahhoz kell segítséget nyújtanunk, hogy ez
a rendszer mindig ép és jól működő maradjon! A lehetőségeink adottak, csak élnünk kell vele! Két dologról kell írnom egy kicsit részletesebben: az egyik a szelén, a másik az aszkorbinsav (C-vitamin). Erről
csak egy-két gondolatot vetek fel. Majd a szelén hiánybetegségeiről
teszek említést.
Szelén
1817-ben Berzelius fedezte fel ezt a csodálatos mikroelemet. Miért
csodálatos? Mert erre az elemre már mindent mondtak és nem alaptalanul! Eleinte csak arról beszéltek, hogy mérgező (XIX .sz.), majd
megvádolták , hogy rákkeltő (XX: sz. eleje), később bizonyították, hogy
nélkülözhetetlen a szervezet számára és létfontosságú mikroelem
(1957-1959 között) lett, végül bebizonyosodott, hogy a rák ellenszere.
Az a furcsa, hogy tényleg igaz minden állítás, ugyanis attól függ, milyen
vegyülettel és mennyi mennyiségben kerül be a szervezetbe.
Ahhoz,hogy a bevezetőben említett immunrendszer (homeosztázis)
elláthassa feladatát, minden sejtünkben jelen kell lenni a szelénnek.
Csak akkor tudja ellátni az elektrontranszport-feladatot és azt is, hogy
minden szervünk minden esetben megkaphassa az oxigénben dús
vért. Az elméletről sok-sok oldalnyit lehetne írni, de inkább arról
teszek említést, hogy milyen funkciói és hiány-betegségei vannak.
A szelén funkcióiról röviden…
1. Alap, a sejtek szabadgyököktől való védelme. Szabadgyökök sokféle úton jöhetnek létre, de szinte állandóan keletkezik oxidatív stressz
hatására. Több faktor együttes hatására alakul ki, amikor az oxigénatomon egy szabad elektron van, ami az atomcsoportot nagyon
aktívvá teszi és roncsolja a sejteket:
– légszennyezettség, nehézfémek, rovarirtók, gyomirtók;
– élelmiszerekben levő tartósítószerek;
– gyógyszerek lebomlása következtében keletkező mérgek-fájdalomcsillapítók,
– antibiotikumok stb.
– élvezeti szerek-alkohol, cigaretta stb.
2. aktív a glutation-peroxidáz enzim, ami E-vitaminnal együtt megvédi a

sejtek az oxidatív stressztől (szívinfarktus, sztrok stb.)
3. Pajzsmirigy enzimek aktív része
4. A szelén számos szelenoproteinnek része (elektrontranszport).
5. Immunmodulátor
6. Szteroid hormonok szintézisének része
Hiányállapotok:
Khesan-kór (kardiomiopátia); Kashin-Beck betegség (csontosodási
zavar, reumatikus fájdalommal és izomsorvadással); Mixödémás kretenizmus (jód-szelén hiány); teljes parenterális (szelén pótlása szükséges); fenilketonúria (Se pótlás); coeliakia; Crohn betegség (és más felszívódási zavar); leukémia; tumorok; Down szindróma stb.
Emelkedett szelén szükséges:
Terhesség, szoptatás, koraszülöttség, krónikus betegségek, alkoholizmus, fogamzó képesség Csökkenése, szívinfarktus, érelmeszesedéssel járó kórképek, rosszindulatú daganatok, aszthma, bronchiále,
magas vérnyomás stb.
Szelén prevenció:
Keshan betegség, Kashin-Beck betegség, mixödémás kretenizmus,
terhesség, Koraszülés, csecsemők, idő emberek, krónikus betegek,
rákban szenvedők, fertőző betegségben stb.
Lényeges: szelén hiányban az avirulens vírusok virulenssé válhatnak genetikai mutáció miatt. A szelén adása tehát a betegség
kialakulását akadályozza meg!!!
A C-vitaminról: 1937-ben kapta meg a Nobel-díjat a C-vitamin felfedezéséért Szent-Görgyi Albert, aki a lányát és a feleségét is a rák
miatt veszítette el. Ez késztette arra, hogy a rákkal foglalkozzon. Rájött,
hogy legalább napi 8 g-ot célszerű bevenni belőle ahhoz, hogy a szervezet biokémiai folyamatai tökéletesen működhessenek. C-vitamin nélkül nincs elektorntranszport, tehát információáramlás is megszűnik és a
sejtek „egysejtűként” kezdenek viselkedni, folyamatos osztódásba kezdenek! (Itt kapcsolódik a szelénhez)!
Az AVEMIN+C rágótablettámat 1987-88-ban dolgoztam ki, amely
ezekre az ismeretekre épült. Összetételében van szelén, C-vitamin,
A-vitamin, E-vitamin, de ezen felül Izoflovonidok, szitoszterol is megtalálható benne és B-vitaminok!
Ez egy komplex készítmény, amely a fent leírt kórfolyamatoknál
segíthet a gyógyulás elérésében. Készítményem itthon, de külföldön
is ismertté vált.
Hála Istennek, sok beteg gyógyulásában segített ez az étrend kiegészítő tabletta.
Dr. Benkő Zsolt

