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Lapszámaink itt is olvashatóak!

Kérdésünkre Gyarmati István az Országos Mentőszolgálat Főigazgató-
sága megbízott programiroda-vezetője a következő tájékoztatást adta: „A 
TIOP-2.2.1. projekt keretében az Országos Mentőszolgálat mentőállomás 
hálózata országos szinten 22 új mentőállomással bővül, és 60 mentőállo-
más dinamizálására kerül sor.

A projekt keretében, több mint 2 milliárd forintot fogunk új mentőállomások 
építésére költeni, a meglévő állomások dinamizálására is közel ugyanekko-
ra keret áll a rendelkezésünkre. Ezekkel a fejlesztésekkel a jelenlegi menté-
si rendszer oly módon kerül átalakításra, hogy hatékonyabbá váljon a hely-
színi sürgősségi ellátás.

A projekt legfőbb célja a rászorulók számára az esélyegyenlőség minél 
teljesebb körű biztosítása. A mentőállomás-hálózat bővítése, a járműpark 
és az ellátási lehetőségek fejlesztése a 15 percen belüli helyszínre érkezés 
jelentős javulását és az ellátási színvonal emelését szolgálják.

A tervezett új építésű mentőállomásokon, így Bács-Kiskun megyében 
Jánoshalmán, egy 24 órában - és egy nappali 12 órában működő, B típusú 
mentő-gépkocsi áll szolgálatba. Mind a gépjárművek, mind az állomás teljes 
felszerelése a projekt költségvetéséből kerül biztosításra. Az újonnan épülő 
jánoshalmi mentőállomás a kiskunhalasi és a bácsalmási mentőállomásokat 
fogja tehermentesíteni, ezzel segítve a gyorsabb kivonulást.

Az előkészítő munka jelenleg a „kivitelezési dokumentáció tervezőjének 
kiválasztása“ szakaszban van, a kivitelezési munkálatok várhatóan 2013 év 
végén, illetve 2014 év elején kezdődhetnek meg.

Tájékoztatás 
a Dózsa és Téglagyár utcai 
vasúti átkelő felújításáról

 Tájékoztatjuk a Jánoshalma, Dózsa Gy. és Téglagyár úti vas-
úti átkelőt igénybe vevőket, hogy a legújabb tervek szerint a MÁV 
2013. augusztus 26 és 31. között az átkelőt átépíti. Ezt a beruhá-
zást már tavaly is meghirdette a MÁV, de akkor valamilyen okból 
elmaradt a megvalósítás. Bízunk benne, hogy most megvalósul. 

A felújítás miatt a forgalom elterelése válik szükségessé a 
Pacsirta utcai átkelő igénybevételével.

Fokozott figyelmet kérünk mind az aluljárón át közlekedő gya-
logosoktól és kerékpárosoktól, mind a Téglagyár- Kőrösi Csoma 
Sándor - Pacsirta utcai terelő útvonalon közlekedőktől. A kör-
nyékben lakók is erre az időszakra a megszokottól nagyobb for-
galomra kell, hogy számítsanak. A Pacsirta utcai átkelő és kör-
nyéke a forgalomterelés előtt felújításra kerül.

A fent jelzett időtartamban a Pacsirta utcai szakaszon a forgal-
mat nappal jelzőőrök fogják irányítani. Éjjel a közlekedés rendjét 
a közúti jelzések fogják szabályozni.

Az autóbusz-közlekedésre vonatkozó információkat a Volán a 
megállókban fogja kihelyezni.

A MÁV járatait a korábbi tervek lapján várhatóan augusztus 
26-án és 27--én este érinti a felújítás, amikor vonatpótló autó-
buszok fognak közlekedni. Erről pontosabb információt a MÁV 
a vasútállomáson fog kihelyezni. A többi járat az érvényben lévő 
menetrend szerint fog közlekedni.

A jelenlegi lehetőségek szerint a legkorszerűbb műszaki meg-
oldással készül el a vasúti átjáró felújítása- minden arra közleke-
dő tapasztalni fogja ennek előnyét a jelenlegi állapothoz képest.

