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Meghívó 

Jánoshalma Városi Önkormányzat tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját 2015. augusztus 20-án

államalapító Szent István ünnepére

Program
9.00 Ünnepi szentmise
       Szent Anna Templom
10.00 Képzőművészeti kiállítás 
         megnyitója
         Alkotóház (Kossuth u. 5.)
10.30 Ünnepi képviselő-testületi ülés
                  Ünnepi beszéd
                  Kitüntető címek átadása
         Imre Zoltán Művelődési Központ

 Rövidesen mentőállomással 
gazdagodik Jánoshalma

A jánoshalmi mentőállomás kivitelezési munkálatai a befejezéshez közelednek, már csak a külső tereprendezési munkák, illetve a kerítés elkészítése van 
hátra. Július hónapban az épület műszaki átadása megtörtént, az OMSZ tájékoztatása szerint hamarosan sor kerül az ünnepélyes megnyitó ünnepség-
re, miután a létesítmény megkezdi a működését.

Augusztus 15-én Boldogságos 
Szűz Mária mennybevételét ünne-
peljük. Már az ókeresztény kor-
ban megfogalmazták, az V–VI. szá-
zadtól kezdve ünnepelték, és hitté-
telként XII. Piusz pápa hirdette ki 
1950-ben annak tanát, miszerint a 
„Boldogságos Szűz Mária földi élet-
pályája befejezése után testével és 
lelkével együtt felvétetett a meny-
nyei dicsőségbe”. Magyarországon 
parancsolt ünnep.

Az ünnepet Szent István király 
is megülte, és a krónikák szerint 
e napon ajánlotta Magyarorszá-
got Szűz Mária oltalmába – ezért 
nevezzük őt Magyarország égi párt-
fogójának, vagyis Patrona Hunga-
riae-nak. Szent István 1038-ban 
Nagyboldogasszony napján hunyt 
el.

Mária mennybevételéről XVI. 

Benedek pápa a következőket 
mondta 2010-ben, a Castel Gandol-
fó-i Villanovai Szent Tamás-temp-
lomban bemutatott Nagyboldogasz-
szony-napi ünnepi szentmisén: 
„hisszük, hogy Mária – szent Fiá-
hoz, Jézus Krisztushoz hasonlóan 
– legyőzte a halált, és az égi dicső-
ségben van; teljes valójában, tes-
testül-lelkestül. A mennybe felvett 
Mária nincs messze tőlünk, a meny-
ny ugyanis nem a világegyetem egy 
bizonyos helyére utal, hanem vala-
mi sokkal nagyobbra, amit emberi 
fogalmakkal nehezen tudunk meg-
határozni. Az ég, a menny szóval 
arra utalunk, hogy a közénk eljött 
Isten nem hagy bennünket sor-
sunkra sem a halálban, sem a halál 
után, hanem az örökkévalóságot 
ajándékozza nekünk. Isten soha-
sem múlik el, mindnyájan szere-
tete erejében létezünk. Isten sze-
retete győzi le a halált és ajándé-
kozza számunkra az örökkévaló-
ságot. Ez a szeretet fogalmazódik 
meg a menny szóban. Isten befo-
gadja örökkévalóságába mindazt, 
ami most életünkben szenvedés, 
szeretet, remény, öröm, szomorú-
ság. Istenben az egész ember meg-
tisztul, és így elnyeri az örökkévaló-
ságot. A mennybe felvett Máriában 
az emberi teremtmény Isten vilá-
ga szerinti teljes megvalósulását 
szemléljük.”    Sándor atya

Mária mennybevételére Táborozni jaj de jó...

Így volt ez régen is, és így van ez ma is. A gyerekek mindenkor vágynak egy szabadabb életre, ahol elengedhetik magukat. Kedvükre játszhatnak és szó-
rakozhatnak. Persze azért bizonyos korlátok azért akadnak, de mégis a szokásosnál jóval kevesebb a kötöttség. Az idén meglehetősen sok táborozási 
lehetőség kínálkozott a jánoshalmi gyermekek számára is. A helyi táborok megvalósítását segítette az önkormányzat is. Emellett az úgynevezett Erzsébet 
táborok is nagy élményt nyújtottak a résztvevőknek a Balaton partján. Felvételünkön a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola diákjai és nevelői 
integetnek a fonyódligeti táborozásról. A nyári kikapcsolódásokról az élménybeszámolókat a 6-7. oldalon olvashatják..  

Délvidéki testvérvárosunk egyik legnagyobb ünnepe az Illés-nap. Ebből az 
alkalomból Temerinbe látogatott az Önkormányzatunk küldöttsége is, Czel-
ler Zoltán polgármester vezetésével, valamint a Gazdakör küldöttsége is. 
Ez utóbbiról bővebben a 9. oldalon olvashatnak

Látogatás Temerinben

Tánciskola 2015

Az idén is sikeres volt a tánciskola. A 2. oldalon megtudhatják, hogy kik lát-
hatók a bálvizsgán készült felvételen. és kik nyerték a táncversenyt. 

Bence ismét remekelt 
V á r o s u n k 
szülöttének, 
Halász Ben-
cének leg-
újabb sikeré-
ről a 11. olda-
lon olvashat-
nak. A szép 
eredményke-
hez gratulá-
lunk!
Hajrá Bence!
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Aki a hetedik ikszen túl van, már szép korúnak számít. A magyar úgy 
mondja, hogy öregszik. A francia, hogy fogy az erő. Mindkettőnek iga-
za van!

Nem kell sok a szép korúaknak. Közülük még sokan tervezgetnek, min-
dig lekötik magukat valamivel. Szerintem ez nagyon helyes. Nem kell 
egész nap a TV előtt ülni, vagy magunkba roskadni. Nem helyes az a gon-
dolkodásmód, hogy már nyugdíjas vagyok, nem kell semmit csinálni. Min-
dig kell tervezgetni, foglalkozni valami hasznossal, hogy ne legyen élet-
unt az ember, és ne érezze magát fölöslegesnek. A munka, az elfoglaltság 
nagyon sokakat éltet. 

A magány a legrosszabb! Legyenek az unokák a legfontosabbak. Gaál 
Gabriella milyen szépen énekli: „Unokákra várok, az Ő szemükben én a 
jövőt látom".

Tudok olyan esetről, mikor a nagymamára, nagypapára hagyják az uno-
kákat. Kibújnak a szülői felelősség alól, élik a fiatalok az életüket, majd a 
nagyi megoldja a gyereknevelést, amíg az ereje és egészsége bírja.

Sajnos tudok olyan családról is, ahol nem engedik az unokákat az öre-
gek közelébe. Nagyon helytelen dolognak tartom, pedig ezek a fiatalok is 
egyszer megöregszenek.

Sírva panaszkodik barátnőjének az egyik nagymama, hogy a vidéken élő 
fia nem látogatja és az unokáját 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. Inkább a homokba dugja a fejét strucc módjára.

Másik nógrádi esetről is tudok. Ő az unokáit sok évvel ezelőtt látta, hiá-
nyoznak neki. Az illető a második házasságban él. Ők úgy gondolják, majd 
ha értesítést kapnak a halálesetről, elég akkor eljönni. Szívszorongató dol-
gok 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 jánoshalmi öregek otthonában. Meg-
kérdezték, hogy mit keres itt. A válasz: sakkozni tudó partnert keresek, de 
még várok egy kicsit, ha megtalálom, akkor bejövök.

Legjobb megoldásnak az öngondoskodást látom; Barátom túl a nyolc-
vanon. Felesége combnyaktörést szenvedett. Kórházban kezelték. Haza-
hozták, a mentősök 10 órára mondták, otthon se volt. Szerencsére a másik 
kulccsal be tudtak menni a lakásba. Kérdezem a barátomat, hogy ki segí-
tett gondozni a feleséged a válasz: hát én. A főzést úgy oldották meg. hogy 
a feleség mondta, mi kell a levesbe. Igaz nem lett olyan jó ízű, így ebédet 
hozattak. Egymást elgondozták és elgondozzák ma is. Szerintem ez a leg-
jobb, leghelyesebb megoldás.

Balázs János

Öregekről Öregeknek!

Az idén is sok fiatal döntött a tánciskolába járás mellett, s vállalkozott 
arra, hogy Fuszkóné Gáspár Judit irányításával megtanulja tánc és illem 
alapvető szabályait, együtt töltse a nyárestéket. A megszokott helyen az 
Imre Zoltán Művelődési Központ nagyterme adott helyt eme társasági 
rendezvénynek. A búcsú előtti szerdán, július 22-én 11 pár döntött úgy, 
hogy benevez a táncversenyre. Olyanok kaptak rajtszámot, akik nem tag-
jai valamelyik táncsportegyesületnek. A versenyzők tánctudását három-
tagú zsűri értékelte. A tagok külön-külön, tánconként egytől tízig pontoz-
ták valamennyi páros produkcióját, majd összesítették az eredményt. Így 
alakult ki a végső sorrend, miszerint a Zentay Klaudia- Tumó Márk alkotta 
páros végzett az első helyen, megelőzve a Bényi Luca- Gyónyi Tamás és 
a Penczinger Barbara- Faddi Tamás párosokat. 

 
Július 24-én este a bálvizsgán sok érdeklődő szülő, nagyszülő, test-

vér, barát és ismerős kísérte figyelemmel, hogy a most 14-15 éves fiata-
lok miként sajátították a tánclépéseket. A külső hőség hatására a Művelő-
dési Központ nagytermében egyébként is igen meleg volt,, és hozzá még 
az izgalom, alaposan próbára tette a fiatalokat. Mindezek ellenére sikerrel 
vették az akadályokat. Szépen táncoltak, és jól érezték magukat. A tánc-
verseny helyezettjei itt kapták meg az elismerő okleveleket.  A közönség 
szavazatai alapján hirdették ki, hogy az idén a bálkirályi címet Nagy Zoltán 
szerezte meg, A bálkirálynő pedig Juhász Dóra lett az első udvarhölgye 
Vaski Csenge, a második udvarhölgye pedig Kubatov Virág lett. 

Végül mind két este fergeteges jó hangulattal zárult. Köszönet a szer-
vezőknek és a résztvevőknek ezért a szép élményért!

Tánciskola 2015

Helyreigazítás

Az elmúlt számunkban egy képaláírás tévesen jelent meg. A szöveg helye-
sen így hangzik: A Jánoshalmi Napok keretében átadott oltárterítőt a Teme-
rini Kertbarátkör ügyes kezű asszonyai készítették és adták át az ünnepi 
szentmise keretében. A tévedéséért az érintettektől szíves elnézést kérünk! 
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A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2015. február 2-án megalapí-
totta a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft-t, azzal a céllal, 
hogy az eddig az Önkormányzat által sikeresen megszervezett köz-
foglalkoztatási programokat egy non-profit társaság keretein belül 
továbbvigye. 

A társaság ügyvezetőjének Király Sándort kérték fel, akinek három főál-
lású dolgozó segíti a munkáját.

A korábbi évekhez hasonlóan idén márciusban is elindult a Start min-
taprogram, melynek megszervezésében az Önkormányzat, a Munkaügyi 
Központ és a Városgazda Kft. dolgozói is segítettek, ezt ezeken a sorokon 
keresztül is szeretnénk megköszönni. 

A következő feladatokat látjuk el: A „Bio- és Megújuló Energia” prog-
ramban újrahasznosítjuk a levágott gallyakat, aprítékot készítve tüzelőnek, 
melyet az intézmények fűtésére használnak fel. A „Belvízmentesítő” prog-
rammal a csatornákat, átereszeket karbantartjuk, tisztítjuk, a „Közútjavítá-
si” programmal az utakat, középületeket, közterületeket. Ezekben a csopor-
tokban 56 fő dolgozik.

A mezőgazdasági programban 40 főnek tudunk munkát biztosítani. 
Jelenleg 8 ha szántót és több, mint 1 ha belterületi kertet vontunk műve-
lés alá.

5 ha-on Bihar, Dráva és Pritamax paprikát, illetve csípős fűszerpaprikát 
nevelünk. A fennmaradó 3 ha szántón burgonyát vetettünk.

Kertjeinkben zöldségféléket - paradicsomot, paprikát, gyökérzöldségfélé-
ket, káposztaféléket, hagymaféléket- termesztünk, melyet a diákélelmezés 
számára értékesítünk kedvezményes áron.

A „Hosszú Közfoglalkoztatás” csoportjába 69 főt vontunk munkába. 
Főként intézményi kisegítő feladatokat látnak el, illetve szakmunkásaink is 
ebben a csoportban vannak.

Júniusban 11 fővel elindult a „Helyi Sajátosságra” épülő programunk, 
melyben zöldség- és gyümölcsféléket szárítanak, aszalnak, tartósítanak. 