Öregekről Öregeknek!
Aki a hetedik X-en túl van, már
szép korúnak számít. A magyar úgy
mondja, hogy öregszik. A francia,
hogy fogy az erő. Mindkettőnek igaza van!
Nem kell sok a szépkorúaknak,
habár még sokan tervezgetnek, mindig lekötik magukat valamivel. Szerintem ez nagyon helyes. Nem kell
egész nap a TV előtt ülni. A munka,
az elfoglaltság éltet nagyon sokakat.
Nem helyes az a gondolkodásmód,
hogy már nyugdíjas vagyok, nem
kell semmit csinálni. Mindig kell tervezgetni, foglalkozni valami hasznossal, hogy ne legyen életunt az ember,
és ne érezze magát fölöslegesnek. A
magány legrosszabb! Legyenek az
unokák a legfontosabbak. Gaál Gabriella milyen szépen énekli: „Unokákra várok, az Ő szemükben én a jövőt
látom“.
Sajnos tudok olyan családról is,
ahol nem engedik az unokákat az
öregek közelébe. Nagyon helytelen
dolognak tartom, pedig ezek a fiatalasszonyok is egyszer megöregszenek. Olyan esetről is tudok, mikor a
nagymamára, nagypapára hagyják az
unokákat. Kibújnak a szülői felelősség alól, élik a fiatalok életét, majd a
nagyi megoldja a problémát, amíg az
ereje és egészsége bírja.
Sírva panaszkodik barátnőjének a
nagymama, hogy a vidéken élő fia
nem látogatja és az unokákat sem
láthatja.

A Csellengők című műsorban láttam, hogy a nógrádi asszony e műsoron keresztül keresi a fiát. A fiúnak
vagy nagyon jól megy a sora és nem
akar az anyjával találkozni, vagy az
ellenkezője is igaz lehet, hogy nagyon
maga alatt van, s inkább a homokba
dugja a fejét strucc módjára.
Másik nógrádi esetről is tudok. Ő
az unokáit sok évvel ezelőtt látta,
hiányoznak neki. Az illető a második
házasságában él. Ők úgy gondolják,
majd ha értesítést kapnak a halálesetről, elég akkor eljönni. Szívszorongató dolgok ezek! Az egyik részről volna közeledés, a másik részről nem, avagy nem vesznek tudomást az. öregről, így kibújnak a felelősség alól.
Egyik alkalommal járt egy illető a
Pelikán öregek otthonában. Megkérdezték, hogy mit keres itt. A válasz:
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A d i et et i ku s t a n ác sa i
A meggy
jótékony hatása
A meggy őshazája észak-Indiától a
Balkánig terjed, és
mindenütt fellelhető. Erről tanúskodik többek között az is, hogy a
meggy szó az egyetlen, minden
bizonnyal finnugor eredetű gyümölcsöt jelentő szavunk, míg a
többi gyümölcs neve a bolgár, a
török és a szláv nyelvekből származtatható.
A meggyet mindig szárával
együtt vegyük. Akkor jó, ha a
szemek mélyvörösek és nem túl
puhák. Akárcsak a cseresznye a
meggy is hamar tönkremegy szedés után, Ha megbarnult már nem
fogyasszuk! A meggy, magas víztartalma miatt még hűtőszekrényben is mindössze 2-3 napig marad
friss, így amilyen gyorsan csak
tudjuk, fogyasszuk el. Ha mégis
tovább szeretnénk tárolni, akkor
tegyük el befőttként, vagy fagyaszszuk le
Mély bordó színe hihetetlen értékéről árulkodik, arról, hogy egyik
leghatékonyabb antioxidánsunk.
Savanyú íze elijeszti a vírusokat, valamint vértisztító hatása
van. Savtartalma elfedi ugyani, de
jelentős gyümölcscukor-tartalommal is bír.

A meggy gyógyhatása több területre is kiterjed. Jótékonyan hat a
vérre és ezzel több nagy szerv, így
a máj s a vesék munkáját serkenti, hat továbbá a szívre. A B vitaminok minden fajtája megtalálható a meggyben, ez lehetővé teszi
az emésztés munkájának kiegyensúlyozását, valamint az idegek
működését is befolyásolja.
A meggy az egyik legértékesebb
gyümölcsünk. Különösen azoknak
ajánlatos fogyasztani, akik emésztésével nincs minden rendben. A
savas meggy serkentőleg hat az
emésztésre és a belek mozgására. Sok gyümölccsel ellentétben frissen fogyasztva sem puffaszt, sőt inkább enyhíti az ilyen
panaszokat. A gyümölcs leve segít
emésztési zavaroknál, enyhíti a
hasmenéses panaszokat, serkenti az anyagcserét, jótékony. májfunkció-zavarok esetében, vérszegénység ellen. Gyümölcse gyulladás gátló hatású, enyhíti a hörgők gyulladását. Tisztítja a beleket. A szív működésének serkentése a meggy ásvány tartalmának
köszönhető. A kalcium, kálium és
magnézium tartalma jelentős.
Faragóné Hován Éva
dietetikus

Együnk és éljünk
egészségesen
Tábor cukorbetegeknek és/vagy fogyni vágyóknak

sakkozni tudó partnert keresek, de
még várok egy kicsit, ha megtalálom,
akkor bejövök.
Legjobb megoldásnak az öngondoskodást látom. Barátom túl a nyolcadik X-en, felesége combnyaktörést szenvedett. Kórházban kezelték. Hazahozták. A mentősök 10 órára mondták, de a barátom otthon se
volt. Szerencsére a másik kulccsal be
tudtak menni a lakásba.
Kérdezem a barátomat, hogy
ki segített gondozni a feleséged a
válasz: hát én.
A főzést úgy oldották meg, hogy
a feleség mondta. mi kell a levesbe.
Rájöttek, hogy nem olyan jó ízű, így
ebédet hozattak. Egymást elgondozták és elgondozzák ma is. Szerintem ez a legjobb, leghelyesebb megoldás.
Balázs János