VÁLTOZÁSOK A 
JÁNOSHALMI LABORBAN
A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház ,Synlab Hungary Kft által működtetett 
jánoshalmi laboratóriumban a vérvétel rendje 2013. július 22-től  az alábbiak 
szerint módosul:

Nyitvatartási idő:
H – Sze:  7:00 – 13:00
Péntek (páros héten): 7:00 – 11:00 (csak terheléses vércu-
korra érkezők betegek vérvétele)
  8:00 – 11:00 leletkiadás

Vérvétel:
H – K:   7:00 – 11:00 óráig, 
Szerdán    7:00 – 10:30 óráig 

11:00 – 12:00 között az asszisztens az adminisztrációs munkát végzi,
12:00 – 13:00 között leletkiadás, valamint a személyesen megjelenő idő-
pontfoglalást kérő betegek felvitele történik a rendszerbe.

A vérvétel az időpontfoglalással rendelkező és sürgős beutalóval érkező 
betegek részére van biztosítva  (a sürgősség esetünkben azt jelenti, hogy 
ezen betegek az előjegyzett betegek  után kerülnek sorra).

Érckövi Éva
szakmai igazgató

Mentőállomásunkról

Tánciskola 2013

Úgy tűnik töretlen sikere van a Fuszkóné Gáspár Judit vezette tánciskolának. AZ idén is jó néhány csetlő-botló fiatal tanult meg közösség előtt mozogni, 
és legalább az órákon illendően viselkedni - tisztelet a kivételnek. Az elért címekről a 2. oldalon olvashatnak, és további felvételeket tekinthetnek meg.

Motorosok találkozója Jánoshalmán

A motoros élet sok sajátossággal bír. A kétkerekűeket megülő emberek tisztelik hasonló mentalitású társukat, Ez érződik abban is, hogy az országban 
számos motoros klub működik hosszabb-rövidebb ideje.  A jánoshalmi motorosok is egy alakuló bulira jöttek össze a minap a sport pályán, melyről továb-
bi részleteket a 11. oldalon olvashatnak képes tudósításunkban 

Jánoshalmi Búcsú 2013

Nagy hagyománya van városunkban a búcsúnak. Kezd vissza térni a köz-
tudatba Szent Anna ünnepének egyházi jellege. Minden évben többen vesz-
nek részt az ünnepi szentmisén. Az idei búcsúi szónok Schindler Mátyás bajai 
Barátok templomának plébánosa sok tanulsággal szolgáló prédikációt tartott. 

Az ünnepi mise után a családi találkozók, közös ebéd volt a program

Másnap a 40 fokos hőségben sokan keresték fel a strandokat. Fehértón 
viszonylag kevés jánoshalmival lehetett hétfőn találkozni, de azért akadtak 
néhányan és mint képünk is tanúsítja, jól érezték magukat. Sőt még akadt 
olyan vállalkozó is, aki halászlére hívta meg ismerőseit, barátait  Zoli ezúton 
is köszönöm ezt a kellemes meglepetést! (Szerk). 
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A REÖK közönségtalálkozójáról igazoltan 
hiányzott Somogyi Szilárd, mert az Elfújta a 
szél díszletével akadt egy kis gond. Elintéz-
te. Interjú a rendezővel.
szr: Nem volt ott a közönségtalálkozón. 
Ennyire fontos, hogy minden mozzanat-
nál jelen legyen? Csak ön tudja elintéz-
ni?

ssz: Nem látható előre minden a tervező-
asztal mögül. A díszletek hatalmas, mozgat-
ható darabok. Nagyon fontos, hogy a darab 
42 helyszínének a berendezése pontosan 
menjen, ilyenkor megjelöljük, hogy a műsza-
ki kollégák még véletlenül se tévesszenek. 
Nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen van 
olyan, hogy egy szín csak másfél percig lát-
ható. 10 visszatérő, 32 teljesen új helyszínt 
kell megjelenítenünk, átlagosan 5 percen-
ként változik a színpad. Azt tanultam, hogy a 
szabadtéren ki vagyunk szolgáltatva az időjá-
rásnak, minden percet ki kell használni, s ha 
összeáll a színpad, a színészekkel, a darab-
bal már lehet foglalkozni akkor is, ha cigány-
gyerekek potyognak az égből.

szr Ezek szerint már van szabadtéri 
gyakorlata.

ssz Jánoshalmán gyerekeskedtem, ott 
13 évesen beat misét csináltunk. Hittan-
ra jártunk, alakítottunk egy zenekart dobbal, 
gitárra,l szintetizátorral. Tajdina József, plé-
bánosunk (sajnos már elhunyt) megengedte, 
hogy misztérium játék helyett a Mária evan-
géliuma rockoperát adjuk elő Karácsony-
kor. Ennek a sikerén felbuzdulva nem sokkal 
később a jánoshalmi templom mellett már az 
István, a királyt adtuk elő. 150 néptáncossal, 
én rendeztem, sőt énekeltem is. Innen egy-

értelmű volt, hogy a szentesi Horváth Mihály 
Gimnáziumba megyek. 