A jövőre nézve számos tervünk, projektötletünk van. Remélhetőleg min-
det meg tudjuk valósítani. 

Király Sándor

Megalakult a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft.

Lakossági vélemények a csatornabekötésekről
Sziráczki Sándorné:  Jánoshalma, Kalmár S. u. 26.

Vidéki munkások egy nap alatt ügyesen megcsinálták a bekötésemet. 
Az ígéret szerint átvételre is került. A helyreállítás után is szép maradt az 
udvarom. Jó dolog, hogy nem kellett érte külön fizetni. 

Kasziba Zsolt: Jánoshalma, Görgey A. u. 61.
Kiskunhalasi munkások végezték a házi bekötést. Gyorsan, ügyesen 

dolgoztak. Jó volt, hogy előre tudtunk időpontot egyeztetni a kivitelezésről. 
A Víziközmű-társulatnak köszönhetően nem kellett fizetni a bekötési mun-
kákért. Úgy tudjuk, egyenlőre még a szolgáltatásért sem kell fizetnünk. 
Összességében örülünk, hogy ilyen formában valósult meg. 

Köszönjük a véleményeket!

Magyarország és az Európai Unió 3 millió forintos támogatása segít-
ségével, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósított pályázatnak 
köszönhetően, új régészettechnológiai és régészeti fémkonzerválással fog-
lalkozó műhely működik Jánoshalmán.

A projekt keretében 2014. novemberétől kezdődően egy fémkonzer-
válással és régészeti dokumentációval foglalkozó műhely felállítása vet-
te kezdetét Jánoshalmán. A fejlesztés elsődleges célja a műhely techni-
kai felszerelése (fémkonzerváláshoz szükséges gépek, dokumentációs 
fotó kellékek, vizsgálati eszközök beszerzése), egy műtárgyvédelmi szak-
ember alkalmazása,  illetve a szakmai képzésbe való bekapcsolódás volt; 
ezek megvalósítása sikeresen zárult. A támogatásnak köszönhetően fél 
év alatt felszerelésre került egy korszerű, és a kor elvárásainak megfelelő 
dokumentációs lehetőségekkel rendelkező műhely a dél-alföldi régióban.

A fejlesztés eredményeként, a műhely és a pályázatban alkalmazott 
műtárgyvédelmi asszisztens tevékenységének köszönhetően, folyamatos 
régészeti konzerválási munkát, egy rekonstrukciós-művészeti (filmes jel-
mezkészítési) feladatot, és több dísztárgy jellegű replika elkészítését cél-
zó megrendelést is kapott a cég, mely így a projekt lezárultát követően, 
immár saját erőből is  képes a régészeti szolgáltatási piacon való terjesz-
kedésre tájékoztatta lapunkat Parlagi Gáspár, a nyertes Metallépsis Kft. 
ügyvezetője.

b. s.

ÚJ 
RÉGÉSZETTECHNOLÓGIAI 

CÉG JÁNOSHALMÁN

A Jánoshalmi Ipari Területen (volt Bem József laktanya területén) ebben 
az évben több új létesítmény nőtt ki a földből. Miután az Önkormányzat a 
területek közel felét már értékesítette, a betelepült vállalkozások egy része 
megkezdte a tervezett fejlesztéseket, míg mások a rövidesen megjele-
nő pályázati lehetőségekre várnak. Mivel Jánoshalma szabad vállalkozási 
zónába tartozik, az újonnan betelepülni, illetve fejleszteni szándékozó vál-
lalkozások akár 70%-os támogatást is kaphatnak az elképzeléseik megva-
lósításához uniós, illetve hazai forrásokból.

Az Iparterületen önkormányzati beruházás eredményeként megépült a 
térség első naperőmű parkja. Országos viszonylatban is az első 5 megva-
lósuló beruházás között szerepel a jánoshalmi. A közeljövőben megtörté-
nik az erőmű hálózati csatlakoztatása, és a létesítmény még az ősz folya-
mán megkezdi a napenergia hasznosításából származó villamos áram ter-
melését. A beruházás megvalósításához Európai Uniós forrásokat nyert el 
a város vezetése, valamint a szükséges önrészt is megpályázta. Kormány-
döntés alapján hazai forrásból elnyert önerő révén a beruházás 100%-os 
támogatással valósult meg.

Jól hasznosítják a kánikulai hőséget

A Semmelweis-nap alkalmából, július 8-án Jánoshalma Város Önkormány-
zata ünnepségre hívta városunk egészségügyében tevékenykedő orvo-
sokat, gyógyszerészeket és segítőiket. Akik elfogadták a meghívást az 
ünnepség kezdetén a az Európa Bajnokságon sikerrel szerepelt aerobiko-
sok műsorában gyönyörködhetett. Felkészítőjük Bátyai Gáborné volt. Köz-
ben Kiss György tanácsnok úr köszöntötte az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pont nagytermébe egybegyűlteket, s virágcsokorral köszönte meg a fiata-
lok szereplését.  
A találkozó közös vacsora melletti beszélgetéssel ért véget.

Egészségügy ünnepe

Búcsú 2015

Július 26-án búcsú volt Jánoshalmán. A katolikus templomunk védőszentje, 
Szent Anna ünnepén ismét 999 rózsa borította be a templom szentélyének 
főoltárát. Az ünnepi szentmisét Mons Menyhárt Sándor Tamás Sándor káp-
lánnal közösen mutatta be. A plébános úr szentbeszédében, mivel sokan a 
sütésre, főzésre hivatkozva nem mennek el a szentmisére, nagyon találó-
an úgy fejezze ki, hogy „torkos” búcsúvá alakítják az emberek ezt e szent 
ünnepet! A búcsú vásári forgatagban sem volt nagy tülekedés.
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NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁS
 A JÁNOSHALMIJÁRÁSI HIVATALBAN

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivata-

lának kihelyezett ügyfélfogadása:

Nyugdíjbiztosítási 
ügyfélfogadás

2015. augusztus hónapban:
2015.08.07. 

8-12 óra között

Az ügyfeleket Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt  várják az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

ELKEZDŐDÖTT A 
KORMÁNYABLAK ÉPÍTÉSE 

JÁNOSHALMÁN  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala Jánoshalma Béke tér 1. sz. épüle-
tében hamarosan megkezdődik a kormányablak kialakítása az okmányiro-
da helyén. A kormányablak elkészültéig az Okmányiroda az épületben lévő 
18. sz. volt tanácskozó terembe költözött. 

Az építkezés időtartama alatt az ügyfélfogadás az ideiglenes helyen vál-
tozatlan ügyfélfogadási rend mellett történik majd. Bejárat a Béke tér 1. sz. 
alatti épület főbejáratán keresztül lehetséges. 

Okmányiroda elérhetőségei:
okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Az Okmányiroda új telefonszámai:

Az ügyfélfogadási idő:
Hétfő:   8.00 - 12.00 illetve 13.00 – 17. 00 óráig
Kedd:    8.00 - 12.00
Szerda:  8.00 - 12.00 illetve 13.00 – 16.00 óráig
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
Péntek:  8.30 - 12.00 óráig
 
A kormányablak elkészülte után a Jánoshalmi Járási Hivatal munkatár-

sai az okmányirodában megszokott ügyintézésen túl további ügytípusok-
ban is várják az ügyfeleket. 

A fénykép a jelenlegi ideiglenes helyen működő okmányirodában készült. 
Tisztelettel: 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Gépjármű ügyek ügyek:  
 77/795-217 
 77/795-291

Vezetői engedély ügyek: 
 77/795-217 
 77/795-289
 77/795-291
Személyi igazolvány ügyek:
 77/795-273 
 77/795-289 
 77/795-290
Útlevél ügyek:
 77/795-273 
 77/795-289 
 77/795-290

Diákigazolvány ig. adatlap:
 77/795-273 
 77/795-289 
 77/795-290
Ügyfélkapu ügyek:
 77/795-273 
 77/795-289 
Lakcím ügyek:
 77/795-273 
 77/795-289 

Vállalkozói tevékenység-
gel kapcsolatos ügyek: 
 77/795-290
Parkolási igazolvány: 
 77/795-289 

Felhívás parlagfű 
elleni védekezésre

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása 
érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését aller-
gén pollentermelése miatt megakadályozzuk. A parlagfű Magyarországon, 
a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek 
egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős. 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése értelmében:

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon 
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

 
A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyző, a település kül-

területén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2015. június 30. napját 
követően, köteles hatósági eljárást indítani azon földhasználókkal szem-
ben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni. 

Amennyiben megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasz-
tása, ú.n. „közérdekű védekezést” kell elrendelni, mely azt jelenti, hogy a 
hatóság vagy az önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulaj-
donos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül is jogosult a szükséges 
parlagfű- mentesítési munkálatokat elvégezni. A mentesítés, valamint az 
eljárás egyes költségei az ingatlan használóját terhelik.

A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – az eljáráshoz kap-
csolódóan - a hatóság nem mérlegelhet, növényvédelmi bírságot kell 
kiszabni a fertőzött terület nagysága, fertőzöttségének  mértéke  figyelem-
bevételével,  melynek  összege 15 ezer forinttól  5 millió forintig terjedhet. 

 
Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötelezettség megszegé-

se esetén a rendkívül súlyos jogkövetkezményeket, előzetes értesítés nél-
kül alkalmazni kell, ezért kérjük  az ingatlantulajdonosokat, illetve földhasz-
nálókat, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű- mentesítés-
re vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

FELHÍVÁS

Kibővült a hadigondozotti 
ellátásra jogosultak köre

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tör-
vény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot. 

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást 
kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban 
elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illet-
ve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. 
május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség köteléké-
ben szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, 
hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más 
ország állampolgárává vált.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon 
magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigon-
dozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyil-
vántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 
1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérel-
mét politikai okból elő sem terjesztette. 

Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek fér-
je Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más 
állam polgára.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rend-
szeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 30%-a. 

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye 
szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerü-
leti) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózko-
dási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kor-
mányhivatalánál. 

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, kato-
nai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt 
érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, 
amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal 
fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányá-
ban önállóan. 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Jánoshalma, Béke tér 1. sz. épületben dolgozó ügyintézőinek 
telefonszámai megváltoztak a következők szerint:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala
Hatósági és Gyámügyi Osztály

6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Fax: 06-77/999-621
e-mail: janoshalma@bacsjaras.gov.hu

iroda  
száma

ügyintéző  
neve új telefonszám

14 Hivatalvezető
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 77/795-269

15
Pénzügyi ügyintézők
Farkasné Koczó Emese
Nikli Tímea

77/795-270

16
Szociális ügyintézők
Farkas Tiborné
Szabó Gáborné 

77/795-284
77/795-271

17
Szociális ügyintéző
Bajzákné Somoskövi Éva 77/795-272

19

Szociális ügyintéző
Abonyi Lászlóné

Szabálysértési és szociális ügyintéző
Szilágyi Szabolcs

77/795-288

77/795-274

20 Posta, Iktatás, irattár
Ádám Zoltán 77/795-275

24 Szociális ügyintéző
Kopcsekné dr. Dora Éva 77/795-288

A Béke tér 1. sz. alatti épületben működő Okmányirodai Osztály 
is új telefonszámokat kapott, amely külön tájékoztatóban kerül köz-
zétételre.  

Hivatalunk többi épületében a telefonszámok nem változtak.

 A szülői felügyeleti jogok 
gyakorlásával kapcsolatos 
vitás kérdések rendezése

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban 
Ptk.) 4:146. § (2) bekezdése szerint a szülői felügyelet a kiskorú gyer-
mek neve meghatározásának, gondozásának, nevelésének, tartózko-
dási helye meghatározásának, vagyona kezelésének, törvényes képvi-
seletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyámságból 
való kizárásnak a jogát foglalja magában. 

A Ptk. alapján a szülői felügyeletet a szülők - megállapodásuk vagy a 
gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában - közösen 
gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt.

Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők valamely kér-
désben nem tudnak megállapodni - a lelkiismereti és vallásszabadság 
körébe tartozó kérdés kivételével - a gyámhatóság dönt.

A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötele-
zettségeket egymás között megoszthatják, és megállapodhatnak abban 
is, hogy a szülői felügyeletet az egyikük gyakorolja.

A különélő szülők megállapodásának hiányában - kérelemre vagy a 
gyermek érdekében hivatalból - a bíróság dönt arról, hogy a szülői fel-
ügyeletet melyik szülő gyakorolja. Ha a bíróság a szülői felügyelet gya-
korlására az egyik szülőt jogosítja fel, a gyermekétől különélő szülő a 
szülői felügyeleti jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések 
kivételével nem gyakorolhatja.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben 
közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők 
megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorol-
ja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e 
tekintetben korlátozta vagy megvonta. A gyermek sorsát érintő lénye-
ges kérdésnek tekintendő 

a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, 
a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huza-

mos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodá-
si helyének kijelölése, 

 – állampolgárságának megváltoztatása és 
 – iskolájának, életpályájának megválasztása.

