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Erdélyi és topolyai szakképzős diákok nyári szakmai gyakorlata a szakiban. A két vendégcsoport, és a házigazdák a gyakorlat végén. A gyakorlatról szóló 
képes riportunkat a 10. oldalon találják meg. 

Külföldi diákok gyakorlaton Jánoshalmán

Kisboldogasszony, vagy Kisas�-
szony napja, Szűz Mária szüle-
tésének katolikus ünnepe, amelyet 
minden év szeptember 8-án tar-
tanak. Azért lett szeptember 8-a az 
ünnep, mert ezen a napon szen-
telték fel azt a jeruzsálemi templo-
mot, amely azon a helyen van, ahol 

a hagyomány szerint Szűz Mária született. Ez a templom ma is áll, Szent 
Annának, Mária édesanyjának szentelve. Édesapja pedig szent Joachim.

A nap imájában is énekeljük: „Boldog vagy szentséges Szűz Mária és 
minden dicséretre méltó, mert belőled támadt az igazság Napja, Krisztus, 
a mi Istenünk”.

„Ez a Mária-ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívében és áhítatában 
(...), mert tudatában vannak annak, hogy az ő születésével vették kezdetü-
ket Isten tervében azok az üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros 
kapcsolatot teremtettek Mária és az ő Fia, Jézus között.

Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezünk Megváltónk Anyjáról. Mert 
az ő méhébe, mint a legszentebb templomba, szállt le Isten a saját szemé-
lyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegye-
sen az emberek között.” írta Szent II. János Pál pápa.

Köszöntsük Máriát Szent-Gály Kata: Kisboldogasszony című 
versével:

Istennek szemében több vagy, mint a vén föld,
ez a neked készült, színes, tarka bölcső.
Takaród az égbolt csillagozott kékje,
 párnád az Istenség hármas ölelése,
Szentírás igéi zsonganak körötted,
ó-jövendölések imádkozott vágya,
 s itt nyugszol fehéren, hallgató ajakkal,
 pólyába takarva, hétköznapba rejtve,
kisded Szűzanyácska! 

Sándor atya plébános 

Jánoshalma Városi Önkormányzat augusztus 20-án délelőtt ünnepi programokkal tisztelgett az államalapító Szent István király emléke előtt. Az esemé-
nyekről készült felvételeket itt tekinthetik meg
A programsorozat a Szent Anna templomban kezdődött ünnepi szentmisével kezdődött, melyen Tamás Sándor káplán szentelte meg az új búzából készült 
kenyeret. Ezt követően Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző bácskai képzőművészeti tárlatot nyitott meg a Kossuth utcai alkotóházban. A délelőtti program-
sorozat harmadik eseménye az Imre Zoltán Művelődési Központ nagytermében megtartott ünnepi testületi ülés volt. Ezen kitüntetések átadására került 
sor.  Mindezekről részletesen a 2. oldalon olvashatnak

Az államalapító Szent István ünnepe Jánoshalmán

Megkezdődött 
a tanítás

Elérkezett szeptember elseje, és a diá-
kok ismét szigorúbb napirend szerint élik 
mindennapjaikat. Az iskolákban az igazga-
tók megnyitották a 2015-2016-os tanévet. A 
tanulók megkapták a könyveiket, melyekből 
okosodhatnak. További részleteket két isko-
la vonatkozásában iskolák oldalain találnak 
a tanévnyitókról

Minden jónak 
vége szakad

Az idén nem lehetett panasza a gyerekek-
nek és nyaralni  szándékozóknak a jó időre és 
a kikapcsolódási lehetőségekre. Sok táboro-
zási lehetőség közül választhattak Jánoshal-
mán és környékén, csak úgy, mint az ország 
más tájain. Ezek közül igyekeztünk minél töb-
bet bemutatni oldalainkon, de így is akadt 
olyan kikapcsolódási lehetőség, melyről itt 
most nem tudunk számot adni.  További rész-
leteket a 7., 9.  és a 13. oldalon olvashatnak 

Felvételünkön jánoshalmi gyerekek vízibi-
cikliznek a Balatonon 

Túl a rekordok nyarán

Átlagban az elmúlt jó néhány évtized legmelegebb nyarát haygtuk a 
hátunk mögött. Országos átlagban 41 napon haladta meg  hőmérséklet 
30 fokot. Ött hosszabb-rövidebb idejű hőségriadón vagyunk túl. (Ennyi és 
ilyen magas fokozatú még nem volt korábban) Aztán augusztusban hosz-
szú sazáraz időszakot követően az országban környékünkön esett talán a 
legtöbb csapadék az elmúlt 30 napban, mintegy 100-120 mm.  Felvételünk 
augusztus 16-án 21 óra 30 perc körül készült az első kisebb felhőszakadás-
kor. Városunkban pincéket öntött el a hirtelen lezúdult sok eső.  

Járási Szüretei Expo és Töltöttkáposzta-
főző Verseny lesz az idén is 

városunkban szeptemberben. A további 
tudnivalókért lapozzon a 4–5. oldalra.  

Kisasszony hava

Egy Jánoshalmán megvalósult országos továbbképzésről az 
5. oldalon olvashatnak. 

Jól sikerült paprikaszüretről a 14. oldalon olvashatnak

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Anna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Anna
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Szent István ünnepén az Imre Zoltán Művelődési Központban ott volt 
Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere, a városi Képviselő-tes-
tület tagjai, az intézmények vezetői, pártok, civil szervezetek képviselői.

Az ünnepi műsor kezdetén a résztvevők közösen énekelték Magyaror-
szág himnuszát. 

Ezt követően  Czeller Zoltán polgármester mondta el ünnepi köszön-
tő szavait. 

Hangsúlyozta, hogy augusztus 20. az új kenyér ünnepe, túl vagyunk az 
aratáson, s jól tudjuk, a kenyér az élet. Imáinkban is így szerepel: „Min-
dennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” Egész évi munkánk eredmé-
nyét jelképezi az új búzából frissen sütött kenyér, ami ma megszentelésre 
került. Köszönet minden embernek, aki szántott, vetett, aratott, a kemen-
cék mellett dolgozott, mindenkinek, akinek munkája nyomán kenyér kerül 
az asztalunkra.

Czeller Zoltán kiemelte, hogy augusztus 20. az államalapítás napja, azé 
az államé, amelyik egy országban élő, összetartó közösséget jelent, emlé-
keztet arra, hogy a magyarságnak csak összefogással lehet jövője. Min-
den együttműködés, minden közösségvállalás értékes, és szükséges a 
maga nemében, legyen az nemzeti, vagy települési, és igaz ez az embe-
rek kisebb közösségeire is. A magyar nemzeti összefogás jelentősége az 
elmúlt időszakban rendkívüli módon előtérbe került, amikor védeni kell 
identitásunkat, ügyeinket, elért eredményeinket. Jánoshalmán mi is tud-
juk, mit jelent összetartani. Szép példáját adták ennek őseink, nagyszüle-
ink, szüleink, a háborúk utáni újjáépítés, és válságok időszakában. A követ-
kezmény pedig a gazdasági fellendülése, közösségek és egyének gyara-
podása lett.

Végezetül köszönetet mondott mindenkinek, aki azon munkálkodik, hogy 
városunk biztos megélhetést nyújtson az itt élőknek, hogy településünk 
folyamatosan szépüljön, hogy közösségeink erősödjenek, ugyanis a nehéz-
ségeket könnyebben leküzdhetjük, a sikereknek jobban örülhetünk együtt, 
egy összetartó és erős közösségben.

Polgármester úr ünnepi szavai után kitüntető címek átadására került 
sor. Jánoshalma Város Képviselő-testülete minden esztendőben elisme-
réseket adományoz azoknak, akik kiemelkedően sokat tesznek vagy tet-
tek a városért.

Jánoshalma Város Képviselő-testüle-
te Jánoshalma Város Tiszteletbeli polgára 
címet adományozott dr. Árpás Károly részére, 
Jánoshalmához való hűségéért, a város érté-
keinek megörökítéséért.
Dr. Árpás Károly író, költő, irodalomtörténész, mű-
fordító, középiskolai tanár, közoktatási szakértő, 
előadóművész Jánoshalmán született, itt járt általá-
nos iskolába, a Jókai utcában nevelkedett.
Kiskőrösön érettségizett. 1980-ban végzett a szegedi 
József Attila Tudományegyetem magyar-történe-
lem-finnugor szakán. 1983-ban észt kultúrtörténetből 
doktorált.

Szegeden él családjával, három gyermeke van. A Deák Ferenc Gimnáziumban tanít, 
tucatnyi tankönyv és oktatási anyag szerzője.
Foglalkozik a 19. sz. irodalmával, regényeiben a XI. sz. történelmi eseményeit mu-
tatja be. Számos szépirodalmi és tanulmánykötete jelent meg, fordítóként és tudós 
tanárként is ismert. írásaiban a vidéki „kismestereiét öniróniája és a mindennapok, a 
család elégikus-idillikus életképeinek ábrázolása jelenik meg. Ezekben az alkotások-
ban írja le családja, a jánoshalmi emberek életét, szülővárosában átélt élményeit is.
2012. októbere óta tagja a Magyar írószövetségnek.
Jánoshalmához való kötődését igazolja, hogy az elmúlt évtizedekben több alkalom-
mal tartott író-olvasó találkozót, előadásokat. A Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban 
olvashatjuk novelláit. Minden megjelent könyvéből ajándékozott a város könyvtárá-
nak.
Eddigi kitüntetései, elismerései:
1984. Szeged-plakett
1985. Kultúráért Díj
1987. Diákközösségek Segítéséért Díj
2001. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Díj
2004. Szeged Városa Kölcsey-érem
2005. MTA Szegedi Akadémia Ezüst-emlékérem

Jánoshalma Város Képviselő-testüle-
te Jánoshalma Város közszolgálatáért címet 
adományoz Mészáros Pongrác részére, az 
élete során végzett tevékenységei, és az 
utóbbi 23 év munkaügyi szakigazgatás alatt 
végzett eredményes munkájáért.
Mészáros Pongrác 1975-től kezdődően munkába 
lépése óta minden munkaviszonyát a köz szolgála-
tában töltötte. Dolgozott Jánoshalma Nagyközség, 
majd Jánoshalma Város intézményeinél, először a 
Tanács Költségvetési üzeménél, Művelődési Házá-
nál, majd a Jánoshalmán működő intézmények mun-

káját segítő, koordináló Jánoshalma Városi Tanács GAMESZ- nél.
1992. május 1-től 22 éve dolgozik a térségben, így Jánoshalmán is a munkanélküliek 
ellátása, a foglalkoztatás javításának területén. Jelenlegi munkáltatója a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal, a munkavégzés helye a Jánoshalmi Járási Hivatal Munka-
ügyi Kirendeltsége.
A munkaügyi szakigazgatás területén eltöltött évek alatt mindig arra törekedett, hogy 
Jánoshalmán a foglalkoztatottság javuljon, minél több munkanélküli találjon foglal-
koztatási vagy képzési lehetőséget, a jánoshalmi munkáltatókat törvényes lehetősé-
gek ismertetésével támogatta abban, hogy támogatásokat tudjanak igénybe venni a 
foglalkoztatáshoz.

Mindig szakszerű tájékoztatást adott a munkáltatóknak, annak érdekében, hogy 
munkahely teremtő és munkahely megőrző támogatásokat tudjanak igénybe venni, a 
jánoshalmi munkáltatók és munkanélküliek helyzetének javítását kiemelt feladatának 
tekintette.
Közgazdász, közigazgatási menedzser végzettségének felhasználásával a jánoshal-
mi munkáltatókat szakszerű tájékoztatással segítette abban, hogy munkahely terem-
tő és munkahely megőrző támogatásokat tudjanak igénybe venni, ezzel közvetetten 
nagyon sok család megélhetését segítette.
A Jánoshalmi Járás településeinek önkormányzataival, így Jánoshalma Város Önkor-
mányzatával is jó kapcsolatot alakított ki, segíti az önkormányzat közfoglalkoztatási 
feladatainak ellátását.
Az önkormányzatokon és munkáltatókon kívül a civil szervezetekkel, non-profit szer-
vezetekkel is jól együttműködik.
Életrajzából látható, hogy élete, tevékenysége során kiváló közigazgatási munkát 
végzett.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
Jánoshalma Város kultúrájáért címet ado-
mányozott Magyari László részére, a „János-
halmi Fotó-Tár” megalkotásáért, a gondo-
san kivitelezett munkájáért, mellyel emléket 
állít múltból és jelenből egyaránt Jánoshal-
ma életéről.
Magyari László 1943.12.20-án született Jánoshal-
mán iparos szülők gyermekeként. Általános iskolába 
Jánoshalmán járt, majd gépszerelő szakmát szerzett 
Szegeden. Nyugdíjazása előtt a KEFAG ládaüzemé-
ben dolgozott, mint karbantartó. Nős, felesége Lusz-

tig Ágnes. Kettő gyermek édesapja.
2014. március 29-én indította el a jánoshalmi Fotó-Tárat. Ebben Tusor Márta, Agócs 
János és Tusor Mária negatív filmjeit dolgozta, dogozza fel digitalizált formában. A 
feldolgozás nagy szakértelmet, türelmet igényel. Magyari László önfeláldozóan időt 
és fáradságot nem kímélve végzi mindezt, nagyon sok jánoshalmi embernek örömet 
szerezve ezzel. Több mint 3400 kép került eddig feldolgozásra a 128 albumban.
A hétről-hétre készülő albumokon keresztül bemutatja kis városunk múltját, mozgal-
mi és kulturális életét, rendezvényeit. Helyet kap benne óvodai, iskola és családi 
eseményeket megörökítő fotó is. A feldolgozott képeken keresztül szembesülhetünk 
azzal, hogy milyen fejlődésen ment át szülőfalunk. Rég elfelejtett örömteli pillanat 
elevenedik fel némely fotó láttán. Olyan ez, mint egy időutazás.
Nagyon sok szóbeli elismerést, köszönetét kapott már Magyari László, ezért a gondo-
san kivitelezett munkáért, mellyel emléket állít múltból és jelenből egyaránt. Határon 
túl élők is követik és tetszésüket, köszönetüket fejezik ki.