Időpont: 2012.07.23- 07.27. között
Helyszín: Jánoshalma Városi Kollégium
A tábor alatt ismereteket lehet szerezni: egészséges életmód, táplálkozás,
mozgás, zsírégetés, egyénre szabott étrend, stressz-kezelés, témakörökben
Jelentkezés: 2012.07.15-ig
Tábor vezető: dr. Király Ibolya
Jelentkezés: tel: 06-20-9109435
Jánoshalma Kistérségi Eü. Központ
hétköznapokon a recepción.

Regisztrációs díj: 5000 Ft/fő

Az AGROBISNIS KFT
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

bérleti díj pénzben
történő kifizetése

2012. július 16 -től 28-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 800 –1200 és 1300 –1500
Péntek: 800 –1200
Kifizetés helye: Petőfi Szövetkezet központi
irodája. Jánoshalma Kölcsey u.28

Víz, gáz, központi
fűtés szerelés

Napkollektoros
és hőszivattyús
rendszerek
kiépítése

(referencia munkák)
06-30/9-671-296

BOR
A MINDENNAPOKRA!

Várunk minden horgász és
horgász vágyó Kedves Vásárlót
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H-6440 Jánoshalma, Bajai u. 66.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.

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

Ne utazzon máshová,
nézzen be hozzánk!
• 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!

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

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

Zöldért Gazdabolt

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

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

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

STÍLUS ÜZLET
STÍLUS ÜZLET AKTUÁLIS AKCIÓJA
Hátizsák+tolltartó: 990.-Ft
Felfújható strandjátékok: 99 Ft-tól
Műköröm készlet: 199.-Ft

További

Akcióinkat

keresse üzletünkben!

(volt Kistüzér)

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71.

2012.
június 21-én lesz
Or szágos
Kirakodó Vásár

Minden ami építőanyag

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

építőanyag kereskedőnél

+36703196808

Tel.: 06-30/602-2501

gyors kiszállítással, megrendelhető
(az Orbán-szobor mellett)

Sziráczki Ferenc
06 -30/253-81- 42

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. június hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:
Zeke Ádámné
sz: Riesz Magdolna
Kovács József
Görhöny Károly
Schaffer Béla
Szabó József
Vlasics Mihály

élt: 83 évet
élt: 88 évet
élt: 83 évet
élt: 89 évet
élt: 95 évet
élt: 82 évet

Kiss Jánosné
sz: Kiss Anna
Ádám Vencel
Ferencz Erzsébet
Szántó György
Szili Antal Józsefné
sz: Megyei Margit

élt: 89 évet
élt: 71 évet
élt: 74 évet
élt: 57 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: 68 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.

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők
megbízásából 2012. június hónapban a következő
elhuny tak temetésén működött közre:
Kollár Sándor
Tokodi János
Bozár Ferencné sz.:Horváth Franciska
Szarvas Máté
Busics Ferencné Pásztor Ilona
Kolonics Vencel
Kriván Péter
Lengyel Mihályné Dobos Jolán
Musák Mihály
Polcsics Sándorné Mándity Katalin

1931
1937
1926
1950
1927
1930
1934
1924
1963
1912

„Az ember eltemeti halottjait, sírjuk fölé keresztet ácsol, jelnek,
hogy van valami, ami több, mint az élet.”
Wass Albert
Nagy Zsolt ügyvezető
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Fogathajtás – Főzőverseny – Gyermeknap
Három rendezvény színhelye volt június 2-án a Batthyány utcai
sportpálya. Ötödik alkalommal került megrendezésre a Fogathajtó verseny. Az elmúlt évekhez hasonlóan nemcsak a környező településekről, hanem a Tiszántúlról és a Dunántúlról is érkeztek versenyzők. A finom reggeli és a technikai megbeszélés után
Bányai Gábor Úr nyitotta meg a versenyt. A délelőtt folyamán látványos, izgalmas versenynek lehettünk szemtanúi. Míg a hajtók
a szemünknek okoztak kellemes perceket, addig Lukácsné Horváth Magdolna, Katus Andrea, Tóth Zoltán és csapata az orrun-

kat bizsergette a finom illatokkal. A Sóstó Csárdától kölcsönkapott
2000 literes üstben rotyogott a babgulyás, s hogy legyen választási lehetőség, kakaspörkölt is készült. Az ízletes ebéd elfogyasztása után újra a fogatosoké lett a főszerep. Délután bőven jutott
az izgalmakból. Az egyik versenyző szerencsétlenül járt, felborult.
Balesete nem volt súlyos, azóta már újra versenyez. Mindez viszszafogottá tette a hajtókat, s kicsit a hangulatot is beárnyékolta.
A továbbiakban a verseny rendben lezajlott, elegáns serlegekkel,
ajándékokkal térhettek haza a fogathajtók.
Eredmények délelőtt:
Kettes fogatok
Póni fogatok
1. Figura Szabolcs Mélykút
Lazányi Andrea Etyek
2. Farkas Vince
Zákányszék
Kelemen Zoltán Etyek
3. Sziráczki János
Érsekcsanád
Agócs Gergő
Bácsalmás
4. Figura István
Mélykút
Magyar Dávid
Jánoshalma
5. Vinkó Csaba
Baja
Vörös Viktória
Mélykút
6. Kordé István
Felsőszentiván ifj. Magyar Tibor Jánoshalma
Eredmények
Kettes fogatok
1. Farkas Vince
Zákányszék
2. Vinkó Gábor
Baja
3. Vajda Zoltán
Dunapataj
4. ifj. Sziráczki János Érsekcsanád
5. Balázsevics Imre Kiskunhalas
6. Varga János
Gara