Ha a különélő szülők egyes, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítvá-
nyok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljá-
rásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 18. § (1) bekezdé-
se szerint, ha az együtt élő vagy különélő szülők a szülői felügyelet 
közös gyakorlása körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegye-
zésre jutni, a Ptk. 4:166. §-a alapján a gyámhivatal döntését a lelkiis-
mereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével bármelyik 
szülő kérheti.

További részletes tájékoztatást a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Jánoshalmi Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztályán a 6440 
Jánoshalma, Arany János utca 13. szám alatt kérhetnek ügyfélfogadá-
si időben.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Ön is munkát keres?

Okostelefonon is igényelhet 
néhány perc alatt erkölcsi 

bizonyítványt!

Újabb jó hír a munkát keresőknek. Már nem kell erkölcsi 
bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés miatt hivatalba mennünk vagy 
a postát felkeresnünk. Pár kattintással gyorsan erkölcsi bizonyítványhoz 
juthat a KEKKH fejlesztésével készült ingyenesen letölthető OkmányApp 
okostelefon alkalmazással vagy a hivatal Webes ügysegéd szolgáltatásán 
keresztül.

Magyarországon is terjed az elektronikus ügyintézés, erre jó példa, 
hogy a Webes ügysegéden keresztül 2014-ben benyújtott erkölcsi bizo-
nyítvány igénylések száma a 2013. évihez képest 25%-kal növekedett.

Az erkölcsi bizonyítvány elektronikus igényléséhez nincs is másra 
szükségünk, mint számítógépre vagy legalább Android 2.2-es ill. iOS 6-os 
operációs rendszerrel működő okostelefonra, internetkapcsolatra, vala-
mint Ügyfélkapus azonosításra (az Ügyfélkapu biztosítja a felhasználók 
számára, hogy kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási 
ügyintézést nyújtó szervekkel).

Banki átutalással, vagy azonnali bankkártyás fizetési móddal is 
kiegyenlítheti a szolgáltatásért fizetendő összeget. A bankkártyás fize-
tés az OTP Bank fizetőfelületén történik, ahol biztonságos környezet-
ben adhatja meg a tranzakció kiegyenlítéséhez szükséges bankkártya 
adatokat.

Ha ügyintézése során elakadna, hívja a 1818-as számon működő 
Országos Telefonos Ügyfélszolgálatunkat, hogy erkölcsi bizonyítvánnyal 
kapcsolatosan felmerülő kérdéseire – az Ügyfélkapu nyitásával, Webes 
ügysegéddel és az OkmányApp mobilalkalmazással kapcsolatban mun-
katársainktól azonnali választ kaphasson.

(http://www.kekkh.gov.hu/webws_ugyseged)
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

Változások Hivatalunknál

mailto:okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
http://www.kekkh.gov.hu/webws_ugyseged
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Jánoshalmán 1948-tól, de az egész ország területén a beszolgálta-
tással együtt megkezdődött a parasztság gerincének megtörése. A reg-
náló Magyar Dolgozók Pártja kiadta a jelszót: „A kulákra csak a kemény 
kéz hat.”

Kiket is nevezett ki kuláknak a párt? Akinek legalább 25 katasztrális 
hold földterülete volt, az már kuláknak számított. Ha valakinek 5 kataszt-
rális hold szőlője vagy gyümölcsöse volt, azt ötszörözték és már ő is 
megkapta a nagy, zöld K-betűt és az üldöztetést. 

A termény beszolgáltatást minden parasztgazdaságnak kötelező volt 
beadni. Búzát, tejet, tojást, baromfit, burgonyát, babot, azaz minden ter-
méket, amit a családi gazda megtermelt. 

A beadási könyvön nagy, zöld K-betű jelezte, hogy kit neveztek kulák-
nak. Azok, akik alkalmaztak munkást, azok már kulákká lettek minősítve. 

1950-ben már országosan tízezer számra kerültek olyan családi gaz-
daságok kulák-listára, aki csak családjukkal művelték a földet. 

Azzal nem törődtek, hogy mekkora volt a termés, hogy a gazdálkodó-
nak marad-e vagy sem, a beszolgáltatás volt az első. 

Már 1948-ban 3000 parasztot ítéltek el beszolgáltatás elmulasztá-
sa miatt. 

Közben az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) felügyelete alatt Recsken, Kis-
tarcsán és a Hortobágyon megnyitották az internáló táborokat. 

Tőlünk Jánoshalmáról Hartára és Bajára vitték internáló táborba azokat 
a gazdálkodókat, akiket osztályellenséggé neveztek ki.

Mit jelentett a megbélyegzés? Azt, hogy az érintettek az adót, a beszol-
gáltatási kötelezettségüket sosem tudták teljesíteni, mert az úgynevezett 
szorzószámot állandóan változtatták. Sőt, azt is bevezették, hogy a csa-
lád felel a szőlőért. 

Gyermekkorom szomorú élménye volt, mikor szüleim nem kaptak disz-
nó vágási engedélyt. Így elmaradt a disznótor, mivel mindkét ágról a nagy-
szüleim kulákok voltak és a beszolgáltatást nem tudták teljesíteni. 

A megtorlások szaporodtak. 1952-es évben május 20-25-ig nagy fagy 
volt. Elfagyott minden. Közben a padlást valósággal lesöpörték. Jött az 
ősz, vetni kellett volna, de nem volt vetőmag.  A tanácselnök, aki akkor 

Nagy M. István volt, rendőri segédlettel október végén összefogatta a gaz-
dálkodókat, a tanácsházára szállíttatta őket, és ott különböző molesztálá-
soknak vetették alá. A megalázás több gazdálkodót idegronccsá tett. Több 
gazdálkodó felajánlotta az államnak a földjét. Elköltöztek Jánoshalmáról. 
Sztálinváros (Dunaújváros), Kazincbarcika, Budapest, Gödöllő. Ezek a 
városok több jánoshalmi család, volt gazdálkodó végső otthona és mun-
kahelye lettek. 

Közben megkezdődött a gazdag parasztok likvidálása. Sorra kerültek 
kuláklistára olyanok, akik sohasem, vagy csak néha alkalmaztak idegen 
munkaerőt családjuk mellett földjeik művelésére. 

1950-ben már számos középparasztot minősítettek kulákká. Jánoshal-
mán jóformán minden jól gazdálkodó családi gazda kulák lett.

Ami a megaláztatás mellett még elkeserítő volt, hogy e családok gyer-
mekei középiskolába sem mehettek, mert nem vették fel őket. 

A gazdag parasztok és a jó képességű középparasztok menekülésével 

a faluról részben ekkor, részben 1959-60-ban, az erőszakos kollektivizá-
láskor veszett el az a tudás, az a közösségteremtő, illetve megtartó erő, az 
az önállóság és döntőképesség, amelyre a rendszerváltás után oly nagy 
szükség lett volna vidéken.

A Magyar Országgyűlés nem régen emlékezett meg a kuláküldözésről.
Jánoshalmán, az üldözésről sok emléket őrzök. 
Igaz gyermekfejjel, de átéltem a szüleim, nagyszüleim meghurcolását…
A mai korban, a mai fiatalok ezt csak akkor tudják meg, ha mi, akik ezt 

átéltük, elmondjuk nekik. Itt mellékelem azt a Kulák jelzésű Beszolgáltatá-
si könyvet, mely alapján elkövették a becsületes gazdálkodók üldözését. 

Jánoshalma a kollektivizálás mellett a kuláküldözést még ma sem 
heverte ki. Emlékezni kell az üldözöttekre, akik utódai köztünk élnek, és 
nagy ünnepekkor haza látogatnak.

Dági József

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

TÁJÉKOZTATÁS 
A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYBEVÉ-

TELÉHEZ SZÜKSÉGES HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYRÓL

A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térí-
tendő állami támogatás 2015. július 1-jét követően igényelhető.

A családok otthonteremtési kedvezménye „C” (követelménynek megfe-
lelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősí-
tési osztályú egylakásos lakóépület vásárlása illetve bővítése esetén az 
igénylőnek csatolni kell a lakóépület fekvése szerinti építésfelügyeleti ható-
ság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy 
2013. január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt köte-
lezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e.

A hatósági bizonyítványt a Jánoshalmi Járás területén lévő ingat-
lanok esetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járá-
si Hivatal Építésügyi Osztálya (6500 Baja, Deák F. u. 11-13.) állítja ki.

Amennyiben a lakóépület műemlék, illetve műemléki környezetben 
vagy műemléki jelentőségű területen áll, abban az esetben a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.). állítja ki 
a hatósági bizonyítványt.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 Vegyen részt az Ön 
Vállalkozása is a 

Járási szüreti expón
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala a tavalyi 
év sikere után partnereivel közösen 2015. évben is részt vesz a „Járási 
szüreti expo” elnevezésű rendezvény szervezésében. 
A „Járási szüreti expo” célja, hogy 

•	 a járási termelők lehetőséget kapjanak termékeik bemutatására; 
•	 a járás lakossága illetve a szüreti expón résztvevők 

megismerhessék a járás termelőit; 
•	 a termelők is megismerhessék egymást.

A rendezvény 2015. szeptember 18-20.  (péntek-vasárnap) között lesz 
a jánoshalmi FM  Mezőgazdasági Szakképző Iskola udvarában és 
termeiben. (6440 Jánoshalma, Béke tér 13.)
A „Járási szüreti expo”-n való részvétel minden kiállító és látogató számára 
díjtalan!
A kiállításon megjelenéssel kapcsolatos tudnivalókat a későbbiek folyamán 
részletes tájékoztatóban közöljük, illetve a jelentkezési lapot megküldjük. 
A „Járási szüreti expo” rendezvény három napja alatt kiállítások, kulturális 
rendezvény, mezőgazdasági termény kiállítás kerülnek megszervezésre. 
A rendezvény pénteki napján szüreti ételek kóstolója, szombati napján 
káposztafőző verseny lesz. 
A rendezvényen különböző gyerekprogramok és családi programok várják 
a látogatókat. 

Várunk minden kedves érdeklődőt!
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 

járási hivatalvezető

A Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Jánoshalmi Járá-
si Hivatala 2013. január 1-től 
kezdte meg munkáját, az eltelt 
idő alatt törekedtünk arra, hogy 
részt vegyünk és képviseltessünk 
magunkat a Jánoshalmán szerve-
zett rendezvényeken, így minden 
évben közösen főztünk a János-
halmi Napok szombati napján. 

A hivatalunk kollektívája és a 
családtagjaik számára főzött az 
előző években Mészáros Pongrác 
a Foglalkoztatási Osztály vezető-
je illetve Ádám Zoltán a Hatósági 
és Gyámügyi Osztály munkatársa.

Az idén finom babgulyás főtt a 
bográcsban, amelyet Ádám Zol-
tán készített, segítője volt Szalmá-
né Gunda Edit kolléganő. Mind-
kettőjüknek köszönjük a munkáját. 
Nagyon ízletes lett az étel. 

Hivatalunk 2014. év szeptembe-
rében indult a káposzta főző ver-
senyen is, ahol az első díjat Ádám 
Zoltán és Szép Péter nyerte el. 

A társ szervezőkkel együtt idén 
is részt veszünk a Járási Szüreti Expo megszervezésében 2015. szeptem-
ber 18-20. között, ahol ismételten indulunk a káposztafőző versenyen is. 

Jánoshalma. 2015-07-16. 

A kollégák nevében: 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 

hivatalvezető

Tulajdonos parasztság története 
Kuláküldözés

Közösen főztünk a Jánoshalmi Napok szombatján TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!
Tűzgyújtási tilalom elrendelésére került sor a Bács-Kiskun megye 

területén
Tilos tüzet gyújtani 2015. július 4-től a Bács-Kiskun megye terüle-

tén fekvő erdőkben és fásításokon, valamint az erdőterületek illetve 
fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken kije-
lölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásítások-
ban, beleértve a parlag és gazégetést is!

A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás 
miatt a megye erdőterületein és annak környezetében – különösen a par-
lag- és legelő területekkel határos erdőkben, valamint a fenyvesekben - 
fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a köz-
úton és vasúton utazók által eldobott égő cigarettacsikk és dohánynemű 
fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt lágyszárú növényzet és erdei 
avar a jelenlegi időjárási körülmények között rendkívül gyúlékony és erdei 
vagy mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrása lehet. 

Felhívjuk a közúton és vasúton utazókat, az erdőben kirándulókat, a 
mezőgazdasági területeken dolgozókat, hogy égő cigaretta csikket és 
dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése súlyos kárral fenyegető helyzetet, 
illetve a tűz káros következményeinek megelőzését szolgálja.