Júniusban a városi pedagógus napon 
Jánoshalma Város Önkormányzata kiváló 
pedagógus címet adományozott Csizovsz-
ki László Györgyné óvónőnek példamutató, 
segítő-támogató, kimagasló pedagógiai mun-
kásságáért. 
Csizovszki László Györgyné Borotán töltött gyerme-
kéveit követően a jánoshalmi Radnóti Miklós Gim-
náziumban tett érettségi vizsgát, majd a kecskeméti 
Felsőfokú Óvónőképzőben 1975-ben óvónői okleve-
let szerzett.
1975-1996-ig a borotai Napköziotthonos Óvodában 

dolgozott, ebből 13 évet vezetőként.
1976-ban történ házasságkötése óta él Jánoshalmán.
1996-2000-ig a Játékvár Magánóvoda működtetésével színesítette a város óvodá-
inak palettáját. Az óvoda működését bemutató „Óvodai Élet” országos szakmai lap 
1999/2. számában elismerően ír az itt folyó pedagógiai munkáról. 
2000-től a katolikus óvoda vezetőjeként, majd 2007-től óvodapedagógusként neveli 
értékrendjének megfelelő szellemiségben a gyermekeket.
2004-től közoktatási szakértőként is dolgozik. Az ország 16 intézményében végzett 
különböző szakértői munkát, ezúton is közvetítve Jánoshalma Város és intézmé-
nyünk jó hírét.
2009-ben Tanügyigazgatási auditor képzésben vett részt, ami szakértői munkájának 
eredményességét segíti. Megbízója szakmai felkészültségét, munkamódszerének 
hasznosságát, együttműködését maximálisra értékelte. Az általa vizsgálat intézmé-
nyek vezetői „nyitott, korrekt, sok szakmai segítséget nyújtó” szakembernek ismerik 
el. A vizsgálat intézmények nevelőtestületei „emberi és szakmai szempontok alapján 
kiváló”-nak minősítik. A pedagógus életpályamodell keretében 2014-ben képzésben 
és minősítési eljárásban vett részt, amelyben 100%-os eredménnyel teljesített, így 
mesterpedagógus fokozatba került, és szaktanácsadó lett.
Munkája során a gyermekekkel szeretetteljes légkörben egyénre szabottan, a gyer-
mek fejlődése szempontjából javító szándékkel foglalkozik. A felmerülő problémákra 
a szülőkkel együtt próbál megoldást találni. Mindig szem előtt tartja, hogy az óvoda 
és a szülők kapcsolata közvetlen és harmonikus legyen. Az intézmény falain kívül is 
gyakorolja pedagógus hivatását. Önzetlen szeretettel hívja vendégségbe tanyájukra 
óvodásait, hogy megtapasztalhassák a gyermekek a természet közelségét, szépsé-
gét.
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület tagjaként rendszeresen vállal feladatot az 
egyesület programjainak szervezésében, lebonyolításában.
Pedagógiai tevékenysége során a legfontosabb céljának tekinti, hogy a gyermekeket 
olyan tapasztalatokhoz juttassa, melyek segítik a teremtett világ megismerését, az 
egészséges életmód elsajátítását, a természet szeretetét.

A JÁNOSHALMA VÁROSÉRT EMLÉKLAPOK ÁTADÁSA
Kutyifa István 25 év Jánoshalma Városért

Jánoshalmán 1990 óta minden erejével arra törek-
szik, hogy városunk eddig is, vmint. a jövőben is a 
„béke szigete„ maradjon, csökkenjen az áldozattá 
válás esélye, növekedjék a lakosság biztonságérze-
te. Mottója, aminek munkájában és magánéletében 
egyaránt törekedik eleget tenni, hogy a Haza szolgá-
lata, a főtiszti hivatás tisztességes helytállást kíván, 
erkölcsileg, minőségileg egyaránt.
Ennek érdekében, a város vezetésével, a település 
intézményrendszerének vezetőivel, a társszerve-
zetekkel, a lakossággal való kommunikáció, és az 

együttműködés kiszélesítését továbbra is meghatározó feladatának tartja. 
Kiss György 20 év Jánoshalma Városért 

Nemzetiségi kapcsolatok felelőse, és szociális ta-
nácsnok.
1994. december 10-én megválasztottak Jánoshalma 
polgármesterének, két cikluson keresztül az-az nyolc 
évig volt polgármester. 2002-óta Önkormányzati kép-
viselő, egy ciklusban alpolgármester, két ciklusban 
szociális tanácsnok és jelenleg szociális és nemze-
tiségi ügyekért felelős tanácsnok.

Szabó Gábor 25 év Jánoshalma Városért
Sportszervező, sportoktató, uszodamester, 
úszóedző, a nagyközségi tanácsnál, a Városgazda 
Kft-nél, jelenleg a Tanuszodában.
Jánoshalmi FC-nél 31 éves labdarúgó és edzői pá-
lyafutása során kék-fehér színekben a minden idők 
legjobb csapatának tagja, az úgynevezett „ARANY-
KORSZAK” büszke labdarúgója. Játékosként Megyei 
I. o. Bajnokcsapat tagja 1979. (NB. II.) Edzőként 
Jánoshalmi FC. Megyei II. o. (2x bajnokcsapat 1990-
91,1998-1999) - Megyei I.o. (felnőtt).
Jelenleg az MLSZ - OTP-MOL Bozsik utánpótlás 

programját irányítja Jánoshalmán, ami U-7. U-9. U-11 korosztályt jelenti, körzetve-
zető szerepet tölt be.
Szervezésében a Szilveszteri Kupa 25 éve került először megrendezésre, ezen kívül 
az U7 U9 – U11 (Utánpótlás) – Dr. Fenyvesi Máté Serdülő torna 33éve, a Hunyadi Já-
nos Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna 33 éve, a Hunyadi János Felnőtt Teremlabdarúgó 
Torna 36. éve része a város sportéletének. 
Szabó Gábor a díj átvételekor így nyilatkozott: „Hálás vagyok a városnak, hiszen 
nem csak egy kiváló feleséget kaptam, de két stram fiam is itt született, és itt is élnek 
Jánoshalmán családjaikkal, a 4 csodaszép unokánkkal – Istennek legyen hála!
Ami a munkahelyemet illeti – azt gondolom, hogy ezt nekem találták ki. Minden igye-
kezetemmel azon voltam (vagyok), hogy a mindenkori döntés hozók is elégedettek 
legyenek, az itt lakók érdekei, azaz komfortérzetük, talán még ettől is fontosabb volt 
számomra.”

Parancsnoka felterjesztése alapján, a Magyar Tűzoltószövetség Orszá-
gos Választmányának határozata szerint Horváth Zoltán rajparancsnok, 
Evanics Endre gépjárművezető részére 10 éves, Rencsár Tibor gépjármű-
vezetőnek 20 éves, Óváry Csaba tűzoltó és Csizmadia Sándor gépjármű-
vezető részére 25 éves, a tűzoltó szolgálatban végzett eredményes mun-
kássága elismeréséül az elnökség Szolgálati érem kitüntetést adományo-
zott.

Parancsnoka javaslata alapján, az Önkormányzati Tűzoltóságok Orszá-
gos Szövetségének Vezetősége határozata szerint Horváth Zoltán és 
Sarok Sándor rajparancsnok részére, kiemelkedő szolgálata elismerése-
ként Érdemkereszt kitüntetés tűzoltó tagozatának Arany fokozatát adomá-
nyozta.

Tűzoltóink kitüntetését Czeller Zoltán polgármester és Nagy Sándor tűz-
oltóparancsnok adta át. 

Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk! További jó egészséget, tartal-
mas és boldog éveket kívánunk!

Az ünnepi műsor hivatalos programja a Szózatot közös eléneklésével 
zárult.

Képzőművészeti 
kiállítás megnyitója

Augusztus 20-án Felső-bácskai művészek képeiből nyílt kiállítás a Kossuth 
utcai Alkotóházban. Czeller Zoltán polgármester köszöntőjét követően Dr. 
Benda Dénes címzetes főjegyző avatta be a szép számú érdeklődőt a tár-
lat létrejöttének rejtelmeibe. Elismeréssel szólt az Alkotóház külső támoga-
tottságáról. A sok támogató közül, a legnagyobbnak,  Dr. Renner Tamás-
nak egy ajándék képpel köszönte meg a segítséget. 

Az államalapító Szent István ünnepe Jánoshalmán
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Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

SAJTÓKÖZLEMÉNY A PROJEKT  ZÁRÁSÁRÓL
JÁNOSHALMA – MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

Sajtóközleményünk célja, hogy a beruházás befejezésével 
tájékoztatást adjunk Jánoshalma Város lakosságának a 
megvalósult kivitelezési munkákról.

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt a 
Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0008 keretében valósult meg. A beruházás összköltsége 
665.538.865 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a 
Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt célja:
A projekt célja Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás (tagok: Jánoshalma, Mélykút) 
projektcsoportjához tartozó települések ivóvízminőség-javító 
fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel 
való ellátásának biztosítása volt.

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás 556.164.534. forint uniós támogatást nyert az 
Új Széchenyi Terv keretében Jánoshalma – Mélykút 
Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítására. A vízminőség- 
javító fejlesztés keretében sor kerül a projektcsoporthoz tartozó 
települések (tagok: Jánoshalma, Mélykút) lakosságának 
egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítására. A 
beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. 

A pályázatból megvalósult felújítások:
A beruházás keretében Jánoshalma vízellátó rendszerének 
önálló fejlesztésére kerül sor, a meglévő vízbázisra alapozottan 
új tisztítás technológia kiépítésével jön létre a megfelelő 
minőségű ivóvíz, amelyet az új hálózati szivattyúk juttatják a 
települési kitisztított elosztóhálózatba és a víztoronyba.
Hálózatrekonstrukció

A hálózatrekonstrukció keretében 31 darab mosató 
csomópont került kiépítésre. Továbbá 73 db házi bekötés 
csere történt. Beépítésre kerül 10 db tűzcsap és 229 db 
tolózár. A szivacslövedékes mechanikai hálózattisztítási 
munkálatok Jánoshalmán 57300 fm-en valósultak meg,
Víztorony felújítása

Víztorony felújítása keretében a következő munkák kerültek 
megvalósításra. A víztorony víztér belső felületének 
állványozása speciális állványzattal, a felület homokszórásos 
tisztítása és festése DUNAPLASZT URETAL – TIXOTROP 
bevonatrendszerrel. Pótlásra került a víztéri ajtó. A 
gömbtartály külső felület állványozása speciális körállvány 

telepítésével 38 méter magasságban, amely segítésével sor 
került a felület pop – szegecseléses megerősítése a tartály 
felső részén. A csőoszlop külső felület állványozása speciális 
állványzat telepítésével, amely a felület tisztításához volt 
szükséges, a felület háromrétegű festésére is sor került 
Waschprimer – alapozó – SPEEDLACK zománc világosszürke 
színben. Elvégezésre kerültek a víztorony feszítőműveinek 
karbantartása, zsírozása, kötélfeszesség függőlegesség 
ellenőrzése, a húzónyílások tömítése, az oszlopvilágítás 
helyreállítása. A torony jelenlegi elektromos hálózatának 
felújítására is sor került a megfelelő IP-védettséggel, továbbá 
a meglévő szintvezérlés cseréje az új technológiához 
történő csatlakoztatással.  A jelenlegi villámvédelmi rendszer 
felülvizsgálása is megvalósult. 
A felújított víztorony kapacitás Jánoshalmán 400 m3

Vízkezelő műtárgyak felújítása és vízkezelési technológia
Az új vízkezelő gépház építése keretében mélyszinti vasbeton 
iszapülepítő ikermedence került felújításra, továbbá felújításra 
került 2 db 250 m3-es tisztavizes puffertározó valamint 
egy kétrekeszes vasbeton iszapszikkasztó medence került 
megépítésre, aminek polikarbonátos lefedése is megtörtént, 
és ezek mellett   1 db új víztermelő kút építése is megtörtént. 
Vízkezelési technológia telepítése keretében sor került 7 db 
mechanikus szűrőtartály és vegyszer adagolási rendszer 
telepítésére.
A projekt eredményeként megfelelő minőségű ivóvízzel 
ellátott lakosok száma, a két településen összesen, várhatóan 
14423 fő.

MEGHÍVÓ
JÁNOSHALMA – MÉLYKÚT 

IVÓVÍZMINÕSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008

SAJTÓ-NYILVÁNOS ÜNNEPÉLYES 
PROJEKTÁTADÓ RENDEZVÉNY 

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminõség-javító Önkormányzati 
Társulás tisztelettel meghívja Önt, a Környezet és Energia 
Operatív Program keretében megvalósuló JÁNOSHALMA – 
MÉLYKÚT IVÓVÍZMINÕSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT sajtó-nyilvános 

ünnepélyes projektátadó rendezvényére.

Idõpont: 

2015. szeptember 14. 

11 óra

Helyszín: 
Imre Zoltán

Mûvelõdési Központ, 
Jánoshalma, Kossuth u. 3.

Jánoshalma Város Önkormányzata
Pályázatot ír ki

A Jánoshalma, Kálvária utca 1/A. szám alatti
„Fecskeház” 1 db lakásának bérletére

Lakás adatai: - I. emelet 4. szám alatti 1+1/2 szobás, 39 m2 lakás 
 A lakásokban történő elhelyezési feltételek:
                1./ Házastársi vagy élettársi közösség.
                2./ Házastársak egyike legalább 2 éve életvitelszerűen Jánoshalmán lakik,
                     vagy 3 éve munkahellyel rendelkezik.
                3./ Kérelem benyújtásakor a házastársak (élettársak) egyike sem töltötte be
                     35. életévét.
                4./ Nem rendelkezik beköltözhető lakással
                5./ Vállalják lakáshelyzetük 5 éven belüli megoldását és elő-takarékossági
                     szerződést kötnek, legalább havi 20.000.-Ft. összegben.
                  6./ Kereső tevékenységet folytatnak vagy valamelyik oktatási intézmény
                     nappali tagozatos hallgatói.
A pályázatok benyújtási határideje: 2015. szeptember 21. 16:00 óra.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában lehet leadni zárt 
borítékban,
A borítékon „Fecskeházi lakásigénylés pályázata” megjelölést kérünk feltüntetni.
Érdeklődni személyesen a 8. számú irodában, Ádám Tamás vezető-főtanácsosnál, 
vagy telefonon  a 77/501-001/124 lehet.

                                     Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 
Jánoshalma Béke tér 1. sz. épületében megkezdődött a kormányablak 
kialakítása az okmányiroda korábbi helyén. A kormányablak elkészültéig az 
Okmányiroda az épületben lévő 18. sz. volt tanácskozó terembe költözött. 
Az ideiglenes helyen sajnos mind az ügyintézés, mind a várakozás céljá-
ra kevesebb tér áll rendelkezésre, amiért elnézést kérünk ügyfeleinktől.  

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

Amikor az elkészült kormányablak átadásra kerül, a jelenlegi okmányiro-
dai ügyintézők az okmányirodában megszokott ügyintézésen túl további 
ügytípusokban is várják az ügyfeleket. 

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

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
Az Okmányiroda új telefonszámai:

Az okmányiroda a korábbi telefonszámain 2015. szeptember 1-től már 
nem lesz elérhető. 

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 A fénykép az építkezés helyszínén készült. 

Tisztelettel: 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

hivatalvezető

A Járási Hivatal  hírei

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Az ügyfélfogadási idő minden osztályunknál megegyező:

hétfő: 800-1200 és 1300-1700

kedd: 800-1200 
szerda: 800-1200 és 1300-1600 

péntek: 800-1200

Földhivatali ügyfélfogadás
minden hétfőn 8-12 óra között

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal 

Hatósági és Gyámügyi Osztály

E-mail cím: hatosagi@gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-271   Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335   Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: @gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala 

Okmányirodai Osztály

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-289    06-77/795-291
 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala 

Foglalkoztatási Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@lab.hu

FÖLDHIVATALI 
ÜGYFÉLFOGADÁS 
A BKMKH JÁNOSHALMI 
JÁRÁSI HIVATALÁBAN

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Jánoshalmi Járási Hivatalánál    a kihelyezett földhivatali ügyfélfo-
gadás 

2015. szeptember hónaptól kezdődően hetente,
hétfőnként kerül megtartásra. 