Érettségi után felvételiztem a színművé-
szetire, nem vettek fel. Elmentem Veszprém-
be, a Petőfi Színházba stúdiósnak, és tanul-
tam énekelni Toldi Máriától. Majd egy mély 
gödörben voltam, semmi nem jött össze. 
Jelentkeztem a jogi karra, tanultam vegyé-
szetet. Úgy éreztem, hogy romokban az éle-
tem. Ekkor olvastam egy álláshirdetést, az 
Operettszínházba kerestek rendező asszisz-
tenst, jelentkeztem, Kerényi Miklós Gábor 
engem választott. Ez 2002 – ben volt. 2004 
– ben a Városmajori Szabadtéri Színpadon 
megrendezhettem a Valahol Európában című 
darabot. Akkor Kerényi azt mondta, hogy 
bizonyítottam, rendezhetek valamit az Ope-
rettszínház Raktár Színházában. Azóta ren-
dezek. Ja, és Marosvásárhelyen elvégeztem 
a rendezői szakot.

szr: Mikor olvasta először az Elfújta a 
szelet?

ssz Sokszor olvastam. A gimiben az osz-
tályunkkal jártunk ide Szegedre az angol 
nyelvű dráma fesztiválra, ezt adtuk elő Mon-
ti Phyton paródiaként. Ismerem minden pil-
lanatát.

sz:r Színpadon semmi nem lehetetlen, 
de mégis. Mondta, hogy 42 szer változik a 
színpad. Lesz háború, tehenek?

ssz: Tehenek nem lesznek, de lineári-
san követhető darab lesz. Aki ismeri a köny-
vet, látta a filmet, rá fog ismerni. A díszletet 
Bátonyi Gyuri barátommal együtt álmodtuk 
meg, ő tervezte, együtt birkózunk. Egy biz-
tos, mi a darab minden percében szeretjük 
Scarlettet, bármit is csinál, reméljük, a nézők 
is szeretni fogják, s azt látják majd, hogyan 
válik felnőtté egy nő, milyen lelki gyötrel-
mek által

szr: Apropó, felnőtté válás. A darab 
második bemutatójának napján lesz a 
34-ik születés napja. Felnőtt már?

SSz Addig nem leszek felnőtt, amíg a szü-
leim élnek. Boldog családi életet élek velük 
Jánoshalmán, akkor is, ha éppen Budapes-
ten vagyok.

Szerző: Szlavkovics Rita 

13 évesen, beat misével 
indult a Szabadtéri 

legfiatalabb rendezője

Bátorság és merészség is kellett ahhoz, hogy Somogyi Szilárd ren-
dező a Budapesti Operettszínházzal közösen a Szegedi Szabadtéri 

Játékok színpadára állítsa a nemrég minden 
idők legnépszerűbb irodalmi, Pulitzer-díjas 
alkotásává és legsikeresebb mozijává kikiál-
tott Elfújta a szél című darabot, amely 1939-en 
10 Oscar-díjat gyűjtött be, s amelyet Gérard 
Presgurvic 2003-ban mutatott be Párizsban. 
A darab a péntek esti ősbemutatón Adyt iga-
zolta: Csak akkor születtek nagy dolgok,/ Ha 
bátrak voltak, akik mertek.

Az Elfújta a szél musical magyarországi 
ősbemutatója telt ház előtt zajlott a szegedi 
színpadon (Fotó: MTI)

A két felvonásos, három órás előadás, 
amely során 42 (!) helyszín váltja egymást, 
a hang és fényeffektusok és a díszlet miatt is 
megérdemli a szuperprodukció jelzőt: Scarlett 
O’Hara (pénteken és augusztus 3-án Gubik 
Petra, szombaton és augusztus 2-án Vágó 
Zsuzsi) belső harca hasonló Észak és Dél 
egymás elleni háborújához: kiszámíthatatlan-
ság, veszteség, gyász, szerelem, csábítás, 
öröm, mind mind olyan elem, amely egy értel-
metlen háborúban és egy személy életében is 

megtalálható. Scarlet önző, eltökélt, határozott, fondorlatos, s amilyen 
az élete, olyan a történet vége is, pontosan ahogy Shakespeare írta: 
Szilaj gyönyörnek a vége is szilaj.