Aki a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, száz-
ezer forintig terjedő erdővédelmi bírsággal sújtható.

 (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Bejelentési kötelezettség 
nyugdíjasoknak 2015

Nyugdíjasok bejelentési kötele-
zettsége 2015: lakcím, tartózkodá-
si hely, taj szám, személyi igazol-
vány csere stb.

Fontos tájékoztató jelent meg 
hétfőn az Országos Nyugdíjbizto-
sítási Főigazgatóság (ONYF) hon-
lapján, a nyugdíjasok, ellátásban 
részesülők bejelentési kötelezett-
ségeiről.

Milyen bejelentési kötelezettsé-
geket írnak elő a nyugdíjjogsza-
bályok?

A nyugdíjas – ideértve az egyéb 
ellátásban részesülő személyeket 
is -

15 napon belül köteles beje-
lenteni a nyugdíjfolyósító szervnek 
minden olyan tényt, adatot, körül-
ményt, amely a nyugellátásra vagy 
egyéb ellátásra való jogosultságát, 
illetőleg a nyugellátás, egyéb ellá-
tás folyósítását érinti.

Be kell jelenteni többek közt
 ● a lakóhely-változást,
 ● a tartózkodási hely megválto-
zását,
 ● a levelezési cím változását, a 
külföldön történt letelepedést,
 ● a belföldi és külföldi munkavég-
zést, stb.
A bejelentésnél hivatkozni kell 

a folyósítási törzsszámra (ez a 9 
számjegyű egyedi azonosító).

A rokonoknak is 
lehet feladatuk

A tájékoztató kitér arra is, hogy a 
nyugdíjas elhalálozásának tényét, 
időpontját a vele közös háztartás-
ban együtt élt házastárs, gyermek, 
unoka, szülő, nagyszülő és test-
vér egymást követő sorrendben, 
ezek hiányában az örökös, vagy 
a nyugellátás felvételére jogosult 
más személy 15 napon belül köte-
les bejelenteni a nyugdíjfolyósító 
szervnek.

A bejelentést egyébként elektro-
nikus úton is megtehetjük.

orbid, de nem mindenki jelenti 
be a halott hozzátartozót

Hónapokig a fészerben tartotta 
az anyja holttestét egy taktakenézi 
férfi. Az asszony már a kilencvenes 
éveiben járt, halálát az első vizsgá-
latok szerint az idős kora okozta – 
a fiúnak viszont nem volt pénze a 
temetésre.

A férfi állítása szerint nem elrejte-
ni akarta a holttestet, csak megvár-
ni, amíg kedvezőbb lesz az anya-
gi helyzete. Ezt elősegítendő janu-
ár óta is felvette az anyja nyugdí-
ját. Ez felveti a csalás gyanúját – 
írja a boon.hu

Forrás: 
www.hirkozpont.eu



J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE6. oldal 2015. augusztus

Nyári napközi iskolánkban

A Jánoshalmi Kistérségi Társulás nyertes pályázatának keretében az 
idei évben is megvalósulhatott iskolánkban az „Élmény Gazdag Nyári Nap-
közi” elnevezésű program, amelyen minden héten húsz gyermek vehetett 
részt. A tábor célja azt volt, hogy segítséget nyújtson azoknak a családok-
nak, amelyekben a gyermek elhelyezése vagy egyéb fizetős tábor finanszí-
rozása gondot okozott volna. 

Az első héten, július 6-10-ig rendkívül színes iskolai és iskolán kívüli 

programokban vehettek részt a tanulók. Reggel zenés tornával indítottuk a 
napot, majd a közös áhítatokon tanulságos történeteket olvastunk, és éne-
kekkel, keresztény könnyűzenével igyekeztünk közelebb kerülni Istenhez. 
Délelőttönként kézműveskedtünk, a gyermekek korosztályuknak megfele-
lően megmutathatták kreativitásukat. A kézműves foglalkozásokat közös-
ségépítő kompetenciajátékok követték, ahol a tanulók egyre jobban megis-
merhették egymást és minket, tanító néniket is. Ebéd után „csendes pihe-
nőt” tartottunk az időjárás forrósága miatt. Ez idő alatt életkoruknak meg-
felelő mesét néztünk, majd megbeszéltük az abban megjelenő viselkedés-
mintákat. Iskolán kívüli programjaink is nagy sikert arattak. Szerdán meg-
tekintettük Nemes István festőművész Álomvilág angyalszárnyakon című 
kiállítását. Csütörtökön kirándultunk a Király Lovastanyára, ahol különö-
sen nagy öröm volt látni, hogy az ott táborozókkal milyen gyorsan közös 
játékba merültek a gyermekek. Pénteken délután a helyi uszodában fej-
lesztettük úszástudásunkat. A hét zárásaként megnéztük a sok-sok elké-
szült fényképet, amelyekkel felidéztük a közösen átélt, szép élményeket, 
és csekély ajándékképpen egy-egy csoportképet vihettek magukkal haza 
a gyermekek. 

A legnagyobb elismerés számunkra, hogy minden reggel lelkesen jöttek 
a gyermekek. Úgy gondoljuk, ebben az egy hétben mindenki gazdagodott 
hitben, lélekben, kitartásban és szeretetben.

Buzder Mónika és Ancsa-Molnár Edina

A napközis tábor második hete is eseményekben gazdag volt. A beszél-
getések, a közös játékok mellett bőven jutott idő sportolásra, kézműveske-
désre is. A hét legsikeresebb napja tagadhatatlanul a szerda volt, amikor 
a Király Lovastanyára kirándultunk. A gyerekek közül néhányan most ültek 
először lovas kocsin és lovon, így ők duplán élvezték ezt a programot. A 
rekkenő hőségben mindenkinek jól esett a pancsolás a medencében.

Örültünk annak, hogy idén a Korzó étteremben ebédelhettünk, ahol a 

finom ételeket kulturált környezetben és nagyon kedves kiszolgálás mel-
lett fogyaszthattuk el.

Azt gondolom, hogy a hét folyamán mindenki megtalálta a neki tetsző 
elfoglaltságot, és igazán sok élményben gazdagodtunk.

Simityné Mészáros Judit és Kucsora Bernadett

A harmadik héten a sportok kaptak főszerepet a játékok között. Túráz-
tunk és számháborúztunk az Erzsébet erdőben, lovagoltunk és teniszez-
tünk a lovastanyán, úsztunk, reggelente tornáztunk és kocogtunk, fociztunk 
és tollasoztunk az iskola udvarán. Mindezek mellett szabad foglalkozásként 
különböző készségfejlesztő játékokat játszottunk és kézműveskedtünk.  A 
nagy kánikula nem szegte kedvünket, bár kellemes fáradtság töltött el min-
denkit péntek délutánra.

Komárominé Vikor Ágnes és Kuklis Andrea

Az utolsó héten a tervek szerint egy lovagkorba „utazunk” képzelet-
ben. Megismerkedünk majd olyan lovagi erényekkel, mint erkölcsösség, 
bátorság, állhatatosság, hűség, becsületesség, bőkezűség, mértéktar-
tás. Mindezek értéke mit sem változott, s ma is fontos lenne, hogy ezek 
szerint éljünk.

Játékos feladatokkal, „próbatételekkel”, alkotófoglalkozásokkal - várépí-
tés, pajzs, zászló, lovagi „kellékek” és ékszerek (tarsoly és fejdísz) -, közép-
kori étkek (kenyérlángos) készítésével múlatjuk az időt. A visszatérő prog-
ramok mellett pénteken tánccal és a lovagi próbák eredményhirdetésével 
búcsúzunk egy lovagkortól.

Csapóné Sarok Enikő és Csofcsics Erika

Nyári táborban
Iskolánk idén is sikerrel pályázott Erzsébet tábori programra. Hetven 

tanuló, hét pedagógus és Sándor atya vett részt ebben. A tábor ígéretes 
lehetőséget kínált tanulóink számára, ám mi igyekeztünk megőrizni, fejlesz-
teni saját közösségünket is, ezért saját nevet is választottunk: Szent Erzsé-
bet apródjai. A hét folyamán e magyar szentünk példájával „tanítottuk” diák-
jainkat mások elfogadására, anyagi javakról és pillanatnyi vágyainkról való 
lemondani tudásra, társaink segítésére. A szabadidő hasznos eltöltése igé-
nyének kialakítása is célunk volt, így a tábori programon felül badacsonyi 
hajókirándulást szerveztünk, illetve vetélkedőt. A nappali fürdés után az 
esti sötétben a bátrak beúszhattak a Balatonba hosszan, s még pecázás-
ra is volt lehetőség. „Kis” csapatunk tagjai sikerrel tanulták a testvéri közös-
ségben élés szabályait, sok tapasztalattal gazdagodtunk ezen a téren is.

Köszönöm kollégáimnak, Friebertné Radvánszki Ritának, Enesei Péter-

nek, Haug Andrásnak, Haugné Szatmári Líviának, Komáromi Róbertnek és 
Kucsora Bernadettnek hogy szabadságukon is tanulóink „növelésére” vál-
lalkoztak, s úgy tanítottak, hogy azt a gyermekek mókának, játéknak élték 
meg. Hálás vagyok Sándor atyának, aki a lelki vezetés mellett ugyanúgy 
vállalta a nevelést, mint a többi pedagógus. Köszönöm a szülőknek, hogy 
ránk bízták erre a hétre is gyermekeiket, és a gyerekek beszámolói után 
sok-sok pozitív visszajelzéssel erősítettek meg minket.

Sörös Anita
igazgató

Nagy izgalommal készültünk az idei évi fonyódligeti Erzsébet táborba. 
Az indulás napján az otthon gondosan elkészített csomagjainkkal izga-
tottan vártuk a busz érkezését. Az utunk hosszan, de szórakoztatóan telt. 
Megérkezésünkkor elfoglalhattuk a számunkra előkészített szobákat. Ezu-
tán Sándor atya tartott nekünk egy rövid misét, később elfogyasztottuk az 
első ebédünket. Délután már élvezhettük a Balaton hűs vízét. Az esténk 
a hivatalos tábornyitóval fejeződött be, ahol mindenki együtt énekelte a 
tábor dalát. Hétfő reggel egy frissítő tornával kezdtük a napot (mint min-
den ezt követő napon), majd egész napos program volt a strandolás, este 
pedig volt egy koncert a táborozók szórakoztatására, amit mindenki élve-
zett. Kedden délelőtt vízi játékokkal várták a szórakozni vágyókat. Délután 
városnéző kisvonattal bementünk a fonyódi partra, ahol a várossal kap-
csolatos kérdésekre kellett megkeresni a válaszokat. Este bátorságpróbá-
ra lehetett menni. Szerdán hajóval átmentünk  Badacsonyba, ahol szuve-
níreket vehettünk. Az esti program egy népdalos előadás volt, amit kevés-
bé élveztünk. Csütörtökön a délelőtti program szintén strandolás volt. Dél-
után a tanárok csapatversenyt szerveztek a diákoknak. Este volt a tábor-
záró beszéd, majd utána diszkó várta a táncos lábúakat. A péntek reggel 
pakolással és takarítással telt el, majd indulás előtt csoportképek készül-
tek. Vegyes érzelmekkel hagytuk el a tábort: maradtunk volna még, hisz a 
Balaton és az élmények vonzottak minket, ám a családunkkal való együtt-
lét már nagyon hiányzott.

Csima Natália, Mamuzsics Viktória és Mamuzsics Brigitta

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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Az iskolai élet legszebb ünnepe a ballagás.
Ezen a várva várt nagy eseményen a végzőseink búcsút vesznek az 

iskolától, egymástól, tanáraiktól, itt maradó diáktársaiktól. Mindazoktól, 
akikkel együtt voltak az elmúlt nyolc küzdelmes év során. Búcsú az eddig 
megszokott diákélettől, a számtalan egyéni és közös élménytől: versenyek-
től, osztálykirándulásoktól, iskolai programoktól, rendezvényektől.

A ballagást mindig körüllengi a befejezés megilletődött szomorúsága, de 
benne rejlik a remény, hogy egy új kezdődjön el.

2015. június 13-án 3 nyolcadikos osztály búcsúzott el az iskolánktól:

8. a osztály 18 fő,  osztályfőnök: Kasziba Gyöngyi

8. b osztály 17 fő,  osztályfőnök: Nánai Attila

8. G osztály 24 fő,  osztályfőnök: Lógó Tiborné
A szervező hetedikesek gyönyörűen dekorált tantermekkel, folyosó-

val lepték meg a ballagókat. A tarisznyák átadását egy búcsúztató és egy 
búcsúzó szöveg is kísérte.