Földhivatali ügyfélfogadás minden hétfőn 
8-12 óra között

Az ügyfeleket Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 24. sz. irodában 
várjuk.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEMÉNY!

KÖLTÖZIK A 
FOGYASZTÓVÉDELMI 

HATÓSÁG
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kor-

mányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztálya a jelenlegi 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 
szám alatti ingatlanból átköltözik a 6000 Kecskemét, Szent István krt. 
19/A alatti épületbe. 

A Fogyasztóvédelmi Osztály telefonos elérhetősége 2015. augusztus. 
5-ik napjától a 76/795-710 számra változik.

A Fogyasztóvédelmi Osztály elektronikus levelezési címe változatlanul 
fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu. 

A Hatósági Tanácsadó Iroda és Rezsipont a jövőben a 
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A  szám alatt kereshető fel sze-

mélyesen, az eddig megszokott ügyfélfogadási rend szerint::
hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 

pénteken 8.00-14.00 óra 
között.

Az átköltözés ideje alatt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 
telefonon átmenetileg nem elérhető.

Megértésüket köszönjük!
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI 
ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL 

TÁJÉKOZTATÁS
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társada-

lombiztosítási Főosztálya a Jánoshalmi Járási Hivatal felkérésére 2014 feb-
ruár hónaptól minden hónap második péntekén, 9:00 – 12:00 óráig szemé-
lyes tanácsadással várta a Jánoshalmi Járás közigazgatási területén lakó-
kat, a 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. szám alatt.

A kihelyezett ügyfélfogadás sajnos 2015. szeptember hónaptól 
technikai okok miatt szünetel. 

Ugyanakkor az ügyfelek tájékoztatása céljából figyelmébe ajánlom ügy-
félfogadási rendünket, mely az alábbiak szerint alakul:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály 2.

Ügyfélfogadás:
Hétfőn 8.00-16.00 óráig

Keddtől – csütörtökig: 8.00 – 13.00 óráig
Pénteken: 8.00 – 12.00 óráig

Elérhetőség:
Cím: 6500 Baja, Árpád tér 7.
Postacím: 1916 Budapest
E-mail:onyf_baja@onyf.hu
Tel: 79/524-950
Fax: 79/524-998
Baja, 2015-08-12. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási  és Társadalombiztosítási Főosztály

Tisztelt Álláskereső!
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának 

Foglalkoztatási Osztálya nyílt napot tart           2015.szeptember 24-én 
(csütörtökön) 9 – 12 óra között Jánoshalma, Kölcsey utca 12. sz. alatt.

A nyílt napon igénybe vehető szolgáltatások:
Tájékoztatást lehet kérni az aktuális állásajánlatokról.

Internetes álláskeresésben segítjük az ügyfeleket, álláskeresési tanács-
adást nyújtunk az eredményesebb álláskeresés érdekében.

A munkavállalást akadályozó tényezők feltárásához nyújtunk munkavál-
lalási tanácsadást.

Pályaválasztás előtt álló személyek, pályaválasztási és pályamódosítási 
tanácsadást is igénybe vehetnek. 

Megváltozott munkaképességű személyek, foglalkozási rehabilitációs 
tanácsadást kérhetnek.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

ÉPÜL A KORMÁNYABLAK JÁNOSHALMÁN Elérhetőségeink

2015. szeptember 23. 19 óra

Ügyfélfogadás 
Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap délelőtt délután

hétfő: 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00

kedd: - -
szerda: 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
csütörtök: - -
péntek: 8:30 - 12:00 -

mailto:okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
mailto:okmany.janoshalma(bacsjaras.gov.hu
mailto:okmany.janoshalma(bacsjaras.gov.hu
mailto:janoshalma(bacsjaras.gov.hu
mailto:okmany.janoshalma(bacsjaras.gov.hu
mailto:okmany.janoshalma(bacsjaras.gov.hu
mailto:bacsmmkjanoshalma@lab.hu
mailto:fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu
mailto:onyf_baja@onyf.hu
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HUNYADI NÉPE2015. szeptember A Gazdakör hírei
Töltött káposzta 

főzőverseny programja
2015. 09. 19. ( szombat )  

JÁRÁSI SZÜRETI EXPO
FM ASzK Mezőgazdasági Szakképző  

Iskola és Kollégium
6440 Jánoshalma Béke tér 13.

8:00-8:45-ig Regisztráció a versenyre 
(csak azok részére, akik jelentkeztek 2014. 09. 15-éig.)

Regisztráció a helyszínen. A főzőhely kialakítása. Előkészület.
(Saját sátor felállítása esetén, szükséges előre egyeztetni a szervezőkkel!)

9:00      - Tűzgyújtás
Tűzgyújtás után, a főzés időtartama alatt a főzőhelyen kizárólag, és  csak a FŐZŐMESTER, és a 
csapata ( 2-3 fő ) tartózkodhat! Ebben az  időszakban kerül sor a névtábla kiosztására, a bírálathoz 
szükséges egységtábla, valamint a sorszámot tartalmazó boríték átvételére is.

12:00  - Tálalás
Az elkészült káposztát, az egységesen kiadott tányérban, az aljára ragasztott sorszámmal ellátva 
BÍRÁLATRA előkészítik a versenyzők, ill. a csapatok ! Tálalás: egy adag  (2 db) káposztát  ízlése-
sen, tetszés szerint körítve, és díszítve kérjük. Az így előkészített káposztát, a zsűri elé tételéről, a 
felszolgálásáról a rendezők gondoskodnak!

13:30 - Eredményhirdetés - Díjak átadása
A versenyzők egyénileg gondoskodnak az evőeszközök, a tányérok, az esetleges ételmaradékok, és a keletkezett 
hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról!
Továbbá  FELHÍVJUK  A VERSENYZŐK ,  ILLETVE  A  CSAPATOK FIGYELMÉT, hogy az 
alábbiakat hozzák magukkal:

-	 evőeszközök, tányérok,
-	 tejföl, kenyér …stb.
Kérünk minden versenyzőt, ill. csapatot,  

a tájékoztatás pontos betartására! 
FIGYELEM: Iskolánk pénztárában azok részére, akik nem vesznek 

részt a versenyen, elővételben  2015.09.08-09.17-én 14 óráig be lehet 
fizetni 660.- Ft/adag áron töltött káposztára.

Minden résztvevőnek sikeres versenyzést, és kellemes 
időtöltést kívánunk! 

Tisztelettel: a Szervezők!

Felhívás!
A JÁRÁSI SZÜRETI EXPO program keretén 
belül, a FM Kelet – magyarországi Agrár-
szakképző Központ, Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium

Töltött káposzta főzőversenyt 
hirdet!

A verseny időpontja: 2015. szeptember 19. (szombat)
Helye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. sz. (szakképző iskola)

Versenyfeltételek:
Jelentkezés: 2014. 09. 15-éig 8:00 -12:00 h-ig személyesen az iskola portáján, a nevezési 
díj befizetésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 13). Maximum 30 főzőhelyet tudunk biztosítani!

A verseny nevezési díja: 6.000.-Ft / bogrács
Nevezési díjért, minden versenyzőnek biztosítjuk, a főzéshez szükséges alapanyagokat: 

savanyított káposzta 2 kg, levél 40 db, és 3 kg darált hús.
Az alapanyagokat 

2014. 09. 18-án (pénteken) délután 15:00 -17:00 között vehetik át a jelentkezők: Boros 
Gáborné oktatótól,  

Jánoshalma, Béke tér 2. szám alatt.
Verseny szabálya:

Az otthon beízesített, betöltött káposztát, bográcsba helyezve, szombat reggel a verseny  helyszínén 
kell bemutatni.
A kialakított főzőhelyen, a szervezők által meghatározott időben, a versenyzők megkezdik a főzést.
Minden versenyző számára biztosítunk egy db asztalt, és székeket, vagy padot.
Aki saját sátrat szeretne felállítani, az alapanyag átvételekor, jelezze a szervezőknek.

FIGYELEM: 
Iskolánk pénztárában azok részére, akik nem vesznek részt a versenyen elővételben 

2015.09.08-tól-09.17-én 14 óráig be lehet fizetni töltött káposztára 
660.- Ft/adag áron. 

 Érdeklődni lehet, 
az alábbi telefonszámokon:
Boros Gáborné 06 70/683-0714 
Taskovics Tiborné 06/30/539- 2932
Zadravecz György 06/70/332 – 8933

Tisztelettel a szervezők!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk 

minden kedves érdeklődőt a
 2015. szeptember 

18-20. között 
megrendezésre kerülő

„Járási 
szüreti expo” 

rendezvényre.
Helyszín: FM Szakképző 

Iskola udvara (Jánoshalma, 
Béke tér 13.)

Védnök: Dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi 

miniszter
A rendezvény keretében 2015. 

szeptember 18 - 20. között 
látogatható:

•	 Gazdakör Gyümölcs és Szőlőtermesztők 
Egyesülete Jánoshalma kiállítása 
(a kiállítás ideje alatt tombolajegy 
vásárolható a teremőröknél) 

•	 Járási termelők kiállítása (Borota, 
Jánoshalma, Kéleshalom, Mélykút, Rém 
termelői), 

•	 BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának, a 
járás közfoglalkoztatásának bemutatása 

•	 Herman Ottó „Vándortanösvény” 
•	 Festmények, kézimunkák, fafaragások, 

kerámiák kiállítása  
•	 Katonai sátor 
•	 Egészségfejlesztési iroda általános 

állapotfelmérés 
•	 Megújuló energiaforrások kiállítása 
•	 Agyagozás, kosárfonás, mézeskalács 

készítés, szövés bemutató 
•	 Vadászati kiállítás 
•	 díszmadár és kisállat kiállítás 
•	 Kreatív műhely és kiállítás 
•	 Járási termelők, kiállítók bemutatkozása 
•	 Büfé 

P r o g r a m:
2015. szeptember  18. (péntek ) 
•	900      Herman Ottó „Vándortanösvény” kiállítás 

megnyitása 
•	1000  Expo megnyitása a Szakképző Iskola 

udvarán 
        A megnyitón fellépnek: 
        Pöndölösök citerazenekar
        Új Pávakör énekkar 
         Jánoshalmi Nótások

•	1230 Szüreti ételek kóstolója, a helyszínen 
kóstolói jegy vásárolható ( 500 Ft/adag )

•	2000 Távcsöves csillagkeresés

2015. szeptember 19. (szombat )
•	0900 Töltött káposzta főző verseny megnyitója

Kóstolói jegy vásárolható ( 660 Ft/adag  ) az 
iskola pénztárában 2015. szeptember 17-án 
14 óráig 

•	Szüreti Kupa a jánoshalmi futballpályán 
(szervező: Szabó Gábor)

•	0930 Bemutatkoznak a járás települései: 
Fellépők: 
Aerobic csoport, 
Salima Hastánc Csoport,  
Rémi Általános Iskola Néptánc csoportja, 
Borota, 
Kéleshalom

•	1330 Töltött káposzta főző verseny díjainak 
átadása

•	1430 Mélykúti Fúvószenekar fellépése, 

2015. szeptember  20. ( vasárnap )
• 1500 Gazdakör terménybemutatójának 

eredményhirdetése és tombolasorsolás

A rendezvénnyel kapcsolatosan érdeklődni 
lehet a szervezőknél:

•	 FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző 
Központ, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium, Jánoshalma 

Tel: 77/401-028, 70/4582366 
•	 BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Tel: 70/ 457 10 43 
•	 Jánoshalma Város Önkormányzata 

Tel: 77/501001
•	 Gazdakör Gyümölcs és Szőlőtermesztők 

Egyesülete                   Tel:  20 /9657 021, 
•	 A töltött káposzta főző versenyre 

70/332-8933

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Igény szerint szállást és étkezést biztosítunk.

Szeretném tájékoztatni a János-
halmi Hunyadi Népe olvasóit egy, a 
közelmúltban, az autógáz-szerelők 
részére megtartott szakmai rendez-
vényünkről. A rendezvény kétnapos 
volt, negyvenen jöttek el az ország 
különböző városaiból. A továbbkép-
zés  2015. júliusában tartottunk meg 
itt Jánoshalmán, a Bácsgépker Kft.-
nél. 

Az oktatást az AC S.A. gyár képvi-
selői tartották, akik Lengyelországban 
tevékenyednek 1986 óta. Két képvi-
selőjük érkezett hozzánk egy szak-
mai továbbképzés megtartására. Len-
gyelországban rendívül fejlett iparággá vált az autógáz 
utólagos beszereléséhez gyártott alkatrészek előállítá-
sa és fejlesztése. 

A két nap rendkívül jó hangulatban telt. A témák röviden 
a következőek voltak: 
- A STAG gázvezérlő ECU-k, új Q-BOX generációja 

benzinüzemű motorokhoz
- AFR mérés gázüzemben
- Közúton történő beállítás androidos okostelefonnal 

és táblagéppel
- Diesel-gáz vegyesüzemű rendszerek

Az elméleti képzés mindkét napon gyakorlattal feje-
ződött be, amelynek keretében a résztvevők elvégezték 
a rendszerek beállítását közúton, valós menetkörülmé-

nyek között is.
Kitekintés

Nagy erőfeszítéseket tesznek világ-
szerte az autómotorok környezet-
szennyezésének csökkentése érde-
kében. Lengyelországban már hiva-
talosan engedélyezett történik a Die-
sel-gáz rendszerek utólagos besze-
relése.  Jelenleg LPG-vel maximum 
20 %, CNG-vel 50 % gázolaj, váltha-
tó ki. Ezek az un. Duel-Fuel megol-
dások. De léteznek már olyan meg-
oldások rendszerek is, ahol akár 90% 
gázolajat is kiválthatunk, ez a Mic-
ro Pilot megoldás. A Micro Pilot ese-

tében az Euro-V, Euro-VI környezetvédelmi előírások 
SCR (Selective Catalytic Reduction) és DPR (Diesel 
Particulate Filters) nélkül is elérhető. Az Euro 6-hoz VI 
norma teljesítéséhez nincs szükség SCR katalizátorra 
Diesel-gáz üzemben. Tehát nincs szükség Adblue-ra, 
az Euro V esetében pedig nincs szükség se SCR-re, 
se DPF-re. 

Ezek az eszközök készen vannak már rendelkezés-
re állnak, nemzetközi jóváhagyási jellel ellátottak. Csak 
arra várnak a fejlesztők és a gyártók, hogy társada-
lom felismerje ezeknek az eszközöknek a szükséges-
ségét és jelentőségét. A továbbképzésen megtettük az 
első lépést annak érdekében, hogy ez a környezetkí-
mélő közlekedési megoldás minél előbb elterjedhes-
sen Magyarországon is. Minél gyorsabban hamarabb 
keresztül kellene vinni ezeket az új műszaki eredmé-
nyeket az Európai Unió és hazánk bürokratikus gépe-
zetén, hogy ezek az újdonságok megjelenhessenek 
autókban és az utakon.