délután:
Póni fogatok
Figura Szabolcs Mélykút
Kelemen Zoltán Etyek
Agócs Gergő
Bácsalmás
Magyar Dávid
Jánoshalma
Lazányi Andrea Etyek
Vörös Viktória
Mélykút

A főzőversenyre bár kevesebben neveztek, mint az előző években, de ugyanolyan izgalommal készültek a megmérettetésre. A
bográcsokból áradó töltött káposzta illat a környék lakóit is csábította. A nemzetközivé szélesedett zsűri /Szakál Lajos, Varga István, Blaskovich Helena, Horti László, Huszár Tibor/ egyhangúlag
Onhausz Miklós kiskunhalasi versenyző főztjét találta a legízletesebbnek. Az első három helyezett az állványos bogrács mellé Takács József Úr, a kiskunhalasi Sóstó Csárda ügyvezetője felajánlását, 30-20-10 ezer forintos vacsora utalványt vehetett
át. Emellett értékes különdíjak is átadásra kerültek. Takács Úr az
idén is hű volt önmagához. Ismét megajándékozta az Alternatív plusz fiataljait, s egy napra vendégül látja őket a csárdában.
Köszönjük neki ezt a nemes gesztust!
Gyermeknapi kínálatunk az
idén sokrétű volt.
Számtalan fából
készült játékot
hozott Agárdról a
Biohinta Kft. Az
újszülöttektől a
tizenéves korosztályig próbálhatták ki a gyerekek
dédszüleik játékait. Erőt, ügyességet, bátorságot
próbáló játékszereket vonultatott fel Baranyai János. Emellett
ugrálhattak a gyerkőcök trambulinon és légvárban is. A Hunyadi
iskola pedagógusai /Bozsóki Ferencné, Garami Mária, Gundáné
Farkas Ágnes , Marancsikné Kubatov Ágnes/ arcot festettek,
napellenzőt készítettek, műanyag szálat fontak a gyerekekkel.
Ezen a napon mindenki talált magának lehetőséget a kikapcsolódásra. A Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete hálásan köszöni minden támogatónak, hogy partner volt a rendezvény megvalósításában.
Agroprodukt Kft.- Farkas
András, Malustyik Béla
Benkő Patika – Benkő
Zsolt
Csényi Attila
Dobos Józsefné
Fiat Autó Team
Filléres bolt
Gála étterem – Horti
László
Jánoshalma
Város

Önkormányzata
Radvánszki Ferenc és
Kaszibáné dr. Birkás munkatársai
Erzsébet
Radvánszki Ferencné
KUN-VIN Kft. – Ádám Rátvai Dezső
Gyula
Sóstó csárda – Takács
Lakatos László
József
Lukács Béla
Strobán Judit
Lusztig Ferenc
Szűcs Márta
Madarász család
UNIVER – Fekete Tibor
Mayer Tamásné
Zámbóné Karsai Dóra
Petróczki Ferenc
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről
Felnőtt férfi csapatunk három győzelemmel - a kitűzött célt elérve - a nyolcadik helyen fejezte be a bajnokságot.

Eredmények:
XXVIII. forduló: 2012. 06. 03.
Hajós FC – Jánoshalmi FC 0 : 4 (0 : 2)
Gólszerzők: Irbouh Soufiane 3, Jeszenszky Roland
Bada Pál edző értékelése: „Jó játékkal és nagy akarással győztük le a kiesés elkerüléséért küzdő ellenfelünket.”
Jók: Irbouh Soufiane a mezőny legjobbja, Jeszenszky
Roland, Lódri Ferenc
XXIX. forduló: 2012. 06. 10.
Jánoshalmi FC – Bácsbokod SK 3 : 0 (0 : 0)
Gólszerzők: Irbouh Soufiane 2, Fenyvesi Ferenc
Edző értékelése: „A két kiállítás ellenére hoztuk a kötelező győzelmet.”
Jók: Rapcsák Richárd, Irbouh Soufiane, Fenyvesi
Ferenc
XXX. forduló: 2012. 06. 17.
Kunfehértó KSE – Jánoshalmi FC 3 : 4 (2 : 3)
Gólszerzők: Irbouh Soufiane 2, Ságodi Imre, Fenyvesi Ferenc
Edző értékelése: „Mindig a kötelező győzelem a legnehezebb, de sikerült. Gratulálok a csapatnak az egész
évi munkához.”
Jók: Irbouh Soufiane, Fenyvesi Ferenc
A felnőtt bajnokság végeredménye:
Hely Csapat
1. Császártöltés EFSK
2. Dusnok KSE
3. Mélykút SE
4. Miskei ALC
5. Felsőszentiván SK
6. Szakmár KSE
7. Érsekcsanád KSKE
8. Jánoshalmi FC
9. Nemesnádudvar KSE
10. Bácsborsódi SK
11. Sükösd SC
12. Bajaszentistváni SK
13. Hajós FC
14. Kunfehértó KSE
15. Bácsbokod SK
16. Kisszállás KSE