Mivel a Sportcsarnokban rendeztük az ünnepélyt, ezért átballagtunk a 
helyszínre fotósok és videósok kereszttüzében.

A remekül összeállított ünnepélyes műsor keretében az iskola zászlójá-
nak átadása is megtörtént. 

A nyolc év munkájának elismeréseképpen az alábbi tanulók részesültek 
díjban, illetve elismerésben.

Az Invokáció Alapítvány részéről pénzjutalmat és Hunyadi-díjat kaptak:
Bényi Luca 8. G osztályos tanuló 8 évi kitűnő tanulmányi eredményéért 

és a B1-es szóbeli német nyelvvizsgáért,
Penczinger Barbara 8. G osztályos tanuló 8 évi kitűnő tanulmányi ered-

ményéért, Szőke Janka 8. G osztályos tanuló 8 évi kitűnő tanulmányi ered-
ményéért és a B1-es szóbeli német nyelvvizsgáért, Zentay Klaudia 8. G 
osztályos tanuló 8 évi kitűnő tanulmányi eredményéért.

 Hunyadi-díjat kaptak: Ádám Viktória 8. b osztályos tanuló kiemelkedő 
tanulmányi, sport és közösségi munkájáért, Mészáros Anna 8. a osztályos 
tanuló közösségi munkájáért.

B1-es szóbeli német nyelvvizsgáért:
Hering Brigitta 8. G osztályos tanuló, Sendula Lili 8. G osztályos tanuló, 

Herczeg Vivien 8. G osztályos tanuló, Juhász Dóra 8. G osztályos tanuló, 
Vaski Csenge 8. G osztályos tanuló, Kovácsfalvi Fruzsina 8. G osztályos 
tanuló. Felkészítő tanáruk: Lógó Tiborné

Könyvjutalmat és elismerő oklevelet kaptak az A2-es szóbeli német 
nyelvvizsgáért: Szvétek Csaba, Nagy-Domokos Andor, Varga Zoltán 8. G 
osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Lógó Tiborné

Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesült:
Penczinger Barbara 8. G osztályos diákunk, aki a Teleki Pál földrajzi ver-

seny megyei fordulóján 1. helyezést ért el, és az országos döntőn képvi-
selte városunkat.  A Bács- Kiskun megyei matematika versenyen 8. helyen 
végzett.  Felkészítő tanárai: Győri Jánosné és Kasziba Gyöngyi

Zentay Klaudia, aki a Teleki Pál földrajzi versenyen megyei fordulóján 3. 
helyezést ért el. Felkészítő tanára: Győri Jánosné

Juhász Dóra és Deák Martin 8. G osztályos tanulók kiváló tanulmányi 
munkájukért és példás magatartásukért. 

Könyvjutalmat és oklevelet kaptak a Bendegúz levelező versenyen nyúj-
tott teljesítményükért: 

Ádám Viktória 8. b osztályos tanuló irodalom tantárgyból arany fokozat,
Bényi Luca 8. G osztályos tanuló irodalom arany fokozat,
Ságodi Auróra 8. G osztályos angol arany fokozat,
Szőke Janka 8. G osztályos angol arany fokozat,
Vaski Csenge 8. G osztályos irodalom ezüst fokozat,

Zentay Klaudia 8. G osztályos tanuló matematika tantárgyból arany 
fokozat.

A levelező verseny szervezője és koordinátora: Garami Mária Rená-
ta tanárnő

Kimagasló sportteljesítményéért könyvjutalomban részesült:
Szénási Odett 8. G osztályos növendékünk, a Magyar Látványtánc Szö-

vetség országos bajnokságán elért 4. helyezésért, Juhász Dóra 8. G osz-
tályos tanulónk, aki az országos látványtánc-bajnokságról arany érmet 
hozott haza. 

Felkészítőjük: Bátyai Gáborné és Bátyai Fruzsina

A Garami Mária Renáta tanárnő által vezetett Zsebszínpad színtár-
sulata sokszor tette emlékezetessé iskolai rendezvényeinket. Idén ők is 
elballagtak. Tagjai az oklevél mellé egy-egy DVD lemezt kaptak ajándék-
ba, hogy bármikor megnézhessék a legjobban sikerült alakításaikat. A fel-
vételeket Nikli Károly tanár úr készítette.

Ők a következők: 8.a: Abonyi Adrienn, Czeller Emília, Herczeg Anita, Laki 
Szilveszter, Mészáros Anna. 8.G osztály: Ádámszki Virág, Burján Ákos, 
Gáspár Mirella Mercédesz, Hering Brigitta, Ragadics Balázs, Ságodi Auróra 
Sendula Lili, Szénási Odett Szonja, Szőke Janka, Oláh Viktória, Varga 
Zoltán

Virágátadáskor annyi virág került nyolcadikosaink kezébe, hogy nem bír-
ták átfogni sem.

Ezúton mondunk köszönetet a főszervezőnek Juhász Katalin tanárnő-
nek, valamint Dóka Erika, Bátoriné Karip Anna és Garami Mária Rená-
ta hetedikes osztályfőnököknek a felejthetetlen, igazi élményeket nyújtó 
napért. Örök élmény marad mindenki számára.

Kasziba Gyöngyi
ballagó nyolcadikos osztályfőnök 

Ebben a tanévben is a 7. G és a 6. G osztály együtt pályázott a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány által szervezett Erzsébet-tárborba. A pályáza-
ton 3 napos kirándulást nyertünk június 1-től 3-ig a Balaton északi partjára, 
Zánkára. Szállásunk a gyönyörűen felújított zánkai táborban volt. 

Kirándulásunk első napján az erdei környezetben megépített balatonfűz-
fői bobpályán csúsztunk le, gyönyörködve a balatoni panorámában, majd a 

Tihanyi Bencés Apát-
ság lenyűgöző szép-
ségű barokk templo-
mát néztük meg.

Másnap Nemesvi-
tára, a Westernpark-
ba utaztunk, ahol 
egész napos szóra-
kozás, izgalmas prog-
ramok vártak ránk. A 
vadnyugati hangula-
tú szabadidőparkban 
sokféle program közül 
választhattak a diá-
kok: aranymosás, íjá-
szat, trambulin, west-
ern show, drótkötélpá-
lya, stb.

Délután a nagy 
kánikulában fürödni 
is tudtunk a Balaton-

ban. Kedd este mindannyian a tábor által szervezett élő népzenei koncer-
ten vettünk részt.

Kirándulásunk harmadik napján Veszprémbe a királynék városába utaz-
tunk. Felsétáltunk a várba, I. István király és Gizella királyné szobránál a 
kilátóbástyánál gyönyörködhettünk a város csodálatos panorámájában. 

Visszafelé a Petőfi Színház újjávarázsolt épületét, a Szentháromság 

teret, a Várkaput és a Pannon Egyetem épületeit tekintettük meg.
Hazafelé a balatoni kompon is utaztunk Tihany és Szántód között. 
Reméljük, jövőre is pályázatok útján eljutunk nemcsak hazánk szép tája-

ira, hanem elutazhatunk a határon túli híres történelmi helyeinkre is.
Rittgasszer Jánosné és Bátoriné Karip Anna of.

Hunyadi Iskola hírei
Hunyadis Ballagás 2015

Zánkai kirándulás
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Mezőgazdasági Szakképző hírei

A Hergyevicai Iskola megszűnésének ötvenedik évfordulója alkalmából 2015. augusztus 16-án találkozót tartunk 
mindazoknak, akik 1923-tól 1965-ig az iskola tanulói voltak. 

Kérjük diáktársainkat, továbbítsák egymás között a találkozóval kapcsolatos információkat.
A részvételi díjat a jelentkezéssel egy-időben 2015. augusztus 5-ig kérjük befizetni a szervezőknél.
Telefonos elérhetőségünk: 

Csincsák Sándorné 
Mészáros Ágnes

Kiss Imre Mészáros Sándorné
Dági Janka

Szűcs Sándorné
Taskovics Anna

06 70 935 0483 06 30 252 8159 06 70 459 3373 06 20 933 4938

A legutóbbi, 2012-es találkozó résztvevői

Meghívó diáktalálkozóra

Az Országgyűlés  2015. május 27-i ülésnapján elfo-
gadta a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tör-
vény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 
és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosítá-
sát, melyek alapján jelentős változások kezdődtek el a 
szakképzésben. 

A változások nagymértékben érintik  intézményün-
ket, az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Köz-
pont, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiu-
mot is, melynek szakközépiskolai képzése 2016. szep-
tember 1-től szakgimnáziummá, szakiskolai képzése 
szakközépiskolává alakul át.

A szakgimnázium 4+1 éves lesz, ahol a szakmai 
érettségi végzettség a jövőben nem csak munkakör 
betöltésére jogosít majd, hanem egyúttal OKJ-s szak-
mai végzettségnek is minősül.

Az új szakközépiskola (régi szakiskola) pedig 3+2 
éves lesz, ahol a 3 év szakmai képzés és a szakmun-
kás bizonyítvány megszerzése után az utolsó 2 évben, 
kizárólag az érettségi tárgyakból történő felkészítés 
keretében, érettségi vizsgára készülhetnek fel a szak-
iskolások.

Fontos változás, hogy ingyenessé vált a máso-
dik szakképesítés megszerzése is, illetve 21 évről 25 
évre emelték fel azt az életkorhatárt, amelyet követő-
en a tanuló már kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új 
tanévet. A második szakképesítés megszerzését azon-
ban csak felnőttoktatás keretében engedélyezi a tör-

vény, ezért intézményünk kellő számú jelentkező ese-
tén ingyenesen biztosítja majd ennek a lehetőségét.

Jó hír, hogy a  februárban  megjelent 13/2015 (II.10) 
kormányrendelet 5. sz. melléklete alapján  a  2015/16-
os tanévben induló gazda, illetve  mezőgazdasá-
gi gépész  képzéseink hiányszakmának minősülnek 
ezért ösztöndíjjal támogatottak lesznek. Ennek alap-
ján a hozzánk jelentkezett mintegy 60 fő mezőgaz-
dasági gépész és 20 fő gazda tanuló szeptember 1-től  
ösztöndíjat kap majd, mely a második félévtől kezdve 
tanulmányi eredménytől függően  növekedhet . Azon-
ban nem csak a leendő 9. évfolyamos, hanem az elmúlt 
tanévben hozzánk beiratkozott, szeptembertől már 10. 
évfolyamos gazdák  is részesülnek  majd ebből az ösz-
töndíjból, melynek hivatalos elnevezése az új szakkép-
zési törvénymódosítás alapján  Szabóky Adolf Szak-
képzési Ösztöndíj.  A tervek szerint kibővítik majd a 
kedvezményezettek körét is, így a későbbiekben az 
ösztöndíjból már nem csak a szakiskolások részesül-
hetnek, hanem a szakgimnáziumok tanulói is.

Kedves Szülők! Reméljük a törvényi változások 
ismerete segíti majd Önöket az iskolaválasztásban, 
hiszen a 2016/2017. tanévtől nagy átalakulások várha-
tóak.   Intézményünk az új rendelkezések alapján bizto-
san indítani fogja mind a szakgimnáziumi, mind a szak-
középiskolai képzést, melyekről bővebben nyílt napja-
inkon adunk majd tájékoztatást, és amelyre szeretettel 
várunk mindenkit 2015. októberében.

A jánoshalmi FM ASZK, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola, és Kollégium, és a Bács- Kiskun Megyei Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében a megyé-
ben, elsőként került megrendezésre a „Mezőgazdasági 
gépészmester” képzés. 

Az oktatás hétvégeken hat hónapon keresztül folyt, 
konzultációs jelleggel. A tanulók megtanulták a pedagó-
giai ismereteket, a közgazdaságtant, és a mezőgazda-
sági gépészet teljes vertikumát.

A vizsga három részből állt: először a szakmai írás-
beli, egy héttel később a gyakorlati, és a szóbeli felada-
tok megoldása következett.

A vizsgabizottság megdicsérte a vizsgázók felké-
szültségét, és a gyakorlati tudásukat.

Tizenkettő fő vehette át a vizsgabizottság elnökétől a 
„MESTERLEVELET”, ami lehetőséget biztosít a duális 
képzésben a tanulókkal történő foglalkozásra, oktatás-
ra, és további szakmai elismerést is ad.

Iskolánk a téli időszakban ismét tervezi a képzés 
elindítását, mert 2016. szeptemberétől a mesterlevél 
megléte kell azok részére, akik tanulókkal foglalkoznak 
a magán vállalkozásukban, vagy a cégeknél. 

Gratulálunk, a sikeres vizsgát tett hallgatóknak!
Z. Gy.

Ingyenessé válik a második 
szakképesítés is

Az eredményes vizsga után, a „Mezőgazdasági 
gépészmesterek” lettek. 