Andris József
elnökségi tag

AOE Gázautó Szerelő Tagozat

Országos továbbképzés Jánoshalmán
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HUNYADI NÉPE6. oldal 2015. szeptember

Nyugdíjas 
katonák 

elismerése

Matkó Béla nyá. alezredest a BJHNYE 
tiszteletbeli elnökét, az egyesület javas-
latára   dr. Benkő Tibor vezérezredes a 

Honvéd Vezérkar főnöke, Györgypál Csa-
ba nyá. alezredest a BJHNYE elnökét 
Fucsku Sándor vezérőrnagy a MH Össz-
haderőnemi parancsnoka  a 7. gépesített 
lövész hadosztály megalakulása 65. évfor-
dulója alkalmából megtartott bajtársi talál-
kozón „Emléktárgy”  elismerésben része-
sítette.

Gratulálunk.
JHN

 Meghívó
Tisztelettel meghívjuk kedves Gazdatársainkat 

2015. szeptember 18-tól -20-ig tartandó
Járási Szüreti Expo–ra.

Helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 13. FM 
ASZK Szakképző Iskola udvara.

Rendező: Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesülete Jánoshalma, Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalma Járási Hivatal, FM ASZK Jánoshalma, 

Jánoshalma Város Önkormányzata

A kiállítandó termékek és termények átvétele:
 FM ASZK Iskola torna termében lesz 2015. 09. 17-én 13 órától 

(megközelítés az Orczy utca felőli kapun)
 A kiállításon a terményekhez a ládákat a helyszínen biztosítjuk.

Programok: 
Megnyitó 2015. 09. 18.-án 10 órától.

Szüreti ételek kóstolójára jegy és tombola vásárlása a teremőröknél a helyszínen.
12 órától szüreti ételek kóstolója: pincepörkölt, macskanyomos 

tarhonya közül lehet választani melynek ára 500 Ft/adag.

A kiállítás látogatható: 2015. 09. 18 –tól – 20 -ig reggel 9 órától délután 17 óráig, 
20-án 15 órakor eredményhirdetés és tombola sorsolás.

A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni lehet:
Farkas László +3620/965-7021 Kiss István (Pityu) +3630/338-4683
Szegedi Istvánné +3670/433-9707 Ötvös Tiborné +3630/742-7671

Farkas László
Gazdakör elnök

2001. szeptember 11. óta, a világ fejlettebb néhány állama, katonai har-
cot indított a terrorizmus ellen. Afganisztán, Irak voltak az első célpontjai a 
terrorizmus elleni koalíciónak, minek következtében sok százezer halott, 
milliónyi sérült és hontalan embertömegek, amiről tud a világ. 

Majd 2011 tavaszán Líbia, Egyiptom, Tunézia, Algéria, Szudán, Jemen, 
Marokkó és még sok országban lángolt fel az Arab Tavasz, kellő mennyi-
ségű amerikai titkosszolgálati támogatással. Az eredmény azóta ismert. 
Legalább kétszázezer halott, tíz milliót meghaladó menekült, kormánynél-
küli államok és erősödő iszlám fanatizmus. A fegyverrel vitt demokrácia, a 
terror elleni háború még több terrort szült és nincs illúzióm, még szülni is 
fog, mert a gyűlölet és a fanatizmus kiváló szülők a fájdalom születéséhez. 
Amit az azóta megszülető Iszlám Állam nevű terrorszervezet, még ember-
telenebbül, még kegyetlenebbül folytat vallási köntösbe bújtatva. 

A magyar társadalom tagjainak nagy része csak az idei nyáron fogta fel, 
hogy mi történik ezek után Európa határai mentén. Pedig tavaly óta folya-
matosan nő az illegális bevándorlók száma és a télen láthattuk, hogy a 
koszovóiak tízezrei indultak nagy reményekkel Németország felé szeren-
csét próbálni. Végül a német kormány bezárta a kapuit a balkániak elől, 
mert nem üldöztetés, hanem a németek irigyelt jóléte volt az ok a ki és 
bevándorlásra.

Azóta a helyzet gyökeresen megváltozott. Emberek százezrei-milliói 
indultak el a Közel-Kelet, Észak Afrika és Afrika belsőbb területeiről, illetve 
Ázsiából Európa felé, életük kockáztatásával is, hogy jobb életet találjanak.

Mi, magyarok ütközőzónában vagyunk. Rajtunk keresztül vezet a legrö-
videbb út az északi, gazdag államok felé. Tény, hogy még nem mi vagyunk 
a célország. De mi leszünk, ha hamarosan megindulnak a visszatolonco-
lások Németország és a többi ország felöl, mert ott is be fog telni a pohár. 

Ekkor mi fog történni? Az úgynevezett Dublini Egyezmények alapján, ame-
lyik országba először beléptek az Európai Unió területére a menekült-
státuszért folyamodók, oda kell visszamenniük a nemkívánatos emberek 
tömegeinek. Ez az ország tehát leginkább Magyarország lesz, a mi saját 
Hazánk! 

Emiatt folyik a hazai polémia, hogy be kell-e fogadnia bárkit is Európa 
országainak és nekünk, magyaroknak is azok közül, akik illegálisan, törvé-
nyeket nem tisztelve jönnek be országunk határátkelői helyett, a zöldhatá-
ron átgázolva, törvénytelenül. Folyik a polémia, de a bevándorlók ettől még 
jönnek. Folyik a vita, hogy más vallási, kulturális, egészségügyi környezet-
ből érkező százezrek mekkora veszélyeket jelentenek számunkra, Európa 
őslakosai számára. Folyik a vita, hogy ez egy modernkori megszállás elő-
készítése vagy valami ettől is rosszabb.

Közben a magyar rendőrség és bevándorlási hivatal munkatársai ember-
feletti munkát végeznek, hisz ha valaki menekültstátuszt kér a magyar hatá-
ron, akkor a hatályos törvények szerint ezt meg kell tennünk. De az nem 
megoldás, amit a görög és más EU tagállamok törvénytelenül tesznek, 
hogy nem regisztrálják ezeket az embereket, akiket papírok nélkül továb-
bengednek, hozzánk és tovább Nyugatra. Tőlünk pedig ezt megkövetelik 
az EU vezető államai.   

De tisztázzuk! Ha valaki politikai vagy vallási menekült, vagy háborús 
övezetből érkezik, annak elsősorban egy másik biztonságos, remélhetőleg 
közeli országnak elégnek kellene lennie. Hisz előbb-utóbb a konfliktusok-
nak vége lesz és a saját otthon, ha megmaradt, biztos pont lehet a haza-
téréshez. Tehát bármelyik konfliktusos ország közelében találunk ilyet. De 
az a helyzet, hogy a menekültek nagy része nem így cselekszik. A tapasz-
talat az, hogy többségében, 80-90%-ban 20-35 év körüli egészséges, erős 

férfiak érkeznek. Gyermekes családok, fiatalkorúak alig érkeznek. A keresz-
tények-muszlimok aránya 5-95%. Ezért a tapasztalat az, hogy az igazi 
menekültek aránya nagyon csekély. A háborús övezetből érkező, szír és 
afgán menekültek pedig nem a többség. Így megállapítható, hogy gazdasá-
gi bevándorlókról beszélünk többségében, akiket hamarosan kiutasítanak 
vagy már be sem engednek majd az ismert célországokból is. Ahogy írtam, 
ezek jelentős része, akik itt jöttek be az Unió területére, ide érkeznek vissza 
és nekünk kell majd kitoloncolni őket Szerbia felé napi 60-70 fős kontingen-
sekben, miközben a többszörösük fog ideérkezni, hozzánk. 

Magyarán, nagy a baj! De a magyar Kormány új törvényt készül elfo-
gadtatni a Parlamenttel, hogy megfékezzük az áradatot. Novemberre végig 
megépül a 3 méter magas NATO kerítés, ami érzékelhető módon csökkent-
heti majd a bevándorlók számát. A határátkelőknél megépülő tranzitzónák 
is fékezni fogják a beengedhető emberek számát, tömegét. Nem jöhet be 
majd mindenki! Sajnos épülni fog Kiskunhalason is egy menekült tábor. De 
szerencsére ez zárt tábor lesz, börtönszintű biztonsági védelemmel és ide 
csak azok jönnek majd, akiket kitoloncolnak Magyarországról.

Közben a francia külügyminiszter megfenyegeti Magyarországot a határ-
kerítés építése miatt, míg ők, Calais-nál az angolokkal és az olaszokkal is 
a közös francia-olasz határon, közösen kerítéseket építenek a bevándor-
lók ellen. Ki érti ezt? 

Az osztrákok ostoroznak bennünket a kerítésépítés miatt és a közös 
európai menekülti-eljárási rend magyar alkalmazása miatt, erre ők lezár-
ják a magyar-osztrák határt és vasúti átkelőket. A németek is össze-vissza 
beszélnek, szidalmaznak bennünket, majd a belügyminiszterük megdicséri 
a határaink védelméért tett erőfeszítéseinket. Ki érti ezt? 

Európa kaotikus módón és láthatólag bénán reagál a bevándorlás mind 
nyomasztóbb terhére. Majd kiderül ország-világ szeme láttára, hogy ameri-
ka is pénzeli az Európába bevándorlók jelentős részét, biztatást adva nekik, 
hogy úgy élhetnek majd, mint a németek, a svédek, a dánok és az ango-
lok. (Egyetlen egyszer, most van okunk örülni, hogy Magyarország még egy 
szegény ország az említettekhez képest.)

Szóval, mindenki döntse el, hogy mi a jó Magyarországnak és mi jó 
Európa népeinek?! Tudjuk-e asszimilálni, beintegrálni a mi európai kultúrá-
inkba, vallási életünkbe, szokásainkba, az ezekkel ma még ellenséges ide-
érkező embertömegeket? Mi lesz a vesztünk okozója? A kerítések, vagy a 
korlátlan bevándorlás?

Nem válaszolom meg senki helyett a kérdéseket. De egyet tudok. Meg 
kell védenünk magunkat, meg kell védenünk a nemzetünket és meg kell 
védenünk az országunkat! Ezen dolgozunk a Kormányzat részéről, ezen 
dolgoznak rendőreink, katonáink, erejükön felül.

Bányai Gábor

A bevándorlásról, a bevándorlókról

 

TÁMOP-6.1.5-14-2015-0003 

"Egészséges Bács-Kiskunért" komplex emberi erőforrás fejlesztési 
program keretében ingyenes 

 

ZUMBA, AEROBIC, ALAKFORMÁLÓ TORNA 
2015. szeptember 1-től,  

minden hétfőn és pénteken 
18-19 óráig 

 

GERINCTORNA 
2015. szeptember 10-től,  

minden csütörtökön 
18-19 óráig 

 

Ingyenes! 
További információ és tájékoztatás a 77/502-952, 06 20/297-1508 telefonszámokon  

vagy a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központban kérhető. 
Gyermekfelügyelet igény szerint biztosított! 

Helyszín:  

Power Gym Sportcentrum,  
Jánoshalma Jókai u. 64. 
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Ma, amikor újra indul az iskolaév, nem felejthetjük 
el az 1948-as iskolaév kezdését. Mi akkor ötödik osz-
tályba léptünk. 

Az a tanévnyitó akkori gyermektársaimnak is, 
nekem is maradandó emlékként él bennünk. Verőfé-
nyes szeptemberi nap volt. A II. világháború oly nyo-
mot hagyott iskolánkban, hogy azt alig tudták meg-
szüntetni. 

A fiúiskola, a mai Szent Anna Katolikus Iskola, két 
évig szovjet laktanya volt. Az iskola épületét bemá-
zolták vörös színű jelszavakkal. Az iskola fatornyába 
géppuskát raktak fel a harang helyébe. 

A felsorolt előzmények után a fiúiskola udvarán volt 
a tanévnyitó. 

Szita János járási párttitkár bejelentette a katoli-
kus iskolák megszűntetését. Jánoshalmán mind a két 
katolikus egyházi fenntartású volt. A Polgári Iskola 
volt állami intézmény, mely a Kálvária utcában volt. 

Szita János akkor olyan beszédet mondott, hogy a tanárainkat, 
szüleinket nagyon felháborította. Szüleink Csertő Sándorné (Dági 
Etelka), Sándor Benedek, Ragadics József, Tóbiás Andrásné segít-
ségével aláírást gyűjtöttek, azért, hogy ne szűntessék meg az egy-
házi iskolákat. 

A tanévnyitó rendezvényen rendőrséggel hurcoltatták el sze-
münk láttára az imént említett segítő személyeket. A Szegedi Nép-
bíróság börtönbüntetésre és teljes vagyonelkobzásra ítélte őket. Ez 
mellett egész életükre megbélyegzettek lettek 

Az iskolaigazgatónkat, Hosszú Sándort menesztették. 

Az iskolában a cserkészetet megszüntették. Utána kötelezővé 
tették az úttörő szervezetbe minden diák belépését. 

Közben a polgári iskolát megszüntették. Nálunk Szabó Nándort 
igazgatónak nevezték ki. Az orosz nyelv tanulását kötelezték min-
den diák számára. 

Akkor és még sokáig, azaz 1993-ig a szülői jogot lábbal tiporták. 
Nem volt lehetőség katolikus, azaz egyházi iskolába járatni a gyer-
mekeket. Azt nem szabad elfelejtenünk, hogy államférfiúnk kijelen-
tése ma is időszerű: „Csak keresztyén hagyománynak van jövője”

Dági József

Értesítés 

Tájékoztatjuk az érintett Fogyasztókat, hogy október 5-től, János-
halmán a vízdíj hátralékkal rendelkező Fogyasztók vízkorlátozását 
megkezdi a Kiskun-Víz Kft., a kiküldött értesítések alapján.

Kérünk minden érintett Fogyasztót, hogy vízdíj hátralékát mielőbb 
szíveskedjen bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban rendezni, az 
értesítésen szereplő napot megelőző napig.

www.kiskunviz.hu
 Mátyus Zoltán

ügyvezető igazgató
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

A TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi 
programok a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésé-
re” elnevezésű „Együtt egymásért” című pályázat keretében a jánoshalmi 
Gyerekesély Program az idei nyáron négy programot kínált a térségben élő 
gyermekeknek és családjaiknak. 

A „GYEP” a tanév végével immár harmadik alkalommal szervezte meg, 
az általános iskolák közreműködésével az „Élmény gazdag nyári nap-
közi”-t, ami 205 gyermek számára biztosított minimum 1-1 hétre tartalmas 
elfoglaltságot a nyári szünetre. Az egy hét alatt, a pedagógusok minden-
nap más programmal várták a részvevőket, melyben többek közt kirándu-
lás és strand is szerepelt. Az elsősorban alsós gyermekeknek szóló prog-
ram során, napi háromszori étkezés biztosított volt.