A szegedi szimfonikusokat, amely ötfős rockszekcióval egészült 
ki, a 33 éves Balassa Krisztián vezényelte, aki az idén szerzett kar-
mesteri diplomát a Zeneakadémián. A Rhet Buttlert alakító Szabó P. 
Szilveszterben és a kéjnők nagyasszonyának szerepében tündöklő 
Janza Katában ezúttal sem kell senkinek sem csalódnia, a Mammyt 
alakító Nádasi Veronika hangja hallatán még a monumentális dísz-
let is eltörpül.

A szereplők közül mindenképp Bíró Eszter (Melanie Hamilton), 
Veréb Tamás (Ashley Wilkes) és Czigány Judit (Prissy) azok, akik-
nek a fent említetteken kívül jelentős részük van abban, hogy a musi-
cal óriási közönségsikert aratott az ősbemutatón, melynek végén a 
rendező egyesével szólította színpadra közvetlen munkatársait, hogy 
a közönség legalább egyszer az ő arcukat is lássa.

Somogyi Szilárd, akinek a születésnapján ért véget az ősbemu-
tató, rövid felszólalásában elmondta, hogy a darab témája jelenleg 
is aktuális, hiszen arról szól, hogy bármi is történik velünk, a prob-
lémákra van megoldás. Scarlett jellemével, döntéseivel bizonyította, 
mindig meg kell próbálni talpra állni, s ha nem is aznap, mivel minden 
napnak megvan a maga baja, de már másnap foglalkozni kell a prob-
lémákkal, a megoldással, s akkor talán sikerülhet a padlóról felállni. 
Mert bizony fel kell(ett) állni: legalábbis így gondolta a szegedi néző-
tér nagy része, amikor a darab végén felállva tapsolta a színészeket, 
a rendezőt és annak munkatársait.

Tőke János 
Újvidéki Magyar Szó 

Fel kell(ett) állni! 

A korábbi évek hagyományait követve alighogy befejeződött az iskolai 
tanév, a követő hétvégén már is megnyitotta kapuit a tánciskola. A Lajtha 
Nonprofit Kft. szervezésében az Imre Zoltán Művelődési Központban sajátí-
tották el a fiatalok a tánclépések és az udvarias viselkedés alapvető szabá-
lyait Fuszkóné Gáspár Judit tánc- és illemtanár vezetésével. A kezdeti kissé 
esetlennek tűnő mozdulatok után néhány hét elteltét követően július 24-én 
a táncversenyen adtak számot az amatőr táncosok. Tudásukat szakavatott 
zsűri értékelte. A versenyző párok az angolkeringőtől és csa-csa-csán át a 
rock and rollig mutatták be frissen szerzett tánctudásukat a zsűri tagjai és az 
izguló szülők előtt. A ítészek pontozták a látottakat, de a közönség is szavaz-
hatott az által legjobbnak tartott párosra, s így alakult ki táncverseny végered-
ménye,. Az első helyen Rasztik Rebeka – Gyetvai Ákos páros állhatott a kép-
zeletbeli dobogó legmagasabba fokára. A helyezettek az ezt tanúsító okleve-
let a július 26-án megtartott bálvizsgán vehették át. 

Sokan gyűltek össze a pénteki bálvizsgára. A hagyományokhoz híven min-
den belépő vendég a jegy mellé kapott egy „Bálkirálynő” és egy „Bálkirály” 
szavazó lapot.  Ennek hátuljára írt névvel lehetett szavazni. Az urnabontás 
után megtudhattuk, hogy a 2013. évi Bálkirálynő Juhász Loretta Lujza lett. Az 
első udvarhölgy címet Mikó Dorottya, míg a második udvarhölgy címet holt-
versenyben Király Vivien, Lábodi Georgina és Szabó Beatrix érdemelte ki a 
közönség szavazatai alapján. A 2013. évi „Bálkirály” Besenyei Zoltán lett. 