Átvették MESTERLEVELEIKET

Megkezdtük őszi vetőmagok rendelésfelvételét.

-búza, -árpa, -tritikálé, -zab, -lucerna
Ugyanitt szarvasmarha, sertés, intenzív baromfi, nyúl, bárány, lótápok, 

tejpótlók, takarmány kiegészítők, premixek, koncentrátumok,  
problémamegoldó készítmények kaphatók.

Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00
P: 07:30-15:00
 

Déli-Farm Kft.
6791 

Szeged, Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556130

. 1941-ben volt a Nemzeti Kaszinó 100 éves évfordu-
lója. A Nemzeti Kaszinó elnöke dr. Ökrész Illés is volt. 
Ebből az alkalomból településünkön rendezett ünnep-
ségen Temerin nagy létszámmal képviseltette a test-
vérváros népét. 

1941. augusztus 15-dikén Nagyboldogasszony nap-
ján fogadta Temerin népe Jánoshalma nagy létszámú 
küldöttségét. A küldöttséget vezette Agócs Ferenc bíró. 
Dr. Ökrész Illés állatorvos szervezésében a 30 fős Gaz-

daköri tagságot és a jánoshalmi levente szakaszt foglal-
ta magában a küldöttég. 

Nagyboldogasszony napján az Ereklyés Ország-
zászló avatási ünnepségén vett részt a küldöttség. Ezt 
az Országzászlót Jánoshalma ajánlotta és vitte Teme-
rinbe. A jánoshalmi levente szakasz ezen az ünnep-
ségen díszfelvonulással emelte a rendezvény színvo-
nalát. 

Dági József

Temerin testvérvárosunk 
évfordulója
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A dietetikus tanácsai

Dinnyeszezon
Temerini Illés-

Nap 2015
Gazdakörünk küldöttsége, a temerini Kertbarátkör meg-

hívására, az idén is részt vett Temerinben a már hagyo-
mányos Illés Napi rendezvényen. Küldöttségünk a nagy 
meleg miatt korán reggel indult július 20-án hétfőn Teme-
rinbe. A déli szomszédjainknál is látszott, hogy az aratás 
már a vége felé tart, de a kukoricákra bizony ráférne, egy 
jó kiadós áztató eső. 

A Kertészlakban bőséges reggelivel vártak Bennünket. 
Majd indultunk a nagyon látványos és színpompás felvo-
nuláson. A nagy meleg ellenére is sokan vettek részt a 
menetben, de sokan voltak a nézők soraiban is. A felvonu-
lás a temerini nagytemplomban ünnepélyes szentmisével 
ért véget, ahol ott voltak a testvérvárosok küldöttségei is. 

Az ebédet a Kertészlakban fogyasztották el a testvér-
szervezetek küldöttségei együtt a vendéglátó házigazdák-
kal. Ebéd után szabadprogram volt, melynek keretében 
megtekintettük a gyönyörűen felújított tájházat.

Küldöttségünk éppen az esti vacsorára és a bálra készült, 
amikor értesült Jánoshalmáról, gazdatársunk Kiss Mihály 
haláláról. A hír mélyen megrendített Bennünket, ezért az 
esti rendezvényeken már nem vettünk részt. Küldöttségünk 
a kora esti órákban érkezett vissza Jánoshalmára.

Temerini gazdatársainknak ezúttal is szeretnénk megkö-
szönni a szíves vendéglátást.

Fajszi Ferenc

MEGEMLÉKEZÉS
Gazdakörünk küldöttsége éppen Temerinben tartózkodott, amikor megér-
kezett Jánoshalmáról a szomorú hír – egyik gazdatársunk KISS MIHÁLY 
hónapokig tartó súlyos betegsége után 80 éves korában meghalt. 

MISI bácsi, hisz így hívta 
majdnem mindenki, nagyon 
szerette a mezőgazdasági 
munkát, igazi gazda volt. 
Most is fülemben csenge-
nek a sokszor elmondott 
szavai: A mai fiataloknak el 
kell mondani, hogy a mező-
gazdaságból is meg lehet 
élni, ha jól végzik munká-
jukat és van kitartásuk. El-
hunyt gazdatársunk szinte 
élete a magyar mezőgaz-
dasághoz kötődött.

Egyik alapító tagja volt gazdakörünknek és egészen az utolsó tisztségvá-
lasztásig, ameddig egészsége engedte, gazdakörünk aktív választmányi 
tagja volt. Munkáját most a választmányban fia folytatja tovább. Gazda-
körünk tagsága és vezetősége ezúttal is szeretné kifejezni részvétét az 
elhunyt családjának.

MISI BÁCSI NYUGDJÁL BÉKÉBEN!
Fajszi Ferenc

A Gazdakör hírei

A görögdinnye szezonja hagyományosan 
július elejétől szeptember elejéig tart, de ma 
már a későn érő típusoknak köszönhetően 
az ősz első hónapjában is élvezhetjük az 
ízét. Kiváló hűsítő a meleg nyári napokon, 
és még finom is. Ha nem elég édes a vásá-
rolt gyümölcs, készíthetünk belőle salátát 
zöldségekkel vegyítve, a héját pedig befőtt-
nek is eltehetjük.

 A dinnye az egyik legkedveltebb táplálé-
kunk a nyár folyamán. Amilyen jó a dinnye, 
olyan jót tesz a testünkkel.

  Energia értéke 10 dkg-ban nem magas, 
de számítsuk azt is, hogy görögdinnyét egy 
ültő helyben nem csak tíz dkg-ot fogyasztunk, 
hanem sokkal többet. Így a szervezetünkbe 
jutó ásványi anyag mennyisége magas.  
  A görögdinnye az a táplálék, amelynek 
több mint kilencven százaléka víz. Gyógy-
hatását éppen ez a tulajdonsága idézi elő. 
Ahhoz képest, hogy ennyi vizet tartalmaz, 
azt hihetjük, hogy csak „átfut” az emésztő-
rendszerünkön. Gyorsan kiürül ugyan, de 
nem nyomtalanul. Legnagyobb tisztító akci-

ót a vesénkben végez a görögdinnye. Fogy-
asszunk tehát az idényben annyi görögdiny-
nyét, amennyit csak tudunk.

   Dinnye rendszeres fogyasztásával biz-
tosítjuk a szervezet egész napi ásványi 
anyag ellátását. A sárgadinnye rosttartal-
ma kifejezetten magas, ezért kiváló segít-
ség lehet az emésztésre.  A dinnye segít a 
méregtelenítésben, így kiváló immunrend-
szer erősítő hatású.

Faragóné Hován Éva
 Dietetikus

1. 

A jánoshalmi búcsú utáni első csütörtök reggelén úgy döntöttem, hogy 
átutazok Mélykútra Dér János csoporttársamhoz, akivel kollégistaként nem 
csak egy szobában laktunk, hanem ő kollégista és katona koromból ismert 
emeletes vaságy alsó szintjén aludt, én meg a felsőn.

A mélykúti vasútállomásról gyalogoltam a központ felé, majd jobbra for-
dultam a Munkácsy utcába, hogy eljussak a 15. számhoz. Ott lakott a bará-
tom, aki szintén szakközépiskolában végzett Szegeden, de a sikeres felvé-
telije előtt ő kétéves katona volt.

Benyitottam:
– Jó napot kívánok!
– Szervusz, Karcsika! – mondta az édesanyja.
– Kedves Anci néni! Isten éltesse! Bocsásson meg , hogy nyolc nap 

után jöttem!
Átnyújtottam a csokor virágot és megcsókoltam a kezét.
– Janika itthon van?
 A barátom meg is jelent.
– Ülj csak le a gangon! A két testvérem oda van az iskolában egy nap-

közis rendezvényen. Az édesapámat nem láthatod, mert 1977 nyár eleje 
óta már nagyon beteg volt, és most éppen alszik.

– Jobbulást kívánok neki!
 A barátom egy csatos üvegből töltött kis poharakba egy kis 

pálinkát.
– Jó, hogy eljöttél, mert rövidesen el kell mennem dolgozni édesapám 

helyett. Segítenél?
– Miben?
– Édesapám hivatalos rangja: gyepmester. Néhányan a háta mögött sin-

térnek is hívták, az én titulusom a kisdögész lett. 
– Tűrjél, Janikám! Egészségedre!
– Néked is! Ám ki kell mennem a dögtemetőbe. Kijönnél velem?
– Hogyne, édes barátom, kedves csoporttársam! Ugyan ezen a nyáron 

nem dolgozhattam se a tavalyi ácsnál, de még kőművesnél se, mert janu-
árban volt a vakbélműtétem. 

– Tudom! Emlékszel, barátnőm, Sere Éva látogatott téged, mert ápoló-
nő a kiskunhalasi kórházban.

– A hasfalam átmetszése miatt később féltem a sérvtől. De vállalom az 
ásást, meg a lapátolást!

2.

Barátom édesanyja, akinek leánykori neve Bakos Anna, s így sokan Anci 
néninek szólították; kivitt minket egy csettegővel a vasútállomáson túli dög-
temetőbe. Jani azért nem vezethetett, mert ivott.

 Leszedtük a platóról a villákat, az ásókat, a lapátokat és a kapá-
kat. Meg néhány hatalmas műanyag kannát, meg mésszel teli ládákat.

Az anya visszament a házhoz, mert gondoznia kellett a férjét.
Óriási gödrök voltak ásva, a mellettük lévő halmok jó része homok volt. 

Ennek azért örültem, mert azt könnyebb ásni és lapátolni, mint a fekete föl-
det és a sódert.

Megkínáltam a barátomat egy mezitlábas Szimfóniával.(Ekkor már hét 
éve dohányoztam.) Rágyújtottunk, majd beszélgetni kezdtünk.

– Nekem ez mindennapos munka volt – mondta Jani –, amelybe bele-
nőttem piciny koromtól. A tanya, a dögtemető, meg a vécépucolás iskolá-
ban, óvodában, tanácsházán ingyen, egyéb helyeken (KTSZ,  tsz-ek) már 
fizetségért. 

– Én is dolgoztam a jánoshalmi téesz földjein. Óvodásként krumpliboga-
rat szedtem, majd borsót, de megtanultam kapálni is.

– Én meg már hat-hét évesen segítettem temetni. Ez olyan volt, mint 
a játék: homokozás. Tíz, tizenkét évesen már ásni is, lapátolni is kellett. 
Később jött már a markoló hatalmas árkot ásni. 

– Mást nem tettél, Janikám?
– Kareszom! Előbb megtanultam először egy, később két lóval szánta-

ni, vetni, ekézni, fuvarozni. Belejöttem még a gyengécske fizikai adottsá-
gaimmal is. 

– Te, annak idején egyszer a majorban kint én is vezettem szántás köz-
ben a lovat.

3.

Elszívtuk a cigarettát, megfogtuk a villákat és elkezdtük megkeresni a 
tetemeket.

 Előtte Jani megkínált Fecskével. Megint rágyújtottunk, és foly-
tatta a beszélgetést.

– A szívósság, a kitartás azóta is tán az egyetlen igazi erényem. Ha az 
édesapám tehenet, lovat nyúzott, akkor segítettem a két vasvillával kitá-
masztani a hanyatt vágott állat lábait. Nyúzni is tanultam keveset, főként 
a kisborjúkat meg a birkát könnyű volt. A disznókat nagyon nehéz, főként, 
ha még fagyos...

– Az én édesapám nyulat nyúzott, de én nem tanultam meg.
– Az én édesapám március elején, enyhüléskor napi 30-40 állatot inté-

zett el. Jó ára volt a zsiradéknak és a bőrnek is.. Kellett is ez a havi 50 
forint fizetése mellé. Az édesapám szakmája hentes volt. Szabadkáról kel-
lett menekülnie 1944 őszén, mint „Horthy-katonája”-katona-szökevény; 
keresték a partizánok. 

– Te jani! Az édesapám bács-kossuthfalvi cimborája megúszta, hogy 
magyar katona volt. 1967 tavaszán meglátogattuk…

– Az én édesapám Mélykúton maradt, de később internálótáborba 
került feketevágásért. Aztán még börtönbe is, meg az Andrássy út 60-ba 
„Tito-kémként”. Azonban 1952-ben szabadult. 

– Janikám! Szerencsés volt, hogy nem kellett várnia Nagy Imre kor-
mányfői posztjáig. Az én szüleim akkor házasodtak…

– Karesz! Édesapám 1961-ig volt rendőri felügyelet alatt, azután már 
mehetett moziba, meccsre, meg a Fényes Vendéglőbe vasárnap délelőt-
tönként sakkozni az iskolaigazgatóval, az OTP-főnökkel meg a tűzoltó-
parancsnokkal, ritkán a körzeti orvossal... Így lett a falusi elit elfogadha-
tó tagja. 

– Örülök, hogy megalapozódott magyarországi polgársága! Ezért szület-
hettél te, meg a húgod és az öcséd.