A „Családi nyaralás” című programot a működése alatt másodszor hir-
dette meg az iroda, és a térségből összesen 149 fő vett részt a tartalmas 
egy hetes üdülésen.

A programban a kistérség hátrányos helyzetű, magas szegénységi koc-
kázatú családjai vehettek részt. Az tábor résztvevői szülők gyermekeikkel, 
melynek keretében fellélegezhettek, felszabadulhattak kicsit a hétközna-
pok monotóniája alól, és a gyermekeikkel közösen jutottak szép élmények-
hez. A tábor ideje alatt a teljes ellátás mellett különböző programokkal szí-
nesítettük az együtt eltöltött időt, kreatív tevékenységekkel, táborvezetők 
segítségével, melyben a szülők is megtapasztalhatták a közös alkotás és 
jókedv örömét gyermekeikkel.

A „Pihenő tábor”-ban a 12-15 éves korosztály kapott lehetőséget arra, 
hogy 7 napot töltsön el a jánoshalmi pedagógusok kíséretében Balaton-
lellén. Az egy hét programját, többnyire a pihenés, a balatoni fürdés tette 
ki, a napokat a helyben szervezett programok tették színesebbé. Így részt 
vettek pl. homokvár építésben, színházi előadáson, és egyéb foglalkozá-
sokon. A táborban 72 fő vett részt.

Végül augusztus elején a „Játékos gazdasági ismeretek tábor”, mely 
a Cash Flow Mágnes Tábor Kft. közreműködésével valósult meg. Ebben 
a táborban a 13-18 éves korosztály képviseltette magát 50 fővel a kistér-
ségből.

Az egy hetes tábor során a fiatalok Robert Kiyosaki által megálmodott 
szituációs (társas) játék során, alapvető pénzügyi tudást kaptak. A prog-
ram strukturált, világos és azonnal hasznosítható információkat és gon-
dolkodásmódot adott a résztvevő gyermekek számára, elősegítve ezzel, a 
helyes pénzkezelés mindennapos szokását. A tanulás mellett természete-
sen jutott idő a kikapcsolódásra is, melyet a Balaton, és közeli kalandpark 
biztosított a résztvevőknek.

A táborozási és nyaralási lehetőségek a kistérség lakosai számára 
ingyenesen voltak elérhetőek. 

A résztvevők kiválasztásához az oktatási intézmények, illetve a gyer-
mekjóléti szolgálatok segítségét, ajánlását kértük. A program kiválasztási 
kritériumaként szerepeltek többek között a hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermek(ek), illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő családok, tanulmányi eredmény. 

Ajánlásuk, és a jelentkezések alapján, illetve a kritériumokat figyelem-
be véve a Gyerekesély Bizottság júniusi ülésén döntött a részt vevő sze-
mélyekről.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Bizottsági tagok, valamint a progra-
mokban részt vevő pedagógusok munkáját.

Szarvasné Tompa Zsuzsanna – szakmai vezető

Ingyenes nyári programok a Kistérségi Gyerekesély Program keretében

Emlékezzünk az 1948-as 
tanévnyitó értekezletre 

Helyreigazítás
Legutóbbi számunkban egy elírás miatt nem a szövegkörnyezetbe illő mondat került a 
Tulajdonos parasztság története, Kuláküldözés című cikkben. A helytelen mondat: „Sőt, 
azt is bevezették, hogy a család felel a szőlőért.” Helyesen: Sőt, azt is bevezették, hogy 
a család felel a szülőkért. 
A cikk szerzőjétől: Dági Józseftől elnézést kérünk az elírás miatt. 

TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004

Jánoshalmi Kistérségi Társulás
6440 Jánoshalma
Béke tér  1. Pf.: 59. 
Tel: 77/401-071
E-mail:gyepiroda.jhalma@gmail.com

Jánoshalmi Fotó Tár (archiv)

http://www.kiskunviz.hu
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Együtt emlékeztünk.

2015. augusztus 16-án, a hergyevicai iskola bezárásának ötvenedik évfordulója alkalmából szervezett diáktalálkozón több mint hatvan 
fő jelenlétében emlékeztünk egykori iskolánkra, nevelőinkre, diáktársainkra, közös élményeinkre. Hálás szívvel gondoltunk egykori tanító-
inkra: Bükk Antal, Wekerle Gabriella, Cselényi István, Szabó Nándor, Rónai Béla, Csincsák Franciska, Jakkel István, Kálóczi József, Ger-
gely József, Bereczki Gábor, Nánai István, András Tibor, Kubatov Sándor pedagógusokra. Az ünnepségen Gergely Józsefné Magdus-
ka néni köszöntötte a diákokat, majd pár diáktársunk bemutatta életútját, hangsúlyozva, hogy az iskolánkban folyó oktatás színvonala, a 
munkára nevelés alapozta meg további tanulmányaikat. Szóba került a kápolna díszítése, amit az iskola befejezését követően a volt diák-
társaink végeztek.

Az együtt elfogyasztott ebéd után folytattuk a visszaemlékezést. Élményekkel gazdagodva, az ismétlés reményében zártuk a találkozót.
Szervezők 

Tanévnyitó szentmise
„Krisztus szeretete sürget minket.”
 (2 Kor 5,14)

Az augusztus 30-án ünnepélyes szentmise keretében megnyitott 2015-
16-os tanév jelmondatául Pál apostol e gondolatát választotta Mons. Meny-
hárt Sándor plébános atya, intézményünk spirituálisa. Horváthné Sörös 
Anita igazgatónő beszédében azt kívánta szülőknek, gyermekeknek, kollé-
gáknak egyaránt, hogy ennek tükrében éljük meg mindannyian az össze-
tartozás nagyszerű, egymást megerősítő érzését, munkálkodjunk együtt 
a tanév során, éljünk harmóniában, bízzunk egymásban, s adjon nekünk 
mindehhez Istenünk elég időt, erőt és nyugalmat.

Igazgató asszony tanévnyitó beszédében beszámolt a nyáron tör-
tént változásokról. A régi óvoda épülete megszépült belülről, teljes festést 
kapott, szelíd színekkel várja a gyermekeket. Az iskolaépület több éve tar-
tó megszépítése is befejeződik: minden terem parkettája lakkozásra került, 
minden terem új festést kapott, az őszi szünetben pedig sor kerül a föld-

szinti folyosó mennyezetének festésére is. Így egy esztétikus, biztonsá-
gos, elektronikus eszközökkel felszerelt épület várja tanulóinkat. Iskolánk 
mintegy 12 millió forintot nyert TÁMOP pályázaton, melyből a kollégák 
képzéseken vesznek részt, s tanulóink tehetséggondozó foglalkozásokon 
vehetnek részt angol és informatika tárgyakból, valamint némi eszközfej-
lesztésre is lehetőség volt.

Az elsős gyermekek szüleihez szólva igazgatónőnk megköszönte, hogy 
a katolikus szellemben való neveléshez társul fogadták iskolánkat, és egy-
ben kérte őket, hogy legyenek velünk ebben a szép munkában, hiszen 
csak közösen tudjuk kibontakoztatni a kicsinyek tehetségét, hogy felnőtt-
ként majd kamatoztathassák Istentől kapott talentumaikat. 

Az elsős gyermekek az üdvözlés és a befogadás jeleként megkapták 
felszentelt nyakkendőiket végzős tanulóinktól, majd Tamás Sándor atya az 
iskolatáskáikat is megszentelte, hogy Isten áldása kísérje munkálkodásu-
kat a következő nyolc évben.  

Újult erővel, megszépülve kíván az iskola mindenkinek nyugodt, békés, 
szeretetteljes tanévet, együtt, egységben!

Buzder Mónika

Nyár végi továbbképzés

Mi - a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola tanárai és taní-
tói a nyári szünetben sem tétlenkedtünk, hiszen a következő tanévre való 
felkészülés mellett „Saját élményű ismerkedés a drámapedagógia módsze-
reivel- drámapedagógiai alapismeretek pedagógusoknak” című továbbkép-
zésen vettünk részt.  A képzést a DFT-Hungária Zrt. megbízásából Feketé-
né Zsigó Marietta – pszichológus, pedagógus – tartotta. A képzés elméle-
ti és gyakorlati részből épül fel, amelyen az elméleti részt a drámapedagó-
gia általános jellemzői mellett az iskolában való megjelenése és drámape-
dagógiai foglalkozások megtervezése, valamint a kivitelezéshez szüksé-

ges feltételek, készségek megbeszélése teszi ki. A gyakorlati rész meg-
valósulása során azon játékos feladatokban próbálhattuk ki magunkat, 
amelyeket tanórákon a gyermekekkel is tudunk alkalmazni annak érde-
kében, hogy segíteni tudjuk tanulóink tapasztalati, élmény alapú tanu-
lását. A három napos képzésből az utolsó szeptemberben valósul meg.  
Az elmúlt két alkalomra visszagondolva a hit, a jókedv és a közösség sza-
vakkal tudnám leginkább jellemezni a képzést. Örömmel tölt el a tény, hogy 
a mai rohanó világban a mi kis közösségünk meg tud „állni”, és egymásra 
odafigyelve hittel, szeretettel és jókedvvel tudunk cselekedni a közös célok 
elérése érdekében. 

Ancsa-Molnár Edina

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

Felhívás!

A „Lajtha László”
Alapfokú Művészeti Iskola

felvételt hirdet 
(2015-2016-os tanévre) 
az alábbi tanszakokra:

- szintetizátor:
Kovács Gábor, Lábodi Róbert, Iván Sándorné

- fa-és rézfúvós:
(fuvola, furulya, trombita) Czipták Zsolt

- kézműves:
Sillye Zoltán Csaba

Halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű és 
SNI-s tanulóknak ingyenes az oktatás!

Gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezőknek a 
térítési díjból 30-50%-os kedvezményt biztosítunk!

Jelentkezni és beiratkozni:
az Imre Zoltán Művelődési Központban 

lehet (Kossuth u. 3.)
Mindenkit szeretettel várunk!



9. oldal
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2015. szeptember

Nagy örömünkre a Jánoshalmi Kistér-
ségi Társulás idén is pályázott nyári nap-
közis táboroztatásra. 

Így idén is a tavalyihoz hasonlóan 
négy héten június 29 és július 24 között 
közel 100 alsós gyermek vehetett részt 
a táborban. A táboroztatók: Marancsik-
né Kubatov Ágnes és Ságodi Henrietta, 
Dervadericsné Ádám Judit és Kothencz-
né Harkai Klára, Bunyevácz Hajnalka és 
Lengyel Eszter, valamint Jáksó Lászlóné 
és Juhász Edit tanítónők.

A rászoruló gyerekek élmény gazdag 
foglalkozásokkal tölthették nyaruk egy 
részét. Élményeket, tapasztalatokat, új 
ismereteket, és új barátságokat szerez-

hettek sport és kézműves tevékenységek 
során,  strandolás közben. Ezek a hetek 
vidáman, kötetlenebb hangulatban teltek, 
végre nekünk tanítóknak sem az iskolás 
komoly oldalunkat, hanem kicsit bohóká-
sabb személyiségünket is volt módunk 
megmutatni, ezáltal még közelebb kerül-
hettünk tanulóinkhoz.

Köszönjük az Imre Zoltán Művelődési 
Központ, a Városi  Uszoda, Király Lovas-
tanya, és a Korzó Étterem minden dolgo-
zójának a segítségét, kedvességét, hogy 
táborunk még sikeresebb lehetett.

Mindannyian nagyon jól éreztük magun-
kat, és reméljük jövőre ismét találkozha-
tunk!

Kné Harkai Klára

1. nap: július 11. szombat
Izgatottan vártam ezt a reggelt.. Sok gyereket nem ismertem a busznál, 

de szerencsére jó pár osztálytársammal együtt indulhattunk Balatonlellé-
re táborba. Voltak jánoshalmi gyerekek két különböző iskolából, mélykúti, 
kéleshalmi és borotai  gyerekek is. Néhányukat csak látásból ismertem az 
iskolából, de így is az első pillanattól jól összeszokott kis csapat voltunk. 

A buszutazás igen kalandosra sikerült, mert ugyan a két busz együtt 
haladt, de az egyik útközben lerobbant, és így váltó buszra kellett várnunk, 
amire átpakoltunk és átszállnunk. A buszon már szervezkedtek a csoportok, 
hogy ki melyik szobába kerüljön úgy, hogy a barátok együtt maradhassa-
nak. A Park hotelhez, Balatonlellére délután egy órakor érkeztünk. Ott már 
vártak bennünket. Az egész földszinti folyosó a miénk lett. A hotel másik 
két szintjén is iskolás korú gyerekek voltak, de sok család is nyaralt velünk. 

Finom ebédet kaptunk az étteremben. 
Délután beköltöztünk a táborba, majd miután mindenki választott magá-

nak úszópárt a strandra indultunk. Nagyon jól esett mindenkinek a Balaton 
hűsítő vize a nagy melegben a hosszú utazás után. Este mini discóval vár-
tak bennünket az animátorok, Andris, Eszti Timi és Bogi, majd vidám, játé-
kos ismerkedési estet rendeztek.

Éjszaka túrára indultunk a városban, majd a tábor területén játékos róka-
vadászat várt ránk. Mindenki jól elfáradt az utazástól, a sok programtól, 
a Balatoni fürdéstől és a várakozás izgalmától. Éjfélkor kerültünk ágyba.

2. nap: július 12. vasárnap
A reggel szitáló esővel köszöntött bennünket, és egy kicsi léhűléssel, ami 

nagyon jól esett a hosszú forróság után. 
Délelőtt besétáltunk a város főterére, megnéztük a kirakodó vásárt.
Délután már ismét hét-ágra sütött a nap, és mi fürödni mentünk. Animá-

toraink vízi aerobikkal vártak minket. A torna után vizitcsatát vívtunk egy 
labdáért.

Este a mini discóban már az összes lány táncolt. Később csapatokba 
rendeződve gyerek kvíz játékot játszottunk a játékteremben, majd körjáté-
kokkal zártuk az estét.

3. nap: július 13. hétfő
Délelőtt két csapatra osztották az animátorok a gyerekeket. Mindkét csa-

patnak zászlót kellett készíteni, majd eldugni a tábor területén. Kék és zöld 
fejpántokat kaptunk ötjegyű számokkal, és már indulhatott is a számhábo-
rú. Olyan jól sikerült a program hogy visszavágót is Játszottunk. A csata 
bizony döntetlenül végződött. 

Délután megint a Balaton parton voltunk. Vízi focit játszottunk, majd úsz-
tunk és ugráltunk a vízben. A parton már ismét olyan meleg volt, hogy leé-
gés ellen fontos volt használnunk a naptejet. 

Este táncház, majd BINGÓ játék várt ránk. A bingón palacsinta kupon 
volt a főnyeremény. Sajnos nem én nyertem.

4. nap: július 14. kedd 
Ezen a napon délelőtt ismét a kirakodó vásárban sétálgattunk, ahol az 

otthon kapott zsebpénzét költhette el mindenki.
Ebéd után váltóversenyeken mérhettük össze ügyességünket. A prog-

ram után jól esett a fürdés, ahol ismételten vízi csata folyt.
Este klubtáncokat tanultunk.