Gratulálunk a helyezetteknek!
A továbbiakban beszéljenek helyettünk a képek, melyet Mészáros Márta 

és Juhász Zsolt készített

Tánciskola 2013
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Jánoshalma Város Önkormányzata
Pályázatot ír ki

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

Lakás adatai:
 - 1 db lakás I. emelet 3. szám alatt 1+1/2 szobás, 39 m2   

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.-ik 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: 
2013. augusztus 26. 16:00 óra.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal 13. számú 
irodájában lehet leadni zárt borítékban,
A borítékon „Fecskeház” megjelölést kérünk feltüntetni.
Érdeklődni személyesen vagy telefonon, Ádám Tamás 
vezető-főtanácsosnál a 13. számú irodában, telefonon: a 
77/501-001/120 lehet.

Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztály

92 évvel ezelőtt, 1921. július 26-án lépett hatályba a 
trianoni békeszerződés. Ehhez az eseményhez szorosan 
kapcsolódik, hogy 2013. július 25-én, a Jánoshalmi Pol-
gármesteri Hivatalba, állampolgársági eskütételre érkez-
tek vendégek a Délvidékről Szerbiából. Ezen a napon, 
Jánoshalmán, ünnepélyes keretek között, huszonöten 
szerezték vissza a magyar állampolgárságot. 

Ők, illetve a szüleik, nagyszüleik magyar állampolgár-
ok voltak anno a Nagy-Magyarországon. A trianoni béke-
szerződés következtében elcsatolt területeken élők más 
országok állampolgárai lettek, elveszítve ezzel a magyar 
állampolgárságukat. 

2011. január 1-je óta, kérelmére honosítható, illetve 
visszahonosítható, aki beszéli a magyar nyelvet, büntet-
len előéletű, és ő maga, illetve szülei, nagyszülei magyar 
állampolgárok voltak. A kérelmeket a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal Egyszerűsített Honosítási Igaz-
gatósága bírálja el. 

Az 1921. előtti, és az 1941-1945 közötti időben 
Magyarországhoz tartozó Délvidéken született és ott élő 
más nemzetiségűek is magyar állampolgárok voltak. 

Az állampolgársági törvény értelmében ők is jogosul-
tak kérni a magyar állampolgárságot, ha a fenti három 
feltételnek megfelelnek. Ők nem magyar érzelműek, de 
érdekükben áll megszerezni a magyar állampolgárságot, 
hiszen magyar útlevéllel több lehetőség nyílik meg előt-
tük. Az önéletrajzukban ezt le is írják. 

A mostani ünnepség előtt és után az esküt tevők egy 
részre – bár tudnak magyarul – szerb nyelven beszélget-
tek egymással a hivatal folyosóján. 

Az állampolgársági eljárásban a magyar állampolgár-
ság megszerzésének utolsó momentuma, hogy a polgár-
mester előtt esküt kell tennie a kérelmezőnek. 

Az eskü szövege: 
„Én …. esküszöm / fogadom, hogy Magyarországot 

hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgá-
ra leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszte-
letben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mér-
ten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgá-
lom. (Az esküt tevő meggyőződése szerint) Isten engem 
úgy segéljen.”

A  J á r á s i  H i v a t a l  h í r e i

A BÁCS-KISKUN  MEGYEI  KORÁNYHIVATAL 
JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA ÁLTAL MEGÁLLA-
PÍTANDÓ  szociális rászorultságtól függő pénzbe-
li ellátások egyike az EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTA-
TÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG :

A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igény-
bevétele céljából annak a személynek állapítja meg szo-
ciális rászorultságát,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövede-
lem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 120%-át (  jelenleg 34.200,-Ft ),

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg ( jelenleg 42.750,-Ft ) , és család-
jának vagyona nincs.

Vagyon : az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá 
vagyoni értékű jog, amelynek

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg 
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a harmincszorosát ( jelenleg 855.000,-Ft ), vagy

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát ( 
jelenleg 2.280.000,-Ft )

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági 
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az 
ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen 
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingat-
lanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekin-
tettel fenntartott gépjármű.

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hiva-
tal hatósági bizonyítványt állít ki, melynek hatályossá-

ga 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy 
nevét, lakcímét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, a 
rászorultság tényét, az igazolás hatályosságát.

 A bizonyítvány a feltételek fennállta esetén az egy év 
letelte után ismételten kiállítható.

A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal 
nyilvántartást vezet és bejelentési kötelezettséget teljesít 
az egészségbiztosítási szerv felé.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, 
melyben nyilatkozni kell a kérelmező családi állapotáról, 
jövedelméről, vagyonáról. Amennyiben házastársával/
élettársával él együtt, az ő jövedelmét, vagyonát is fel kell 
tüntetni. A formanyomtatvány átvehető a BKMKH. János-
halmi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya ügyintézőinél 
Jánoshalma Béke tér 1. sz. alatt vagy a települési ügyse-
gédeknél a járáshoz tartozó településeken. 