M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Gy
26
20
18
17
16
14
13
13
12
11
10
7
6
6
5
9

D V
4 0
7 3
3 9
3 10
5 9
4 12
5 12
3 14
6 12
3 16
5 15
8 15
7 17
1 23
4 21
6 15

Lg
95
70
89
68
72
70
49
63
65
56
60
61
45
38
50
48

Kg
20
33
54
49
46
57
48
57
65
82
66
66
77
95
104
80

Gk
75
37
35
19
26
13
1
6
0
-26
-6
-5
-32
-57
-54
-32

P.
82
67
57
54
53
46
44
42
42
36
35
29
25
19
19
-2

Ifjúsági csapatunk az utolsó három fordulóban elért
pontjaival megőrizte a negyedik helyét a bajnokságban.

Eredmények:
XXVIII. forduló:
Hajós FC – Jánoshalmi FC 3 : 3 (2 : 3)

Erőemelők:

Gólszerzők: Enesei Dániel, Zámbó Ádám, Kiss Benedek
Bada Pál edző értékelése: „Küzdelmes mérkőzésen
igazságos döntetlen született.”
Jók: Enesei Dániel, Zámbó Ádám
XXIX. forduló:
Jánoshalmi FC – Bácsbokod SK 4 : 6 (0 : 4)
Gólszerzők: Faragó Patrik, Szemlics Bertram, Enesei
Dániel, Kolompár Dávid
Edző értékelése: „A gyerekek kezdenek belefáradni a
küzdelembe.”
Jó: Zámbó Ádám
XXX. forduló:
Kunfehértó KSE – Jánoshalmi FC
A Kunfehértó csapata nem állt ki, ezért a JFC 3 : 0-ás
gólkülönbséggel megkapta a 3 pontot.
Edző: „Gratulálok az egész csapatnak az elért 4. helyhez.”
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nagy küzdelmet hozott. Az FTC nagyobb tudása csak a
második félidőben domborodott ki. A mérkőzés végén a
szép számú nézőközönség nagy tapssal jutalmazta meg
a csapatokat. Női csapatunk a mérkőzést követően, egy
finom birkapörkölt elfogyasztására szóló meghívással,
köszönte meg a Ferencváros női csapatának, hogy elfogadta a meghívásunkat.

Egyesületünk 2012. június 21.-én tartotta meg az évi
rendes közgyűlését a Király lovastanyán. A napirendi
pontok megtárgyalása előtt ünnepi eseményre került sor.
Csongor Antal az MLSZ Bács-Kiskun Megyei IgazgatóD V Lg Kg Gk P
ságának tagja ekkor adta át a női csapat részére a meg1 3 73 29 44 37
érdemelt 3. helyezésért járó érmeket és díjat. Gratulá0 5 62 26 36 33
0 7 55 25 30 27
lunk a női csapat minden tagjának és segítőjének ehhez
3 7 37 50 -13 21
a szép eredményhez! Ezt követően az elnökség beszá2 8 45 39 6 20
molt a 2011 évben végzett tevékenységéről, értékelte a
1 9 32 46 -14 19
2011/2012 évi bajnokságot, ismertette a pénzügyi terv
0 11 30 78 -48 15
1 3 62 19 43 12
teljesítését és az egyszerűsített éves beszámolót. A szép
0 15 16 100 -84 3
számú tagság meghallgatta a Felügyelő Bizottság jelentését a JFC 2011 évi munkájáról és a költségvetés teljesítéséről. A közgyűlés heves vita után elfogadta a JFC
2012 évi pénzügyi tervét és a
2012/2013 évi bajnokság célkitűzéseit.
Az alapszabály módosítására is
kező eredmények születtek:
sor került. Ennek értelmében az
Igazoltak:1. Zentay Viktor
elnökség létszáma 5 főben lett
2. Piúkovics Vélykó
3. ifj. Zentay Tamás
Amatőr:1. Rasztovácz Miklósné
2. Szabó Márkó
3. Zentay Klaudia
Páros :1. ifj. Zentay Tamás- Zentay Viktor
2. Beretzki István – Piúkovics Vélykó
3. Zentay Tamás – Szabó Márkó
Ezzel befejeződtek a tavaszi versenyek,
majd őszre folytatódik a Bajnokság.
Kívánunk nekik jó pihenést a nyárra!

meghatározva. Új vezetőség megválasztására is sor
került mivel a régi mandátuma lejárt.
A közgyűlés egyhangú szavazással újabb két évre megválasztotta elnöknek Ádám Gyulát. Az elnökség további
tagjai: Malustyik Béla, Pethő Zoltán, Juhász Zsolt, Széll
Zoltán. A felügyelő bizottság tagjai: Dr. Benda Dénes
elnök, Lódri Ferenc és Faragó Zoltán.
A 2012/2013 évi bajnokságra való felkészülés július 17.én kezdődik. A bajnokság első fordulójára augusztus 19.én kerül sor. Az edzők személyének kiválasztása és a
csapatok játékos keretének kialakítása jelenleg folyamatban van. A felnőtt férfi csapatunk augusztus 5.-én a
Grund FC meghívására Budapesten egy 4 csapatból álló
nemzetközi tornán vesz részt. Ezekről, az eseményekről a következő lapszámban fogunk beszámolni.
Minden kedves szurkolónknak kellemes nyári pihenést
kívánunk és jó szurkolást a nyári olimpiai játékokon!
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Női csapatunk az óvásoknak köszönhetően végül is
a 3. helyezést szerezte meg a regionális keresztpályás
bajnokságban.
Női regionális keresztpályás bajnokság végeredménye:
Hely Csapat
1. Mórahalom TSE
2. Városföld SE
3. Jánoshalmi FC
4. Nagykőrösi Kinizsi TL FC
5. Katymár SE
6. Dusnok KSE
7. Pálmonostora SE
8. Faddikorr-KFC
9. Méhecskék SE
10. Géderlak KSE
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JÁTESZ HÍREK!