5. nap: július 15. szerda
Szerdán szinte az egész napot 

fürdéssel töltöttük. A nagy forró-
ság miatt már korán reggel kint vol-
tunk a strandon. A napsugarak elől 
a parton a fák árnyékába húzód-
tunk. A délután folyamán a csen-
des pihenő alatt a tábor udvarán ját-
szottunk, ahogy minden nap. Sokan 
fociztak, vagy a játszótéren játszot-
tak, vagy a játékteremben ping-pon-
goztak, társasoztak, vagy a szobák-
ban beszélgettek. A strandra csak 
4 után merészkedtünk ki. A tanító 
nénik béreltek egy csúszdás vízi-
biciklit, és egy órán keresztül azon 
játszhattunk a vízben.

Este az animátorok a Dzsun-
gel könyve című musicalt adták elő 
az udvari nagy sátorban. Mint egy 
igazi színház olyan volt az előa-
dás. Tátott szájjal hallgattuk és néz-
tük, majd az előadás végén ráadást 
követeltünk. 

És a közös tánc ezen az estén sem maradhatott el.
 
6. nap: július 16. csütörtök
A reggel nagyon izgalmas programmal kezdődött. A táborban strandröp-

labda pályát építettek, és hatalmas kocsikkal hordták a homokot. Megen-
gedte a hotel vezetése, hogy  mi homokvárakat építsünk a parton. Így nagy 
segítség voltunk a munkásoknak, mert játék közben jó alaposan széttúrtuk 
a homokot. Ezután a Balatonba moshatta le magáról mindenki a homokot. 

A fiúk nagyon szerettek horgászni. Vásároltak kicsi hálókat és azzal fog-
ták ki a kicsi halakat a víz szélében. A fényképezkedés után persze minden 
halat vissza engedtek az élőhelyére. 

Két fiú olyan ügyes és türelmes volt, hogy ők egy másfél kilós pontyot 
fogtak ki a vízből. Természetesen ezt a halat is visszaengedtük a vízbe.

Este JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL  című vetélkedőben vettünk részt.
Az animátorok kíséretével éjszakai városnézésre indultunk a város főte-

rére. Ezen az estén is jó későn kerültünk ágyba.
7. nap: július 17. péntek
A délelőtti vízi csata után elsétáltunk a közeli hajókikötőbe. Ott mindenki 

megcsodálhatta a hatalmas hajókat és vitorlásokat.
Délután vízi olimpiát rendeztek segítőink. A gyerekek nagyon élvezték  

az ügyességi játékokat. Sajnos egy kis baleset is történt, mert az egyik 
kisfiú lábába beleállt egy horog. A vízi mentők nagyon gyorsan a helyszínre 
értek és egy pillanat alatt kivették a horgot, ellátták a beteget és már füröd-
hettünk is tovább. 

Este tábortüzet gyújtottunk, és mellette játszottunk. A kareoke után kör-

játékokat és párválasztós játékokat játszottunk. 
És hogy teljes legyen a nyaralás éjszakai fürdőzésre indultunk a sötét 

vizű Balatonba. A pedagógusok és az animátorok közösen zártak be egy 
félkör alakú területet, ahol szigorúan a fürdőpárok együtt ugrándozhattak 
a vízben. Persze nem volt mindenki bátor, azok a gyerekek a parton les-
tek bennünket.

8. nap: július 18. szombat 
Sajnos elérkezett az utolsó nap. Reggeli előtt csomagolással indult a 

napunk. Reggeli után rendbe tettük a szobákat, majd közös fényképezke-
dés és búcsúzkodás után felszálltunk a buszokra és haza indultunk. Fél 
háromra értünk haza. Mindenki nagyon várta már, hogy viszont láthassa a 
szüleit, annak ellenére, hogy szinte minden este beszéltek velük telefonon.

Gyorsan eltelt ez az egy hét, és minden gyerek nagyon sok élménnyel 
és sok új barát nevével és címével tért haza. 

A honvágy bizony mindenkit vonzott már haza, de mi szívesen marad-
tak volna még pár napig együtt. Mindenki várja a jövő évi újabb közös tábo-
rozást. 

Köszönöm szépen mindenkinek, aki lehetővé tette számunkra, 70 gye-
reknek, hogy együtt nyaralhassunk a Balaton partján. Legfőképpen köszö-
nöm Ági néninek, Ildi néninek, Heni néninek, Betti néninek, Marika néni-
nek,  Bea néninek és Márkónak, hogy velünk voltak és felejthetetlenné tet-
ték ezt a 8 napot.

Balatonlelle, 2015. július 18.

Koszorús Dorina 6. c osztályos tanuló

Hunyadi Iskola hírei
Útinapló Balatonlelléről

A mély gyász, amelyet egy szeretett lény 
halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, 
hogy minden egyénben rejlik valami leírhatat-
lan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért tel-
jességgel pótolhatatlan. 

(Arthur Schopenhauer)

Nánai Attila 
1962 – 2015

Mivel a Mindenható a saját képére for-
mált minket, ezért igyekszünk magyarázatot 
keresni a világ történéseire, próbáljuk megér-
teni őket, vagy ha nem is lelünk értelmet ben-
nük, legalább megkíséreljük elfogadni azo-
kat. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek 
olyannyira felfoghatatlanok számunkra, hogy 
kifejezésükhöz kevesek a szavak. Ilyenkor 
marad, a döbbenet, a tehetetlenség érzé-
se, a csend.

Attila nem szerette a csendet. Mindig zenét 
hallgatott, vagy zenélt. Nem is lehetett ez másként, ha arra gondolunk, édesapja tanította 
muzsikálni, az ő hivatását folytatta történelem-ének szakos tanárként, és ő vezette édes-
apja korai halála után az iskola fúvószenekarát. Életében elválaszthatatlan volt a zenész, 
a tanár, az apa személyisége. 

A zene olyan fontos volt számára, mint a levegő. Abban volt önmaga, zenélés közben 
áradt ki belőle az a mindenkit felemelő szeretet, amellyel szolgálta és művelte ezt a művé-
szetet. 

Attila első osztálya, a legendás énektagozatos B osztály története, tanulóinak továb-
bi sorsa útjelző fáklyalángént világítja át a mintegy 30 évnyi tanári pályát. Az osztály tag-
jai közül nyolcan tanári diplomát szereztek, s többen kollégáiként tanítottak iskolánkban. 

Attila szívvel-lélekkel dolgozott, vezette a fúvószenekart, amellyel versenyeket nyertek, 
zenei táborokban vett részt, tanulóival baráti, szinte apa-gyermek kapcsolatot ápolt. Emel-
lett egyre többet muzsikált különböző rendezvényeken. A testvérével, szervezett Welcome 
zenekar tette Attilát igazán ismertté nemcsak Jánoshalmán, hanem sok más vidéki város-
ban, faluban, sőt Budapesten is.

Mindig mindenben alázattal szolgálni akarta azt a magasrendű célt, hogy az embere-
ket jobbá tegye, örömet szerezzen a számukra, vidámságot vigyen az életükbe. Tanárként 
zenélt, és zenészként is tanított. A másokért, az emberi, művészi értékekért való őszinte 
kiállása, törekvése a minőségre, az igényességre példa volt sokunk előtt. Sokszor élvez-
hettük, ahogyan figyelmesen, megértően meghallgatott mindenkit, őszintén megosztotta 
értékes gondolatait. Ragyogó mosolya, örök optimizmusa magával ragadta a környezetét. 
Hitte, hogy a világ megjavítható….

Számunkra, akik vele egy iskolában dolgozhattunk, nem csupán az a kolléga volt, akire 
minden pillanatban számíthattunk, akiért a diákjai rajonganak, a szülők versengnek, hogy 
ő legyen a gyermekük osztályfőnöke, mert tudták, hogy akkor a gyerek biztosan a legjobb 
kezekbe kerül. Etalon volt ő, aki olyan szellemi, erkölcsi és pedagógiai minőséget képvi-
selt, amellyel csak az arra legméltóbbak rendelkezhetnek.

Nagyon kevés embert ismertem eddigi életem során, aki ennyire tisztában volt azzal, 
mint Attila, hogy mi végre is van ezen világon. Nem hiszem, hogy mindebben a tudatos-
ság vezérelte volna. Sokkal inkább úgy gondolom, hogy életfilozófiája ösztönösen csodá-
latos belső lényéből fakadt. Ő valóban jobbá akarta tenni ezt a világot. Utólag, visszate-
kintve ez egyáltalán nem volt utópisztikus gondolat, ugyanis számunkra, akik ismertük őt, 
általa valóban jobb és szebb lett a világ.

Nyári napközi
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2015. szeptember elsején az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző 
Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 19 osztállyal és 
433 tanulóval kezdte meg 82. tanévét - hagyományosan a „mezőgazdasá-
gi szakoktatás szolgálatában”. 

A 2015/2016-os tanévben 7 új osztályt indítottunk, ezáltal 170 új tanuló-
val bővült iskolánk tanulólétszáma.

Taskovics Péter főigazgató úr tanévnyitó beszédében kiemelte, hogy az 
újonnan beiratkozott diákok egy olyan, nagy hagyományokkal rendelkező 
iskolába érkeztek, mely mára országos hírnevet szerzett a gépészeti kép-
zés területén, és szeretné, ha az új tanulók sikereikkel tovább öregbítenék 
iskolánk jó hírét. Elmondta, hogy képzéseink egyre népszerűbbek, amit 
jól szemléltet az a tény is, hogy már nem csak a környékbeli települések-
ről, hanem az ország távolabbi vidékeiről is érkeznek hozzánk olyan diá-
kok, akik a mezőgazdaságban képzelik el a jövőjüket. Intézményünk eddig 
is arra törekedett, hogy az innen kikerülő szakemberek megfelelő elméle-
ti, de főként gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek, ezért nálunk való-
di termelés folyik, ahol diákjaink megismerhetik a tanult szakmájuk 
minden területét, így kész szakemberként kerülnek a munkaerőpiacra. 
Lehetőségük van arra, hogy az iskolával kössenek tanulószerződést, nem 
kell gyakorlóhelyet keresniük, a gyakorlati képzés összes feltételét hely-
ben biztosítjuk

Mezőgazdasági gépész és gazda szakmáink hiányszakmának minősül-
nek, így az e képzést választó tanulókat az állam ösztöndíjjal is támogatja. 

Elmondta továbbá, hogy az újonnan induló osztályok osztályfőnökei 
mindannyian kiváló és tapasztalt pedagógusok, akikre a szülők bátran 
rábízhatják gyermekeiket, és amely biztosan garancia arra, hogy a diákok 
jó kezekbe kerülnek.

Az új osztályok és osztályfőnökeik:
9.A mezőgazdasági gépész Boros Dénes
9.B gazda, mezőgazdasági gazdaasszony Boros Gáborné
9.C mezőgazdasági gépész Varga Ferenc
9.K szakközépiskola Sári Éva
9.E szakközépiskola Berta László
12.A mezőgazdasági gépjavító Taskovics Tibor
13.T mezőgazdasági gépésztechnikus Kasziba Gábor

Az elmúlt tanévet értékelve főigazgató úr elmondta, hogy 2015. május-jú-
niusban 101 tanulónk tett sikeres szakmai vizsgát, illetve 33 tanuló érettsé-
gizett, ami véleménye szerint nagyon szép eredménynek számít.

Megköszönte azt is, hogy diákjaink kiemelkedően teljesítettek az orszá-
gos szakmai versenyeken, de úgy véli, ehhez elengedhetetlen feltétel volt 
az a kimagasló szakmai munka, amelyet a kollégák az intézményben nap 
mint nap kifejtenek, és melynek révén tanulóink felkészültsége országosan 
is „kitűnőre vizsgázott”. 

Azok a tanulók, akik a tavalyi évben jól teljesítettek, illetve gyakorla-
ti, vagy  közösségi munkájukkal kiemelkedtek a többiek közül,  igazgatói 
dicséretben és könyvjutalomban  részesültek.

A jutalmazott tanulók
A 9. A osztályból: 
Szűcs Ferenc és Gömöri Balázs Bence a kiemel-

kedő tanulmányi eredményért, példás magatartásért és 
közösségi munkáért,

Vadász Ferenc jó tanulmányi eredményéért, példás 
magatartásáért, a hiányzásmentes tanévért és kollégiu-
mi munkájáért,

 A 9.BF osztályból:
Tóth Vivien jó tanulmányi eredményéért és szor-

galmáért,
Kisföldi Antónia a hiányzásmentes tanévért,
A 9. BG osztályból 
Szabó Bálint a tanév folyamán a gyakorlaton nyújtott 

kiemelkedő teljesítményéért,
Vida Viktor és Palóczi Péter a nyári gyakorlaton 

nyújtott kiemelkedő teljesítményéért,
Weiszhaupt József jó tanulmányi eredményéért,
A 9. C osztályból:
Banai László kiemelkedő tanulmányi eredményéért,
Banai Dániel és Fekete Gábor jó tanulmányi eredményéért,
A 9. E osztályból:
Gusztonyi Gergő jó tanulmányi eredményéért, gyakorlati munkájáért 

valamint közösségi munkájáért,
Buda Róbert, Busa Andrea és Terbe Noémi közösségi munkájáért,
Csókás Nikolett gyakorlati munkájáért,
 A 9. K osztályból:
Kókai Dániel jó tanulmányi eredményéért és szorgalmáért,
Narancsik Zoltán jó tanulmányi eredményéért,
Haszna Balázs a hiányzásmentes tanévért,
A 10. A osztályból:
Bangó Szabolcs, Dudás Zoltán és Ördög Róbert a jó tanulmányi ered-

ményért, példás magatartásért és kiemelkedő gyakorlati munkáért,
Nagy-Biri Dániel és Vetró Sándor kiemelkedő gyakorlati munkájukért,
A 10. B osztályból:
Horváth Mónika jó tanulmányi eredményéért és gyakorlati munkájáért,
Kalácska Sándor a gyakorlaton végzett munkájáért,
A 10. C osztályból:
 Vöő Gergő a kollégiumban és az iskolában végzett közösségi mun-

kájáért,
A 10. K osztályból:
Sutka Annamária szorgalmáért és jó tanulmányi eredményéért,
Szabó Erika, Papdi Regina Mercédesz, Vojnics-Kortnics János és 

Szabó Zelma  a közösségért végzett munkájukért,
A 11. BF osztályból:
Tóth Ágnes tanulmányi eredményéért,
Csincsák Nikolett gyakorlati munkájáért,
Lukács Gréta tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért,
A 11.BG osztályból:
Hegyi Márió gyakorlati munkájáért,
Virág Sándor és Mezei Zsolt jó tanulmányi eredményéért, 

László János jó tanulmányi eredményéért,
Palla Patrik a nyári gyakorlaton végzett munkájáért,
A 11. K osztályból:
Lengyel Éva és Rácskai Zsuzsanna jó tanulmányi eredményükért és a 

közösségért végzett munkájukért,
Faddi Ákos jó tanulmányi eredményéért,
Dági Dominika, Faddi Krisztián, Pék László, Szabó Kitti, Pozsonyi 

Csaba Fekete Szabolcs és Szegedi János a közösségért végzett mun-
kájukért,

A 13. T osztályból:
Csóti István József, Kis József, Kappantóth Péter a gyakorlati mun-

kájukért és a dr. Szabó Gusztáv csapatversenyen elért első helyezésükért,
Kancsár Gergő jó tanulmányi eredményéért és a dr. Szabó Gusztáv ver-

seny írásbeli fordulóján elért eredményéért,
Frei Zoltán, Torma Dávid kiemelkedő gyakorlati munkájáért,
Földi Péter és Dobrocsi Beatrice Andrea jó tanulmányi eredményéért 

vehetett át igazgatói dicséretet és könyvjutalmat.