– Én a levelezőre váltásról gondolkodtam, de anyám nem engedte. 
– Ne légy levelező egyetemista, mert alig lenne esélyed a diploma meg-

szerzésére!
– Ám édesapám a betegsége miatt már nem tud dolgozni. Édesanyám-

nak meg nincs ehhez ereje. A két testvérem nem helyettesítheti őt.
– Miért is dolgozunk?
A csikket eldobtuk.

4. 

Eljutottunk egy óriási halom bűzlő baromfitetemhez.
 A villákkal beleszúrtunk a testekbe, és elvittük a dögöket a leg-

közelebbi gödörhöz.
– Nyaranta sokszor volt járvány! És pusztultak birkák, kecskék meg disz-

nók is. Meg volt baromfivész! Ilyenkor teherautónyi vagy traktorpótkocsis 
szállítmányok öntötték az elpusztult (félig döglött?) csirkéket a gödörbe.

– Akkor most miért nem próbálták beledobni?
– Kareszom! Problémás lett a talaj. Azért szóltak haza, mert az augusz-

tusi melegben nem maradhatnak a tetemek temetetlenül. Most is hoztak 
rengeteg dögöt. 

– Te Janikám! Ahogy becsülöm: nagyjából még két óra kell, hogy eltün-
tessük. Mit tervezel utána?

– Korábban a letemetés előtt gyakran leöntöttük gázolajjal, de égetni 
nem égettünk.

– Nem is hiszem, Janikám, hogy nem jutna el a füst a faluba. 
– Fertőtlenítésre meg kaptunk formalint, mikor mennyit. Ott van a 

műanyag kannában!
– Meszetet is hoztunk. Egyszerűbb lenne azt lapátolni a dögökre a teme-

tés előtt. 
 Miután eltüntettük az összes csirkét, tyúkot, kakast, kacsát, libát 

és pulykát, csak formalint öntöttünk a tetemekre, mert a mész a nagyobb 
dögökre kell. Aztán gyorsan ráhánytuk a földet, homokot.

– Janikám! Meg kellene taposnunk? – kérdeztem.
– Nem annyira, csak annyi földet, homokot kell rászórni, hogy egyenlő 

legyen a gödör felső szintjével.
Már dél-szerűen sütött a nap.

5.

Barátom édesanyja jött ki egy „csettegő”-vel, és hozott ebédet, meg egy 
rekesznyi sört.

– Egyétek, gyerekek, jó étvággyal a rakott krumplit!
– Édesanya! Már az össze baromfit eltemettük.
Az asszony nem várta meg, míg befejezzük az evést és visszament.
Nem dőltünk le aludni, hanem megittunk fejenként három-három üveg 

sört. Aztán elmentünk a másik döghalomhoz.
Szerencsére volt még egy másik óriási gödör is! Olyan mély volt, hogy a 

legalján megjelent a talajvíz.
– Kareszom! Ide temessük a négylábú tetemeket!
Temettünk malacokat, birkákat, bárányokat, gidákat, kecskéket, meg volt 

egy kiscsikó is. Kampós, hegyes végű fémrúddal csaptunk bele a combok-
ba, pontosabban az alsó lábszárakba: így húzhattuk bele a gödörbe a két 
nagy disznót, meg a borjút és a tehenet is. 

Ráhánytuk először a két ládányi meszet a dögökre, aztán pedig a homo-
kot és a földet a tetemekre. Megint ittunk két-két üveg sört.

 Már alkonyodni kezdett.
– Te Karesz! Figyelj! Kijelölöm a kotrónak az újabb gödör helyét.
 Hagytam, hogy barátom az ásóval kijelölje a leendő keretet. Én 

meg facövekekkel és madzaggal megerősítettem a leendő két nagy gödör 
alaprajzát.

 Miután végeztünk, akkor még maradt egy-egy üveg sör. Megit-
tuk, majd újra rágyújtottunk a Szimfóniára.

– Édes Janikám! Példás ez a munkánk, noha bölcsész egyetemisták 
voltunk.

– Kareszom! Édesanya nem jön értünk! Rakjuk halomba a szerszámo-
kat, ládákat! Amott van kukoricaföld! Vágjunk annyi szárat, hogy betakar-
juk az eszközöket!

– Janikám, a letört csöveket a négy vödörbe hazavihetnénk!
– Igazad van! Jó lesz akár a disznóknak, akár a tyúkoknak….
Elrendeztünk mindent.

6.

Mire besétáltunk a faluba, már esteledett. Bementünk a házba. 
 Jani édesanyja a gangon álló asztalra terített.
– Drága Anci néni! Nem kívánok vacsorát!
Nem voltam képes vacsorázni a dögszag miatt, csak lezuhanyoztam.
 Miután gyorsan felöltöztem, kezet fogtam a barátommal, és 

megcsókolta édesanyja kezét:
– Viszontlátásra!
Szinte elszaladtam az állomásra, hogy elérjem az utolsó vonatot.
Sikerült felszállnom, de a fülkéből kiment mindenki. Nem tudták elvisel-

ni a dögszagomat. Pedig megmosdottam!
Jánoshalmán leszálltam és hazagyalogoltam.
Nem keltettem fel a szüleimet. Tom Sawyert követve átmásztam a nagy-

kapun, s a gangon feküdtem le az úgynevezett lengyel piacon vásárolt 
vasúti prémes nagykabátomra. Néha arra ébredtem, hogy egerek mász-
káltak rajtam. 

A telihold fényét eltakarták a felhők. Villámlani, dörögni kezdett, de nem 
zavart a zivatar. És aludtam nyugodtan…

Árpás Károly

Baráti segítség
   1977.08.04.
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H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3.   
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014  
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa:  
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

 kedd, csütörtök 1330-1630.

Víz, gáz és  
központi fűtés  

szerelés
Gázkazánok,  
gáztűzhelyek,  
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek  

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma, 
 Bem J. u. 114.  

Tel.:06-20-32 39 906

ÚJRA INDUL A PIACI HANGOSHIRDETÉS!
Magánszemélyek és vállalkozások üzleti jellegű 
hirdetéseit áll módunkban díj ellenében hirdetni.

Érdeklődni lehet a sportcsarnok pénztárában.

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE 
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.

Kérjük, a korlátozott beszállíthatóság miatt, időben  (1-2 hét) jelezze szándékát!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!
 JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. Alkalmakra és 

folyamatosan. Irodák és közösségi terem rendezvényekre  
Érdeklődni a helyszínen vagy a  06-30-655-41-77 telefonon lehet.

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2015. július hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

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.

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

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2015. július hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„Akiket legjobban szeret az Úr, azokat szólítja magához a leghamarabb.”

Nagy Zsolt ügyvezető

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . : 
0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

AUGUSZTUSI 
AKCIÓJA

Iskolatáskák, 
ovis táskák, 
írószerek, 

iskolai kiegészítők
akciós áron!

Hetente más-más 
iskolai akció!

Taskovics Imre élt: 73 évet
Babó Ivánné  
sz: Dági Klára élt: 75 évet
Fábrik László élt: 60 évet
Kotró László  élt: 66 évet
Sári Mihály élt: 78 évet

Szabó Ádám élt: 76 évet
Török Istvánné 
sz: Ágoston Borbála élt: 89 évet
Kiss Mihály élt: 80 évet
Barna Lászlóné  
sz: Mondovics Julianna élt: 86 évet

Szerencsés Kálmán (1948) Simon János  (1929)
Végel István (1930)  Szívós Dezső   (1930)

Gyenizse Sándorné sz. Nagy-Pál Eszter (1926)

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó 
házi bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

06-77/401-001 és a 06-77/401-344 telefonokon 

(Stephen King)

Kisállat és díszállat 
felszerelés bolt

Nyitva tartás: H-P 08:00-12:00, 13:00-16:30 Sz: 08-12

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

vitaminok.
Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)

Tel: 0630/338-25 08 
  Pethő Zoltán www.pézé.hu

Faddi Szabolcs 
közterület-felügyelő 

telefonszáma 
 06-30/565-37-58 

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Műszaki 
kereskedés

 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
        +36-20/3909-151, 
        +36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com

2015.  
augusztus  
19-én lesz 
kirakodó 

vásár

Jánoshalmi 
tűzoltók  

hívószáma: 
06-77/ 

401-070

Hirdetések

A rendőrőrs 
indokolt 
esetben 
 06-20/

539-64-99  
számon 
hívható
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Jánoshalmi, és jánoshalmi kötődé-
sű cégek, magánszemélyek támo-
gatásával a Jánoshalmáért Alapít-
vány jelentette meg 2013-ban Sza-
bó Sándor nyugdíjas tanár A János-
halmi labdarúgás aranykorának kró-
nikája című könyvét, mely egyéni 
élményekkel kiegészítve a jánoshal-
mi labdarúgás aranykorát mutatja 
be krónikaszerűen. A  Jánoshalmá-
ért Alapítvány Kuratóriuma a könyv 
értékesítéséből befolyt összeget 
a Jánoshalmi Futball Club (JFC) 
támogatására fordítja. 

A könyv 3500 Ft-ért megvásárolha-
tó az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontban. 

Vásároljon Ön is, mert ezzel támo-
gatja a jánoshalmi labdarúgást! 

Könyvajánló

Tájékoztatjuk kedves szurkolóinkat, hogy 
a megyei II déli csoport bajnokságot meg-
nyert JFC az augusztus 16-án induló új baj-
nokságban már a megyei I osztályban indul. 
Az erről született elnökségi állásfoglalást a 
július 4-dikei közgyűlés egyhangú szava-
zattal jóváhagyta. 

Az eredményes szereplés érdekében fel-
készülési mérkőzéseket játszik csapatunk a 
nyár folyamán. Ezen kívül új játékosok iga-
zolása is folyamatban van. 

Eddigi felkészülési mérkőzések:

Ásotthalom (Csongrád megyei I oszt) – 
Jánoshalmi FC 2:2

Jánoshalmi FC – Ásotthalom 5:5
Utánpótlás csapataink is megkezdték a 

felkészüléseket.
A 2015-16-os bajnokságba  a JFC 

U-14,  U-16,  U-19 csapatokat nevezett

Horváth Mihály elnök

SPORT

A JATESZ Nordic Walking csapata a 
nyári meleg ellenére jul.03-án egy éjsza-
kai túrát szervezett. Az érdekesnek ígérke-
ző túrára az eddigieknél jóval nagyobb lét-
számba jelentkeztek. Startolás este 9 óra-
kor volt 24 fő részvételével. Útvonal: Ren-
ner Bt-től a Kisszállási földúton Kisszállás 
határába és vissza. Táv:13,5 km. A kitűzött 
táv egy negyed részét megtéve a hetes 
útkereszteződéshez érve sötétedett be tel-
jesen, így a fejlámpákat elővéve folytatták 
útjukat. Nem sokkal később a holdfény is 
teljes fényében segítette a túrázókat a jobb 
látásban. Éjfélkor visszaérve az indulási 
helyre, elmondhatták, hogy a maga nemé-
ben egy igen izgalmas és különleges túrán 
vehettek részt.

Csillag Erzsi!

HOLDFÉNY-TÚRA

Halász Bence EB 
csúccsal a dobogó 
tetején 

A svédországi Eskilstu-
nában megrendezett Juni-
or Európa-bajnoksá-
gon  a magyar válogatott 
legfényesebb érmét Halász 
Bence nyerte a férfi kala-
pácsvetők versenyében.

A 18.évében járó 
jánoshalmi származású 
szombathelyi atléta az első 
dobásától kezdve az élen 
állt, majd az ötödik soro-
zatban Junior EB-csúcsot 
jelentő 79.60 méterre hají-
totta a 6 kg-os szert, és 
ezzel hat centivel megdön-
tötte az ukrán Andrij Mar-
tinjuk (79.54)  hat évvel 
ezelőtt, Újvidéken felállított 
rekordját.

„- Büszke vagyok, és 
nagyon örülök az Euró-
pa-bajnoki csúcsnak.

Fontos volt az arany-
érmet megszerezni, mert 
Magyarországnak nagy 
hagyományai vannak 
ebben a versenyszám-
ban. Köszönöm a segít-
séget edzőimnek Németh 
Zsoltnak és Németh Lász-
lónak, a fizioterapeutám-
nak, aki kezelte a kisebb 
fájdalmamat, továbbá a 
családomnak és a magyar 
csapatnak, valamint a 
hazaiak, főleg a jánoshal-
miak  szurkolását.