merhették Olimpikonjainkat Pattantyús ÁdáErőemelőink szorgalmasan készülnek a mot és Zwick Dánielt!
Június 23.-án szombaton az Asztalitenisz
2012 július 14-15-én Siófokon megrendezendő Balaton Kupára. Kolompár Árpádtól/ 2011es évi ifjúsági Világbajnokunktól/ várjuk, hogy
megjavítsa saját egyéni csúcsát.
A többiek, Junior korcsoportban Farkas Olivér / 93 kg./ , Kohl Ferenc / 93 kg./ , Ifjúsági korcsoportban Rostás Dávid / 93 kg./ is
éremesélyesek. Sikeres felkészülést kívánunk
nekik a versenyre !

Asztalitenisz:

A június 12.-re meghirdetett nagypályás tornára senki
nem jelentkezett, ezért ez elmaradt.
Nem maradt el viszont a jánoshalmi napokra meghirdetett Ferencváros elleni mérkőzés.
Jánoshalmi FC – Ferencvárosi TC 1 : 4 (1 : 2)
Gólszerző: Taskovics Rebeka
A rekkenő hőségben lejátszott 2 x 30 perces mérkőzés

Az ifjúsági bajnokság végeredménye:
Hely Csapat
1. Érsekcsanád KSKE
2. Sükösd SC
3. Nemesnádudvar KSE
4. Jánoshalmi FC
5. Bácsbokod SK
6. Mélykút SE
7. Dusnok KSE
8. Császártöltés EFSK
9. Felsőszentiván SK
10. Hajós FC
11. Bajaszentistváni SK
12. Kunfehértó KSE
13. Bácsborsódi SK
14. Miskei ALC
15. Szakmár KSE
16. Kisszállás KSE

15. oldal

HAJRÁ JFC!
Ádám Gyula
elnök

Csúcsdöntögető

A Kecskeméten megrendezett Olimpikon
Természetjárók:
Búcsúztató Kupán a jánoshalmi fiatal asztaliTermészetjáróink
Tiszafüreden a
teniszezők remekeltek!!
Vizitáborban élvezhetik a nyár örömeit, és
Eredményeik:
csodálhatják meg Magyarország legszebb
Serdülő fiú:1. Zentay Viktor
Vizivilágát.
Ifi fiú
:2. Zentay Tamás
H.L.
1999-2000 lány:3. Zentay Klaudia
Szakosztály háziversenyt szervezett.
Nagy élmény volt számukra, hogy megisA jó hangulatban eltelt versenyen a követ-

Kimagasló siker Országos
Keresztény Íjásztalálkozón
Június 9-én megrendezett II. Magyar Országos Keresztény
A Duna-völgyi Főcsatorna mentén szép környezetben érsekcsanádi
Íjásztalálkozón városunkat FARKAS ZSANETT EMESE képviselte Szabadidőparkban megrendezett versenyen, tikkasztó hőségben zajÉrsekcsanádon.
lott a versengés. Az árnyékot nélkülöző terepen mintegy nyolc kilométeres pálya volt berendezve ahol nem megszokott, kreatív célokat kellett leküzdeniük az íjászoknak, ami igencsak kizökkentette őket
a komfortzónájukból. Nyolc-tízfős csapatokban versengtek a résztvevők az igen jó hangulatú esemény során, amit áhítattal indítottak a szervezők. Reggelire minden sportoló egy frissen sült lángost
kapott így senki sem indult útnak üres gyomorral. Versenyzőnk Zsanett végig magabiztosan vette az akadályokat csapatában ő lett a legeredményesebb.
Mint kiderült összesítésben is kimagasló pontszámmal verte a
mezőnyt, nemcsak a saját IFI korcsoportjában, hanem a legjobb felnőtt női versenyzőt is magas 33 ponttal előzte meg. Így egy fényesen csillogó arannyal és egy legjobb női versenyző különdíjjal jöhetett
haza. Szép volt Zsani, csak így tovább!
Továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklődőket és a TÁMOGATÓK
jelentkezését a www.hammerarchery.freewb.hu weboldalon.
Hammer

Halász Bence februártól a szombathelyi Dobó SE versenyzője. Sportfejlődése érdekében igazolt a nagyhírű egyesülethez. Kemény munkával
néhány hónap alatt rendkívüli eredményeket ért el.