A fekvenyomó diákolimpián való eredményes szereplésért igazgatói 
dicséretet kapott Dudás Zoltán 10. évfolyamos tanulónk, valamint Zsebő 
Roland és Buda Róbert, a 9. évfolyam diákjai.

A jutalmazott tanulóknak szívből gratulálunk!

Intézményünk továbbra is várja a mezőgazdaság iránt érdeklődő fiatalok 
jelentkezését, hogy nyílt napjainkon megismerhessék képzéseinket, bete-
kintést nyerhessenek az elméleti és a gyakorlati oktatásba, illetve ízelítőt 
kaphassanak az iskolai hétköznapokból. 

A nyílt napok időpontja: 2015. október 12-15.

A részletek hamarosan a honlapunkon is megjelennek! 

Iskolánk pályázaton lehetőséget nyert, hogy a külhoni magyar szakkép-
zős diákokat fogadjon a tanüzemében, és a tangazdaságában nyári gya-
korlatra. A beadott pályázati munkaprogram alapján két csoportot is tud-
tunk fogadni egy időben. 

Július 1-jén érkeztek a csoportok a topolyai, és a nagykágyai iskolából 
5-5 fő diákkal, és 1-1 fő kísérő tanárral. A négy hét szakmai gyakorlaton, 
a topolyai iskola tanulói iskolánk gazdasszonyképzéséhez, míg a nagyká-
gyai iskola tanulói a gépészképzés témaköreihez kapcsolódtak be, ezért 
az iskolánkban a nyári gyakorlatukat töltő tanulók csoportjaihoz oszthattuk 
be a tanulókat. Az így kialakított vegyes csoportok lehetőséget biztosítot-
tak a baráti kapcsolatok kialakulására, valamint a szakmai ismeretek, és a 
diákélmények megosztásában. A topolyai csoport kertészeti, ételkészítési 
és felszolgálási, népi mesterségek gyakorlása, valamint az állattenyésztési 
gyakorlatokban vettek részt. A nagykágyai gépészek gépi fémmegmunká-
lás, hegesztés, munkagépek szerkezettani ismeretei, erőgépek karbantar-
tása, és az aktuális termelési feladatokat végezték el. 

A jól végzett heti munkák után a hétvégeken szabadidős, és kulturális 
programokon vettek részt a vendégek. A nagy meleg könnyebb elviselése 
miatt, a fürdők iránt volt a legnagyobb az igény, ezért Kiskunmajsán, Kun-
fehértón, Kiskunhalason, és Mórahalmán voltak fürödni. A fürdőzés mellett 
jutott idő a történelmi emlékhelyek, tájegységek látogatására is. Egy-egy 
hétvégi napon Ópusztaszeren, Bakódpusztán, és Szegeden nézték meg 
hazánk történelmi nevezetességeit. 

A búcsúebédnél értékeltük, és értékelték az eltelt időszakot, dicsérték 
a szervezést, a tanárok és a tanulók segítőkészségét, és odafigyelését. A 
tanulók a négy hét szakmai gyakorlatról tanúsítványt vehettek át, Taskovics 
Péter főigazgatótól. Bízunk abban, hogy jövőre is lehetőség lesz a külhoni 
magyar diákcsoportok fogadására, és biztosítani tudjuk a szakmai ismere-
tek gyakorlását, és az egymás jobb megismerését. 

 Ételkészítés a konyhai gyakorlaton.

  A „ bocióvoda ”a legkedveltebb gyakorlati hely.

Szőnyegkészítés.

Kirándulás Ópusztaszeren. 

Úszás a kiskunhalasi strandon.

Munkagép szerkezeti egységeinek oktatása, az iskolai csoporttal 

Taskovics Péter főigazgató, átadja az ajándéktárgyakat és a tanúsítvá-
nyokat a búcsúebéden.

Mezőgazdasági Szakképző hírei
Erdélyi és topolyai szakképzős diákok nyári szakmai gyakorlata a szakiban.

Megkezdődött az új tanév a szakiban!
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Augusztus 20-a, az Államalapító Szent István ünnepe alkalmá-
ból, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár dísztermében 
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, az FM Kelet-ma-
gyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium műszaki főigazgató-helyettesének, Szabó Ist-
vánnak Aranykoszorús Gazda Díjat adott át. 

Szabó István a termelésből, 1994-ben műszaki vezetőként került 
az iskolához, ahol a 160 ha-os tangazdasági termelés irányítása, 

a növénytermesztő tevékenyég szervezése volt a fela-
data. Munkájának eredményeként a szántóföldi növény-
termesztés az iskola eredményesen működő ágazatává 
vált. Folyamatosan biztosított volt a tejelő szarvasmar-
ha állomány és a sertéstenyésztés takarmányellátása. 
Munkájával hozzájárult ahhoz, hogy az iskola tangazda-
sága 2001-ben és 2003-ban Bronzkoszorús Tangazda-
ság, majd 2006-ban Aranykoszorús Tangazdaság címet 
kapott és a tejelő szarvasmarháinkkal a Holstein-fríz 
Tenyésztők Egyesülete által szervezett versenyben a 
vállalkozások között is többször értük el a Magyarország 
első és második legeredményesebb tenyészete címet.

2010-től műszaki főigazgató-helyettesi beosztásba 
került, ahol már az összes tagintézmény termelési tevé-
kenységét felügyeli, tervezi és szervezi a beruházáso-

kat, vezeti a tangazdaságokhoz kapcsolódó támogatások igénylé-
sét, irányítja a gépjavítást és karbantartást, az anyagbeszerzést és 
értékesítést. Ezzel egyidejűleg szakmai tanárként is dolgozik, ahol 
diákjai számára valódi termelési tapasztalatokat tud átadni.

Szabó István a díjat a tangazdasági termelés feltételeinek magas 
színvonalú biztosítása, annak szakszerű és eredményes működé-
se érdekében kifejtett több mint két évtizedes munkája elismerése-
ként vehette át, amelyhez ezúton is gratulálunk!

A dietetikus tanácsai
Ismerkedjünk 

a szőlővel
Az ősz közeledtével egyre olcsóbb és 

egyre elérhetőbb lesz a szőlő, aminek szá-
mos jótékony hatása van, de nem árt tájé-
kozódni.

Az édes gyümölcsnek bizony kellemetlen 
mellékhatásai lehetnek, ha nem figyelünk a 
mértékkel való fogyasztásra. Magas szén-
hidrát tartalmának köszönhetően javítja a 
szellemi képességeket és a koncentrációt. 
Ám a cukorbetegek csak akkor fogyaszthat-
ják, ha pontosan beszámítják a napi meg-
engedett szénhidrátba. A fogyókúrázóknak 
szintén ezt javasolt megtenniük.

A szőlő cukortartalma mellett tartalmaz 
még gyümölcssavakat és pektint is, ami 
gondoskodik a jó emésztésről. A piros sző-
lőben cserzőanyag és flavonoidok is van-
nak. Ezeknek jótékony hatása van a bél-
nyálkahártyára, a szívre és érrendszerre.

A vörös és a fekete szőlő gazdag biofl-
avonoidokban, ezek is antioxidáns hatású-
ak: a szabad-gyököket megkötik, védelmet 
nyújtva a rák, a szívkoszorúér és a keringé-
si rendszer betegségei ellen.

A fürtök sok mangánt, káliumot és mag-
néziumot is tartalmaznak, a szőlő rosta-
nyagai elősegítik az emésztést. Értékes 
tápanyagaihoz akkor jutunk, ha a szőlőt fris-
sen, héjával és magjával együtt fogyaszt-
ják.

A szőlő magja csaknem 50%-nyi olajat 
tartalmaz. A szőlőmagolajat hidegen prése-
lik, hogy a tápanyagtartalma ne károsodjon. 
A szőlőmagolaj jellemzően többszörösen 
telítetlen zsírsavakat tartalmaz. Gazdag E 
vitaminban. Jobban bírja a hőkezelést, mint 
a többi olaj, de legelőnyösebb hidegen fel-
használni, pl. saláták készítéséhez. Ked-
vező zsírsavösszetételének köszönhetően 
jótékony hatású az ideg- és érrendszerre.

Faragóné Hován Éva
 Dietetikus

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

2012-ben a 100. születésnapját ünnep-
lő Gyógyszerészeti Világszervezet ( Inter-
national Pharmaceutical Federation FIP) 
szeptember 25-ét a Gyógyszerészek Világ-
napjának nyilvánította. 

Ezzel szeretné felhívni a társadalom 
figyelmét arra, hogy minden nap több mint 
3 millió gyógyszerész áll direkt (közforgal-
mú és kórházi gyógyszertárakban) vagy 
indirekt módon (gyógyszerkutatás, gyógy-
szeripar) a beteg emberek szolgálatában 
együttműködve az egészségügy többi sze-
replőjével. 

A Világszervezetnek a Magyar Gyógy-
szerész-tudományi Társaság is tagja, kép-
viseli hazánkat a rendezvényeken és a dön-
téshozásban.

A FIP arra biztatja a tagszervezete-
ket világszerte, hogy ünnepeljék meg a 
“Gyógyszerészek Világnapját szeptember 
25-én és minden évben meghatározva egy-
egy témakört, amely köré az egyes orszá-
gok eseményei szerveződnek.

Az idei témakör: Gyógyszerészek: Az 
Ön/Önök partnerei az egészségben”.

A FIP és az MGYT (Magyar Gyógysze-
rész-tudományi Társaság) hívja Önt/Önö-
ket, hogy ünnepeljük meg együtt hivatásun-
kat és partnerkapcsolatainkat szeptember-
ben. Éljünk a “Gyógyszerészek Világnap-
jának lehetőségével és népszerűsítsük azt 
az értékes munkát és szerepet, amit ellá-
tunk annak érdekében, hogy mindannyiunk 
egészségéről gondoskodjunk.

 A fentiek értelmében az MGYT elnöksé-
ge országos rendezvénysorozat szervezé-

sét kezdte meg, amelyben a Benkő Patika 
is bekapcsolódott, hiszen az eddigiekben 
is szerveztünk „Nyílt-napot” gyógyszertá-
runkban és előadásokat is több alkalommal. 

2015. szeptember 25-én ismét meg-
szervezzük reggel 9 órától a „Nyílt-napot”, 
amely lehetővé teszi, hogy a betegek és 
az érdeklődők megismerhessék a gyógy-
szertári munka azon részét, amely nem 
nyilvános, de beleláthatnak a háttérmun-
kákba! Ennek bemutatásában  segítenek 
gyógyszerészeink és szakasszisztenseink 
is. Középiskolás,  pályaválasztás előtt álló 
diákokat is szeretettel várunk!

11 órától dr. Benkő Zsolt tart előadást 
az „Oktatóteremben” a szelén szerepéről, 
jelentőségéről, hatásáról és a gyógyszerek-
kel történő kölcsönhatásáról.

Erre az előadásra is várjuk szeretettel 
kedves vendégeinket!

Az Előadás címe: „Egy csodálatos mik-
roelem kálváriája”.

 Az előadás során megemlítésre kerül a 
felfedezése, a „kálváriája” és olyan esetek 
ismertetése, amely igazolja e mikroelem 
nélkülözhetetlen voltát!

2015. augusztus  31.

dr. Benkő Zsolt

Kitüntetést kapott a főigazgató-helyettes

Szeptember 25.
a Gyógyszerészek 

Világnapja

Az FM Kelet-magyarországi Agrár-
szakképző Központ Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium 
felvételt hirdet

szakács munkakörbe
Érdeklődni lehet Horváth Antalné élelmezésvezetőnél személyesen, 

vagy a 77/401-028-as és a 70/458-2366-os telefonszámon.

Nagyon tisztelem azokat az embereket, 
akiknek hitük van. Mindegy, hogy melyik 
felezetnek, vallásnak a tagjai. Az erős hitű 
emberek könnyebben veszik az élet adta 
nehézségeket. Akinek nincsen hite, én a 
föld parlag területéhez hasonlítom Az a föld-
terület nem ad semmit. 

Minden csapást túl lehet élni megalapo-
zott hittel.

Dudás József vállalkozónak két alka-
lommal leégett a háza. Nem esett pánikba, 
nem alkoholizált, nem drogozott, még csak 
nem is cigarettázik. Másik ember összerop-
pant volna ilyen sorscsapás alatt. A csa-
lád összetartó erejével, a jánoshalmiak és 
a vallási közösségi testvérek segítségével 
fölépült a házuk egy év alatt. 

Ha az ember elesik, azonnal fel kell állni 
és tovább lépni. Még Amerikából is küldtek 
a „Jehova Tanúi” testvérek pénzadományt. 
Három jánoshalmi vállalkozó erőgéppel 
segített. Mikor fizetésre került volna sor, 
nem fogadtak el pénzt, mindhármuk vála-
sza annyi volt, ennyit segítettem. Mikor a 
nagy tűzeset volt, vacsorájuk sem volt, az 
utcabeliek főztek paprikás krumplit. Túl a 
hetvenedik életévén, a mai napon is még 
aktívan dolgozik műhelyében. Saját maga 
készítette kaptárokkal méhészkedik is. 
Köszönet mindenkinek, aki segített anyagi-
lag és fizikailag egyaránt. Dudás Úr kérésé-
re írtam le a megtörtént dolgokat.

A mélykúti gazda nem tudta hízóit a vál-
ság idején értékesíteni. Az öngyilkosság-

ba menekült. Nem volt mellette senki, nem 
volt hite, hogy a válságból ki lehet lábalni. A 
vantól nem kell félni, inkább a nincstől. Nem 
bízott Istenben. Van egy magyar közmon-
dás „Segíts magadon, Isten is megsegít».

A másik gazda is megjárta. Vásárolt 
három 50-60 kg körüli vietnámi csüngő 
hasú malacot, mondta ilyen hízója még 
nem volt az ólban. Hanem három-négy hét 
után kettő megellett. A háromból mindjárt 
tizenhárom lett. Kettő malackát tudott csak 
értékesíteni. A gazda nem esett kétségbe. 
Meghizlalta mind. Levágta őket, felfüstölte. 
Egyik részét eladta, a másik részét a csa-
ládban szétosztotta.