H. G. M.

HALÁSZ BENCE  
JUNIOR EURÓPA-BAJNOK

Megtörtént a megyei I. osztály sorsolása. A Megyei Szövetség által kiadott közlemény sze-
rint ez egyelőre csak tervezet, még sok minden változhat jövő hétig. A július 30-án közzé-
tett adatok alapján az 1. fordulóban (augusztus 15-16) Jánoshalma szabadnapos. Váro-
sunk csapata az 2. fordulóban idegenben kezd Harta ellen. A mérkőzés augusztus 23-án 
vasárnap 17 órakor kezdődik a Duna parti településen. A jánoshalmi közönség a 3. fordu-
lóban, augusztus 30-án vasárnap 17 órakor kezdődő meccsen láthatja kedvenceit, amikor 
is hazai pályán a Tiszakécske VSE együttesét fogadja. 

Forrás: bacskiskunfoci.hu

A JFC júliusi eseményei

Az egyesület vezetése július első napjaiban a Király Lovastanyán értékelte az elmúlt baj-
noki évadot, s vázolta az elkövetkezendő feladatokat. 
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OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

Tchibo 250 g  399.- Ft-tól
Üdítő 2 l  69,- Ft-tól
Ásványvíz 1,5l  49,- Ft-tól

Anya köny vi hí rek

született:
2015. július hónapban

Házasságot kötött
Komjáti Gábor és Lajkó Mónika

Horváth Ignác Mihály és Dugolity Szilvia
Kovács Krisztián és Szűcs Nelli

Faddi Levente és Dunai Klaudia Irén
Tóth Tamás és Szalai Éva

Pusenszki Pongrác Tamás és Bor Szilvia

GRATULÁLUNK!

Já nos hal ma Vá ros 
Ön kor mány za tá nak lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító:  
Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 
Kiadja: Zsikor Bt.  

Ügyvezető Blázsik Sándor 
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
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Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, 

Ügyvezető: Lihtenberger Csilla  
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Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. 
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.  

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
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Petróczky Fe renc  
Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,  Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben ve he tő igény be!

2015. augusztus: 1. Dr. Kishonti Attila, 2. Dr. Kishonti Attila, 3. Dr. Gregó Sándor, 4. Dr. Gregó Sándor, 5. Dr. Szűcs 
Kornél László, 6. Dr. Mikó Attila, 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Csoboth Johanna (munkanap), 9. Dr. Csoboth Johanna, 10. 
Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Szűcs Kornél László, 13. Dr. Csoboth Johanna, 14. Dr. Gregó Sándor, 15. 
Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Csoboth Johanna, 19. Dr. Csoboth 
Johanna, 20. Dr. Gregó Sándor-Nemzeti Ünnep, 21. Dr. Gregó Sándor, 22. Dr. Mikó Attila, 23. Dr. Mikó Attila, 24. 
Dr. Kishonti Attila, 25. Dr. Gregó Sándor , 26. Dr. Gregó Sándor , 27. Dr. Mikó Attila, 28. Dr. Szűcs Kornél László, 29. Dr. 
Szűcs Kornél László, 30. Dr. Szűcs Kornél László, 31. Dr. Kishonti Attila, 

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart.  
Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart.

He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

A rendőrőrs indokolt esetben 
 éjjel – nappal a  

06-20/539-64-99 telefonszámon hívható

Óriási görögdinnye akció
Iskolakezdési akció

Buzder Levente (Anyja neve: Szabó 
Szabina), Rostás Letícia (a.n.: Kolom-
pár Vivien), Taskovics Zoltán Áron 
(a.n.: Csincsák Izabella), Rostás Bren-
don Krisztián (a.n.: Kurucz Nikoletta), 
Simity Zalán István (a.n.: Szuhanek 
Réka), Papdi Gellért András (a.n.: 
Banó Cecília

P. T. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett T. I. jános-
halmi lakos ellen, aki 2015. május 21-én 09:00 óra és 
09:10 óra közötti időben a Jánoshalma lévő dohánybolt 
előtti járdán egy szóváltást követően vélt pénzbeli tar-
tozása miatt tettleg bántalmazta P.T.J-t , aki  a bántal-
mazás következtében 8 napon belül gyógyuló könnyű 
sérülést szenvedett.

Az elkövetőt. T.I-t a Jánoshalma Rendőrőrs Őrizetbe 
vette, majd a Kiskunhalas Járásbíróság Előzetes letar-
tóztatásba helyezte.

Az elmúlt időszakban a Jánoshalma Rendőrőrs 8 
esetben eljárást folytatott áramlopás miatt, mely ügyek-
ben a Kiskunhalasi Járásbíróság ítéletet is hozott .   

Megváltozott a világ, vigyázzunk!
Mindannyian tudjuk, hogy valamikor milyen nyugodt 

volt az élet falun, tanyavilágban. Sajnos, a megnyugta-
tó biztonság szűnőfélben van körülöttünk. A világ meg-
változott, s bár tudjuk, hogy nehéz, nekünk is követ-
ni kell a változásokat, hogy megőrizzük biztonságun-
kat, békénket.

Engedjék meg, hogy ezért néhány dolgot ajánljunk 
kedves figyelmükbe!

Ha az ingatlanukhoz vezető utakon közlekednek, 
értékeikre fokozottan ügyeljenek. Pénzt, értékeket, ira-
tokat inkább belső zsebben tárolják. A táskájukat test-
közelben tartsák, ellenőrizzék meglétét és zárt állapo-
tát. Iratokat, pénzt, bankkártyát mindig külön tartsák!

Ha ismeretlen emberrel találkoznak, tőle mindig 
karnyújtásnyi távolságra álljanak! Legyenek inkább 
gyanakvóak! A beszélgetés során táskájukból, zsebük-
ből semmi értéket ne vegyenek elő, pénzt ne váltsa-
nak senkinek! Ha információt kémek Önöktől, arra csak 
röviden válaszoljanak, majd igyekezzenek tovább, ne 
bocsátkozzanak "bizalmas" beszélgetésbe!

Ha egy támadó mégis megszerzi értékeiket, lehető-
leg pontosan figyeljék meg az elkövetőt (ruházat, jármű, 
vagy különös ismertetőjegy).

Háza bejárati ajtaját és kapuját mindig gondosan zár-
ja be, akkor is, ha otthon tartózkodik! Ismeretlen sze-

mélyt lakásába ne engedjen be (vándor árus)! Ha hiva-
talos személy érkezik Önhöz, szólítsa fel, hogy igazol-
ja magát! Amennyiben az ismeretlent a házba mégis 
beengedi, készpénzt, értéket ne vegyen elő!

Közüzemi szolgáltatótól vagy önkormányzattól elő-
zetes bejelentkezés nélkül nem érkezhetnek, ha az 
ismeretlen erre hivatkozik, kérje tőle fényképes igazol-
ványát. Készpénzt semmilyen esetben ne vegyen át, az 
ilyen kifizetések nem valósak. Gyakran ilyenkor adnak 
át a sértetteknek hamisított bankjegyet.

Amennyiben mégis bűncselekmény sértettjévé válik, 
minél hamarabb tegyen feljelentést a rendőrkapitánysá-
gon, a jánoshalmi rendőrőrsön, vagy tárcsázza a 107-
es ingyenes hívószámot l

1. ) Lakás jellege,  
épületen belüli elhelyezkedése

 ¾ Régi típusú bérházban felső emeleti függő- 
folyosón utolsó, lakótelepen felső emeleti  
vagy folyosó végi 5 p

 ¾ A talajról elérhető ablakok, erkélyek, ha ezekre 
nincs szomszédi rálátás 4 p

 ¾ Családi ház esetén terasz széles erkély- 
ajtókkal, rácsozatlan mellékhelység  
ablakokkal 3 p

 ¾ Sűrűn beépített területen lévő társas- 
házban, lakásokkal oldalról körülvett emeleti 
lakás lp

2. ) A bejárat láthatósága
 ¾ Nem jól látható helyen van, az utcafrontról nincs 
rálátás, 5p

 ¾ vagy a környezet által takart 3p
 ¾ Az ajtó és környezete, a lépcsőház,  
a kerítés jól megvilágított, áttekinthető 1 p

3.) A bejárati ajtó milyen megoldású?
 ¾ Kétszárnyas-ajtó 5p
 ¾ Egyszárnyas ajtó, kazettás vágy  
üvegfelülettel 4p

 ¾ Lakótelepi 3p
 ¾ Egyszárnyas, mechanikus védelmi szem- 
pontból megerősített ajtó, nagy látószögű 
kémlelőnyílással 1 p

4.) Milyen az ajtó lapjának szerkezete?
 ¾ Belül üres ajtó, kopogtatásra  
kongó hangot ad 4p

 ¾ Tömör keményfa,  
az üvegfelület ráccsal ellátva 2p

 ¾ Tömör lap fém borítással 1 p

5.) Az ajtótok szerkezete
 ¾ Házgyári, a lakás építésekor beszerelt tok 4p
 ¾ Házgyári, de a lakó által később  
megerősített tok 2 p

 ¾ Fémtokkal, falazókörmökkel beépítve,  
leemelés és kifeszítés elleni biztosítással 1 p

6. ) Az ajtó tartó pántok
 ¾ á) Két darab diópánt vagy  
szögelt zsanér 3p

 ¾ Három darab diópánt lefeszítés,  
leemelés és kifeszítés elleni biztosítással 1 p

7. ) A zárak felszerelési módjai
 ¾ Bevéső zár, nem biztonsági betéttel 3 p
 ¾ Az ajtó belső felületére erősített,  
biztonsági hengerzárbetéttel ellátott zár 2 p

 ¾ Két biztonsági, megerősített zártípus l p

8. ) Zárszerkezet
 ¾ Egy darab nem biztonsági zár 4p
 ¾ Egy darab biztonsági zár 3p
 ¾ Két darab törés ellen  
védett biztonsági zár 2p

9.) Ablakok és egyéb nyílászárók
 ¾ Kívülálló számára hozzáférhető, normál 
ablaküveggel, festett, riglivel rögzített ablak 3 p

 ¾ Nehezen vagy csak segítséggel elérhető ablak, 
egyszárnyú dupla vagy biztonsági üvegezésű 2 p

 ¾ Nincs szellőző vagy más számára elér- 
hető ablak, ha van akkor ráccsal védett 1 p

10. ) A lakás tulajdonosa
 ¾ Ismert személyiség, orvos, ügyvéd,  
sikeres vállalkozó 3p

 ¾ Az adott házban egyedül élő idős, valamilyen 
fogyatékosságban szenvedő személy 2 p

 ¾ Átlagos egzisztenciájú család 1 p

11.) A tulajdonosnak a szomszédokkal 
kialakult viszonya

 ¾ Nem ismeri őket, vagy rossz közömbös a viszo-
nyuk 3 p

 ¾ Néhányukat ismeri, folyamatos,  
laza kapcsolatuk van 2 p

 ¾ Kifejezetten jó a kapcsolat, figyelnek 
 egymás lakására lp

 ¾
12. ) A lakás kihasználtsága

 ¾  Rendszeresen hosszabb időre üres - főleg déle-
lőtt 4 p

 ¾ Napközben rendszeresen, több 
mint 6 órán keresztül

 ¾ és hétvégén éjszaka is üres 3 p
 ¾ Esetenként rövid időre üres 1 p

12+1.) A lakás veszélyeztetettségét 
csökkentő tényezők

 ¾ Az ajtóra szerelt biztonsági lánc -3 p
 ¾ A lakásban, az udvaron tartott kutya -5 p
 ¾ Kis méretű páncélszekrény, fali trezor alkalmazá-
sa -5 p

 ¾ Az üres lakás felügyeletével megbízott személy -8 p
 ¾ Egyszerű típusú helyi riasz-
tást produkáló elektronikus

 ¾ riasztóberendezés -10 p
 ¾ „Néma” riasztást biztosító, magasabb fokozatú
 ¾ elektronikus riasztórendszer -11 p

ÉRTÉKELÉS:
0-8 pont között: A lakás betörési szempontból csak-
nem biztonságos. Az Önhöz történő betörés esélye 
minimális.
9-23 pont között: A lakás közepesen veszélyeztetett. A 
betörés esélye 20-60%. Ezen már érdemes elgondol-
kodni. Az adott válaszok alapján értékelje át a helyzetét!
24-32 pont között: Az átlagosnál nagyobb a veszélyez-
tetettség. A betörési esély 80-90% közötti. A betörők 
ilyen lakásokat keresnek. Biztonsága nemcsak gyors, 
de alapvető intézkedéseket követel!
40 pont felett: Önhöz már vagy betörtek, vagy igen 
nagy a szerencséje. Ne tegye tovább próbára, lehet, 
hogy holnap már késő lesz!

TEGYEN ÖN IS
LAKÁSBIZTONSÁGA 

ÉRDEKÉBEN!

LAKÁS TESZT
BIZTONSÁGOS AZ 

ÖN LAKÁSA?
Tesztelje otthonát, mielőtt a tolvaj teszi!

Rendőrségi tájékoztató
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