Kalapácsvetésben 70.71 méteres,
diszkoszvetésben 65.87 méteres
egyéni csúcsot ért el. Ezzel a hazai
ranglista élén áll.
Súlylökésben sorra dönti az általa felállított nemzeti rekordot: 18.66m,
18.91m, 20.15m, 20.31m. Ezekkel
az eredményekkel nemcsak a hazai,
hanem a nemzetközi korosztályos
ranglista vezetője is. Egyenlőre nem
talál legyőzőre.
Teljesítményét jól szemlélteti, hogy
a Diákolimpia Országos Döntőjén
úgy szerezte meg a bajnoki címet,
hogy Hudi Ákos 2006-os csúcsát
(17.21m) döntötte meg 19.09 métes
dobásával. A második helyezett eredménye 15.37m volt.
Júliusban a dél-kóreai Daeguban képviseli hazánkat a Nemzetközi
Diákolimpián, ahol ötven ország versenyzői mérik össze ügyességüket.
Bence edzői Németh László,
Németh Zsolt és Kiss Szilárd.

Az AGROPRODUKT KFT
értesíti a Tisztelt
Földtulajdonosokat, hogy a

bérleti díj pénzben történő kifizetése
2012. július 16 -től 28-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8 00 –12 00 és 13 00 –15 00
Péntek: 8 00 –12 00
Kifizetés helye: Petőfi Szövetkezet
központi irodája. Jánoshalma Kölcsey u.28

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

16. oldal

Rendőrségi hírek
Az Országos Mentőszolgálat kecskeméti diszpécsere 2012. június 01.-én 15:36 órakor rendőri intézkedést kért K. L. jánoshalmi lakos őrjöngő beteg kórházba szállításához. A bejelentés alapján 4 fő rendőr
vonult a helyszínre 2012. június 1-én 15 óra 50 perckor. A helyszínre érkezésükkor még sem orvos, sem a
mentők meg. A helyszínre érkező rendőrök az utcán
K. L.-nét, aki az orvosi segítséget kérte férjéhez, hallgatták meg. K. L. a rendőröket észrevette és lakásából az utcára ment, ahol először feleségét szidalmazta és megöléssel fenyegette.
Az intézkedő rendőrök intézkedési alakzatot felvéve
K. L. figyelmét feleségéről elterelték, magukra vonták.
Nevezett ezt követően már a rendőröket fenyegette
tovább, majd a vele szemben lévő rendőr felé lépett
és kezét ütésre lendítette. A rendőrök K. L. támadását
közös erővel elhárították, lefogták és a földre fektetve
kezeit hátra bilincselték.
A helyszínre később megérkező mentők K. L. a kiskunhalasi Kórházba szállították, ahol a pszichiátriai
osztályra vették fel megfigyelés céljából. Az intézkedés során rendőr nem sérült meg, K. L. könnyű sérülést szenvedett, anyagi kár nem keletkezett.
Az intézkedés kapcsán a parancsnoki vizsgálat megállapította, a rendőri intézkedés jogszerű, szakszerű,
törvényes és arányos volt.
A vizsgálat eredménye alapján a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetője a Bács-Kiskun Megyei
Főügyészségnél K. L. ellen hivatalos személy elleni
erőszak bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt eljárást kezdeményezett.

sének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
június 5-én 19 óra 30 perc és 2012. június 6-án reggel 6 óra 30 perc között Jánoshalmán a Doszpodcukrászdába ablak benyomás módszerével behatolt,
majd az eladó pult mögött lévő polcról eltulajdonított
mintegy 33 ezer forint készpénzt, valamint egy Nokia
típusú rádiótelefont. A bűncselekménnyel okozott kár
hozzávetőleg 45 ezer forint. A rongálással okozott kár
kb. 10 ezer forint.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b. pont I. fordulata szerint minősülő - figyelemmel
a (2) bekezdés II. fordulat d. pontra - kisebb értékre
elkövetett betöréses lopás bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult ismeretlen tettesek ellen, akik 2012. június 19-én 23 óra 30 perckor
H. J. tulajdonát képező Mátyás Király utcai lakóházba
a kerítést összefogó deszka lefeszítésével behatoltak
és onnan különböző gépi berendezéseket próbáltak
meg eltulajdonítani. Ez azonban nem sikerült, a kiérkező rendőrjárőr elfogta őket. A lopással veszélyeztetett érték kb. 100 ezer forint, a rongálási kár körülbelül ezer forint.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a. pontja szerint minősülő nagyobb értékre elkövetett lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt eljárás indult S.-né Z. A. jánoshalmi lakos feljelentése
alapján lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt. A
feljelentés szerint ismeretlen tettes 2012. június 21-én
09 óra 20 perc és 10 óra 20 perc között a feljelentő
jánoshalmi házába dolog elleni erőszak nélkül - felteA Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekez- hetően lopott kulcs használatával - behatolt, majd az
dés II. fordulat d. pontja szerint minősülő dolog elle- asztalon lévő pénztárcát eltulajdonította a benne lévő
ni erőszakkal, szabálysértési értékre elkövetett lopás 350 ezer forint készpénzzel együtt.
vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult
M. Á. jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeret- D. L. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tetlen tettes ellen, aki 2012. május 29-én 07 óra és 19 tes ellen, aki 2012. június 1. és 2012. június 23. között
óra között Jánoshalma, Erzsébet téri házának, hátsó a Kiserdőben lévő bekerítetlen tanyájának területén
udvari kerítését szétvágta és onnan 1 db. kenderma- három meggyfát megcsonkítottak (ágakat vágtak illetgos kakast tulajdonított el kb. 2.000,-Ft értékben. A ve törtek le róla) ezzel kb. 30 kg termést eltulajdonítrongálással okozott kár kb. 1.000,-Ft.
va, valamint a tanya udvarán található 3,5 m átmérőjű
acél kút zsaluból 2,5 méternyit kifűrészeltek és eltulajEljárás indult K. I. kecskési lakos bejelentése alapján donítottak. Lopási kár összesen kb. 45 ezer forint.
2012. június 4-én. Ezen a napon a bejelentő élettársa B.né L. A. kecskési lakos 11 óra és 12 óra között Btk. 321. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minőa jánoshalmi CBA üzletben vásárolt, amikor hentes sülő rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt
pultnál mellé lépett két személy. H. E. és R. N. jános- Sz. M. L. jánoshalmi lakos feljelentést tett K. T. jánoshalmi lakosok 5.000.- forintot követeltek tőle. A sér- halmi lakos ellen, aki 2012. június 29-én 11 óra körüli
tett válaszolt, hogy nem tud adni. Ekkor R. N. adott időben a Jánoshalma, Jókai Mór utcában egy szóválneki egy pofont. A megtámadott elmondta, hogy nem tást követően a sértettől pénzt követelt, majd amikor a
tartozik nekik pénzzel. Ezt követően, amikor fizetni sértett a követelést nem teljesítette, akkor bántalmazakart a pénztárnál a kezéből kikapott R. N. két két- ni kezdte, ezt követően a nadrágja zsebéből eltulajdoezer forintos és egy ezer forintos bankjegyet, majd a nított 6.000. Ft. készpénzt. A gyors rendőri intézkedést
boltból távoztak.
követően az elkövető K. T. őrizetbe került.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés II. fordulat d. pontja szerint minősülő szabálysértési értékre elkövetett lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt eljárás indult Sz. L-né jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás vétség elköveté-