Szegeden dr. Füzesi Kristóf professzor 
úr - aki a romániai magyar házaspár sziá-
mi ikreit szétválasztotta - műtét előtt a jel-
szava: „Egy mindenkiért, mindenki egyért.”, 
mivel ez a nagy műtét egy orvosi csapat-
munka volt. Túl a hetedik ikszen, a mostani 
jelszó: „Mindhalálig tanulni, tanítani, tovább 
adni a tudást.”

Itt Jánoshalmán dolgozott egy háziorvos 
nagy szeretetben élt a családja körében 
és a jánoshalmiak tiszteletében. Az utolsó 
héten is rendelt, sebészként dogozott. Min-
denkihez volt egy kedves szava. Sírján Ady 
idézet: „Már vénülő kezemmel fogom meg 
a kezedet Már vénülő szememmel őrizem 
a szemedet.”

Jánoshalma, 2015.08.24.
Balázs János

Igaz hitű emberek 
története

Polgármesteri 
Hivatal

székhelye:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Levelezési címe:
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefonszámai:

06-77/501-001, 06-77/501-002, 
06-77/501-003

Ügyfélszolgálati Iroda:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Polgármesteri Hivatal faxszáma:
06-77/401-788
E-mail címe:

pol ghív@janoshalma.hu
Weblap:

http://www.janoshalma.hu/

Címzetes Főjegyző
Dr. Benda Dénes
Elérhetőségek: Cím: 6440 Jánoshalma, 
Béke tér 1., Telefon: 06-77-501-031
E-mail: bendad@janoshalma.hu
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Szociális tanácsnok
Kiss György
Elérhetőségek: Cím: 6440 Jánoshalma, 
Béke tér 1., Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, 
péntek): 9:00 és 11:00 óra között fogadja 
az ügyfeleket.

Polgármester
Czeller Zoltán
Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. ,
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: czeller.zoltan@janoshalma.hu
A titkárságon történő előzetes bejelentke-
zés alapján, bármelyik napon fogadja az 
ügyfeleket.

Alpolgármester
Kovács József
Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentke-
zés alapján, bármelyik napon fogadja az 
ügyfeleket.
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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

FIGYELEM – FIGYELEM – FIGYELEM
A sportcsarnok parketta felújítása szeptemberben megkezdődik. 

Várhatóan október végére befejeződik. A sportcsarnok használatáról 
érdeklődjön a pénztárban. A felújítás alatt a tanuszoda zavartalanul működik.

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. augusztus 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. augusztus  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!

Komáromi Ferencné  
sz: Horváth Margit élt: 72 évet
Pásztor Józsefné  
sz: Nagy Jolán élt: 80 évet
Magyar Sándorné  
sz: Schweibert Mária  élt: 60 évet
Mezőfi András élt: 90 évet
Madarász János élt: 75 évet
Kovács Mihály (Homoki)  
 élt: 93 évet  
Szarvas Sándorné  
sz: Horváth Terézia élt: 83 évet

Balla Imre élt: 54 évet
Dudás Ferenc élt: 86 évet
Juhász László élt: 71 évet
 Farkasné Schultz Mónika 
 élt: 57 évet
Bognár Sándorné  
sz: Varmuzsa Terézia élt: 83 évet
Nagy Ferenc élt: 85 évet
Bogdán József élt: 86 évet
Nánai Attila tanár, zenész  
 élt: 53 évet

Bennarik Béla (1949)                           Szendrei János (1934)
Sziráczki Ferencné (1931)               Varga Józsefné (1930)
Szamosvölgyi Ferenc (1959)                      Rasztik Márton (1934)

Kővári Sándorné sz.: Balogh Ilona (1931)
Zvertyel Tiborné sz.: Benedek Erzsébet (1942)

Felföldi Istvánné sz.: Husla Mária (1931) 
Sáriné Sólya Piroska (1954)

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó 
házi bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

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

(Stephen King)

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.  
szept.  

16-án lesz 
kirakodó 

vásár

Jánoshalmi 
tűzoltók  

hívószáma: 
06-77/ 

401-070

Hirdetések

A rendőrség 
a 

 06-20/
539-64-99  
számon is 

hívható

Kedves horgásztársak!
Szezonzáró AKCIÓ!

Október 1-től október 31-ig óriási kedvezménnyel 
várunk minden kedves horgászni 

vágyó társunkat.

Az akció nem vonható össze más kedvezménnyel!!! 

További részletek az üzletben: Jánoshalma Bajai út 51/b

Tisztelettel,
Pethő Zoltán!
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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

SPORT
A JFC augusztusi szereplése „Kerüld meg a kígyó farkát”

A JATESZ Nordic Walking csapata aug. 8.-án Dunapatajon járt. A 11 km-es Szelidi-tó 
túrát 13 fő a majd 40  fok  ellenére hősiesen teljesítette. Kitartásukért gratulálunk.

Csillag Erzsébet

A Jánoshalmi Horgász Egyesület 2015. július 6-11-ig horgász napközit szervezett a Fürdő utcában található Strand tónál. A 17 résztve-
vő gyerek közül három más településről érkezett. Már kilenc éve, hogy nyaranta valamelyik vidéken található tavon szerveztük meg a hor-
gásztábort, de a tavalyi évhez hasonlóan idén is úgy döntöttünk, hogy itthon maradunk. Ugyan azokat a programokat tudtuk megvalósítani 
így is: megismertettük a gyerekeket a különböző horgászati technikákkal, etetési módszerekkel, horgásztunk éjjel és nappal és még csó-
nakáztunk is. Álmai halát nem mindenki fogta ki, de a hét folyamán elsajátított ismeretek segítségével talán elindultak azon az úton, mely 
során többször is összefuthatnak vele a vízparton. Az étkezésről magunk gondoskodtunk és ezért külön köszönetet mondanék Suták Ist-
vánnak, az egyesület elnökének illetve Németh Nándornak, a fegyelmi bizottság elnökének, akik végig kint voltak velünk a vízparton és a 
főzésen kívül sok-sok jó tanáccsal látták el a kis pecásokat.

          Komáromi Róbert

Remek bemutatkozás a 
megyei I osztályban
08.23 Felnőtt:

Harta-Jánoshalma 1:3 (0:2)

Harta 100 néző
Gólszerzők: Csehi 81’, ill. Irbouh Sofiane 
21’, Gieszinger Péter 34’, Kisa Péter 69’
Jók a jánoshalmi csapatból: Urlauber Ist-
ván, Irbouh Sofiane, Kovács Máté, Nagy 
T Ricsárd, de a többi játékos is nagysze-
rűen helytállt.
Gieszinger Ferenc edző: Magabiztos győ-
zelmet arattunk. Gratulálok a csapatnak!

U-19:
Harta-Jánoshalma. 3:1 (1:0)

Gólszerzők: Harta részéről a 25’,81’,90’ ill 
Fenyvesi Dávid 59’
Jók a JFC csapatából: Zentai Viktor, Bog-
dán Patrik
Gieszinger Ferenc edző: Mi fociztunk, az 
ellenfél nyert.
    

U-16:
08.29

Nemesnádudvar – Jánoshalma 
3:7 (1:3)

Gólszerzők: Greksa Ádám, Fejes Noé, Nébl 
Krisztofer  ill. Kincses Norbert 3, Busa Vajk 
Róbert 2, Nagy Zoltán Béla 2.
Fenyvesi Ferenc edző: A teljesen új össze-
tételű csapat remek játékkal mutatkozott 
be. Várom tőlük a folytatást.

Tisztes helytállás 
az NB III-ba igyekvő 
Tiszakécske ellen

felnőtt:
08.30.  

Jánoshalma – Duna Aszfalt TVSE  
0:2 (0:0)

Jánoshalma, 200 néző
Juhász 57’, Szabó79’
Jók a JFC csapatából: tulajdonképpen az 
egész csapat
Gieszinger Ferenc edző: Fegyelmezetten 
védekeztünk. Jó csapatmunkával sikerült 
szoros eredményt elérni egy jobb csapat 
ellen. A jobbtól nem szégyen kikapni.
Jók a JFC csapatából: Zentay Viktor, Burai 
Gábor,Bogdán Patrik , Király Gábor

U-19:
Jánoshalma-Duna Aszfalt TVSE  

3:1 (2:1)
Gólszerzők: Kolompár Zoltán 6’, ill. ‚Hege-
dűs Máté a 22’, Zentay Viktor 21’ és 74’. 

Gieszinger Ferenc edző: Ezúttal nem csak 
jól játszottak a gyerekek, hanem nyertek is.

A JFC következő felnőtt mérkőzése szep-
tember 6-án Kecelen lesz

HORGÁSZ NAPKÖZI A FÜRDŐ UTCÁBAN

Így is lehet örülni egy, vidéken lőtt jánoshalmi gólnak
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OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

Tejszínhab spray  199.- Ft-tól
Márka energia ital  99,- Ft-tól
UHT tej 1,5l  135,- Ft-tól
0,5 l dobozos sör  125,- Ft-tól

Anya köny vi hí rek
született:

2015. július hónapban

2015. augusztus hónapban

Augusztusban házasságot kötött
Borbola István és Kotró Ágnes,  

Berecz Róbert István és Csámpai Angéla 
Szép Péter és Taskovics Tímea 
Szőgyényi Csaba és Lógó Rita 

Magyar Tamás és Nemes Brigitta 
Csámpai Dávid József és Kolompár 

Henrietta 
Péjó Attila és Susztek Nikoletta 

Molnár Benedek Pál és Nagy Márta 
Molnár Gábor és Mondovics Ágnes

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.

Szerkesztésért felel:  
a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:  

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, 

Ügyvezető: Lihtenberger Csilla  
Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

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

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

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. Szeptember: 4. Dr. Gregó Sándor, 5. Dr. Gregó Sándor, 6. Dr. Gregó Sándor, 7. Dr. 
Kishonti Attila, 8. Dr. Mikó Attila, 9. Dr. Szűcs Kornél László, 10. Dr. Gregó Sándor, 11. Dr. Szűcs 
Kornél László, 12. Dr. Szűcs Kornél László, 13. Dr. Szűcs Kornél László, 14. Dr. Kishonti Attila, 
15. Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Gregó Sándor, 19. Dr. 
Gregó Sándor, 20. Dr. Gregó Sándor, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Gregó Sándor, 23. Dr. Gregó Sán-
dor, 24. Dr. Mikó Attila, 25. Dr. Mikó Attila, 26. Dr. Mikó Attila, 27. Dr. Mikó Attila, 28. Dr. Kishonti Attila, 
29. Dr. Gregó Sándor, 30. Dr. Mikó Attila. 

Október: 1. Dr. Gregó Sándor, 2. Dr. Mikó Attila, 3. Dr. Mikó 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

Renner Zita, (anyja neve: Dr. Rad-
vánszki Anikó), Hegyi Abigél (a.n.: 
Kovács Gina), Straub Botond Alex 
(a.n.: Palkó Rita).

Kolompár Olivér Viktor (Anyja neve: 
Kőszegi Anita), Juhász Kevin (a.n.: 
Pusenszki Edit), Makkai Rebeka (a.n.: 
Bakos Edina)

Tisztelt Jánoshalmai Fogyasztók!
A jánoshalmai szennyvíz beruházás megvalósítását követően alkalma-

zott szennyvíz díj vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adjuk:
A településen, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

(MEKH) által elfogadott víz- és szennyvízdíjat (víz: 217,80 Ft+ÁFA, csa-
torna: 262,80 Ft+ÁFA) kell alkalmaznunk a meglévő és az újonnan csat-
lakozók Felhasználók (Fogyasztók) esetében egyaránt. Tehát a beruhá-
zás kapcsán a szennyvízrendszerre kapcsolódó új felhasználóinknak is e 
szennyvíz díj kerül a továbbiakban kiszámlázásra.

A szennyvíz projekt próbaüzeme alatt a Felhasználók ingyen használ-
hatták a rendszert, szennyvíz díjat nem szedtünk. A próbaüzem, valamint a 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően – azaz 2015. augusz-
tus 1. után -  azonban az átvett szennyvíz csatlakozással rendelkező 
felhasználóink részére, szennyvízelvezetés és kezelés díjat számlázunk.

A számlázási rendünk alapján az új szennyvízszolgáltatást igény-
be vevő felhasználóink első víz + szennyvíz díjas számlájukat 2015. 
szeptemberében kapják meg.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati irodáinkhoz személye-
sen, vagy e-mailen a kiskunviz@kiskunviz.hu címre írt levéllel.

 A jánoshalmai szennyvíz beruházás megvalósítását követően alkalma-
zott talajterhelési díj és csatlakozással kapcsolatos kötelezettségek vonat-
kozásában az alábbi tájékoztatást adjuk:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény alapján talaj-
terhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a szennyvízkibocsátót aki/
amely műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és víz-
szolgáltatást vesz igénybe. A talajterhelési díj mértékét az előző évben 
fogyasztott vízmennyiség, a törvényben meghatározott egységdíj, vala-
mint a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg. Ennek alap-
ján Jánoshalma Város közigazgatási területén 1.800.-Ft/m3 talajterhelé-
si díjat kell majd fizetni annak a fogyasztónak, aki a kiépített csatornahá-
lózatra nem köt rá.

E törvényben foglalt kötelezettséget a Szolgáltató 2016 első félévében 
kezdi érvényesíteni.

A kiépült szennyvíz rendszerre csatlakozás kötelezettségeit a víziköz-
mű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1)-a határozza 
meg. Ez alapján az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a víziközmű 
rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha az 
ingatlant határoló közterületen olyan közműves szennyvízelvezetés biz-
tosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amelyhez szenny-
víz-bekötővezeték kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet. Az ingatlan 
tulajdonosát szennyvíz szolgáltatási ágazat vonatkozásában felszólíthatja 
a víziközmű-szolgáltató a fennálló kötelezettség teljesítésére.

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.

Augusztus végén megkezdődött a Közfoglalkoztatási Non-profit 
Kft. saját nevelésű fűszerpaprikájának betakarítása. 

A Mezőgazdasági Programban résztvevő dolgozóink gondos odafigye-
lésnek köszönhetően sok és kiváló minőségű termésünk lett. Szerencsé-
re az időjárás is kegyes volt hozzánk. Viharkár nem volt. A több hetes nagy 
hőség a folyamatos locsolásnak köszönhetően nem okozott kárt. 

Augusztus végéig az első szedésből a hajósi B.W.A. Kft-nek megközelí-

tőleg 4000 kg fűszerpaprikát szállítottunk szár nélkül, melyet a Helyi Sajá-
tosságra Épülő Programban résztvevő 11 fő készített elő. A nem tökéle-
tes paprikákat a már üzembe helyezett aszalógépben szárítjuk, a kertjeink-
ben termesztett zöldségfélékkel (vöröshagyma, sárgarépa, kapor, tárkony) 
együtt, melyet a diákkonyha használ fel.  

Király Sándor ügyvezető

Megkezdődött a paprika betakarítása

Lakossági tájékoztató

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. központ
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Telefon: +36-77/421-622, +36-77/420-321
Fax: +36-77/421-030
E-mail cím: kiskunviz@kiskunviz.hu

mailto:kiskunviz@kiskunviz.hu
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