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

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 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. július

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.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok az Érdekeltek, akik még nem, vagy csak nagyon keveset fizettek
be LTP szerződésükre a Fundamenta Lakáskassza folyamatosan 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 VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

A vak leány

Volt egyszer vak leány, aki gyűlölte magát
amiatt, hogy vak volt. Mindenkit gyűlült,
kivévea kedvesét. A fiú mindig vele volt.
Mondta egyszer barátjának: – Ha láthatnám
a világot, hozzád mennék feleségül.
Egy napon valaki ajándékozott neki egy
szempárt. Amikor levették szeméről a kötést,
láthatta az egész világot, bele értve a barátját is.
A fiú megkérdezte:
– Most, hogy látod a világot, hozzám jössz
feleségül.
A leány a fiúra nézett, és látta, hogy vak. A

Köszönet
Június 29-én, pénteken 16 órakor volt a
könyvbemutatóm a Művelődési Központban.
Nagyon aggódtam, mert a tévesen
készített plakátokon nem péntekre, hanem
szombatra írták az én ünnepségemet.
Kérésemre sem javították ki, tehát onnan
csak azt, a nem valódi időpontot látták.

lehunyt szemhéjak látványa szinte sokkolt.
Erre nem számított. Az a gondolat, hogy élete hátralévő részében ezt kell nézze, arra a
döntésre vezette, hogy visszautasítsa a fiút.
A fiú csendben könnyezett, majd pár nap
múlva írt néhány sort: „Vigyázz jól a szemeidre, mert mielőtt a tied lettek, előtte az enyémek voltak.
Valahogy így működik az emberi agy, amikor megváltozik helyzetünk. Csak kevesen
emlékeznek arra, milyen volt életük azelőtt
és ki az, aki mindig mellettük volt a nehéz
időkben.

Ennek ellenére az ünnep jól sikerült.
Nagyon sokan voltunk. Akik ismertek és
szerettek egymásnak telefonáltak, hogy
pontosan mikor lesz a könyvbemutatóm.
Tele volt a nagy terem A végén felállva tapsoltak, majd elájultam a boldogságtól.
Minden ide köt: A templom, a temető, a
ház, a föld és az a sok ember, aki eljött a
bemutatóra.
Mindenkinek köszönöm!

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:

Július 6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr. Vándor Ilona, 8.

Dr. Vándor Ilona, 9. Dr. Gregó Sándor, 10. Dr. Kishonti
Attila, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Vándor Ilona, 13.
Dr. Mikó Attila, 14. Dr. Csoboth Johanna, 15. Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Kishonti Attila, 17. Dr. Tompa
László, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Vándor Ilona, 20. Dr.
Gregó Sándor, 21. Dr. Mikó Attila, 22. Dr. Mikó Attila,
23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Tompa László, 25. Dr.
Gregó Sándor, 26. Dr. Mikó Attila, 27. Dr. Gregó Sándor,
28. Dr. Gregó Sándor, 29. Dr. Gregó Sándor búcsú,
30. Dr. Tompa László búcsú másnapja, 31. Dr. Kishonti
Attila,,, AUGUSZTUS,, 1. Dr. Mikó Attila, 2. Dr. Csoboth
Johanna, 3. Dr. Gregó Sándor,

Agócs Máténé Margit néni

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

Tel: 06-70/5038213

Japán masszázs!
Kezelés és
tanfolyamok,
Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

www.szcsk.hu
06-70/634-63-64
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen? Térjen be hozzánk!
1,5 l-es ásványvíz (savas és mentes)

50,– Ft-tól

2 l-es szénsavas üdítő

79,– Ft-tól

0,5 l-es dobozos sör

99,– Ft-tól

Óriási dinnye akció!
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