További felvilágosítás kérhető: 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001/ 108-as mellék
  Fax: 06-77/501-004
Ügyintéző neve: Szabó Gáborné  
E-mail cím: szabo.gaborne@@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 830-1200 és 1300-1700

szerda: 830-1200 és 1300-1600
péntek: 830-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Elindult a Virtuális Munkaerőpiac Portál

2013. február 01-jétől megváltozott a közúti közleke-
dési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmá-
nyok kiadásáról és visszavonásáról szóló a 326/2011. 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 100. § 
(3) bekezdése:

A fentiekben foglaltakra tekintettel, a Korm rendelet 
100. § (3) bekezdésében foglalt közlekedési igazgatási 
eljárás 2013. február 01-jét követően az alábbiak sze-
rint módosul:

amennyiben a gépjármű tulajdonosa, üzembentartó-
ja, a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező érintett nem 
ugyanaz a személy, a közlekedési igazgatási hatóság 
a kivonásról határozatot hoz,

a közlekedési igazgatási hatóságnak a kivonásról, 
a meghosszabbításról és a kivonás lejártát megelőző, 
kérelemre induló forgalomba történő visszahelyezésről 
is határozatot kell hoznia

az ideiglenes forgalomból történt kivonás tényét nem 
kell bejegyezni a forgalmi engedélybe.

A kivonásról hozott közlekedési igazgatási határozat a 
jogerőre emelkedéstől végrehajtható. 

A határozat jogerőre emelkedése szükségszerűen 
később következik be, mint a kérelem benyújtása. A 
határozatban a korábbi eljárásnak megfelelően feltünte-
tendő, hogy a kivonás milyen időtartamra irányul, így a 
határozat jogerőre emelkedését megelőző időpontra is 
eshet a kivonás kezdő időpontja.

Felhívom a figyelmet, hogy ettől függetlenül is alkal-
mazandó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 73/A. § (1) bekezdés b) 
pontja, amelynek értelmében, amennyiben az arra jogo-
sult lemond a fellebbezési jogáról, a hatóság elsőfokú 
döntése azonnal jogerőssé válik. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala 

Okmányirodai Osztály 

Mint ismeretes, 2012. április 15-től 
hatályos az új szabálysértési törvény, 
mely hatásköri, eljárási és a bünteté-
sekkel kapcsolatos végrehajtási eljá-
rási változásokat jelent. Korábban a 
település jegyzője volt az általános 
szabálysértési hatóság, 2012. ápri-
lis 15-től 2012. december 31-ig ter-
jedő átmeneti időszakban pedig köz-
vetlenül a megyei kormányhivatalok 
látták el ezt a feladatkört. Jelenleg, 
mint sok más államigazgatási ügy, 
az általános szabálysértési ügyek is 
a járási hivatalokhoz kerültek.

A Jánoshalmi Járási Hivatal a 
hozzá tartozó települések, azaz 
Jánoshalma, Mélykút, Borota, 
Kéleshalom és Rém települé-
sek lakossága tekintetében vég-
zi a szabálysértési ügyeket. A járá-
si hivatalok mellett meg kell említe-
ni másik három szervet: a rendőrsé-
get és a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal vámszervét, valamint a járásbíró-
ságokat. Ezek speciális szabálysér-
tések esetén járnak el.

Új szabálysértési büntetésként 
került be a törvénybe a közérdekű 
munka, mely korábban csak a pénz-
bírság átváltoztatásának lehetősége-
ként volt jelen. Továbbra is megtalál-
ható a pénzbírság, melynek mértéke 
alapesetben legalább 5000 forint, de 
legfeljebb 150 000 forint, elzárással 
is büntethető szabálysértések ese-
tén 300 000 forint, és az elzárás. Az 
elzárással is büntethető szabálysér-
tések a járásbíróságok hatásköré-
be tartoznak.

Talán a legszélesebb körben alkal-

mazott büntetési nem a pénzbírság, 
melynek megfizetésére a határozat 
jogerőre emelkedését követő har-
minc nap áll az eljárás alá vont sze-
mély rendelkezésére. Amennyiben a 
bírságot nem fizeti meg, a harminca-
dik napot követő három munkana-
pon belül van lehetősége jelentkez-
ni a Járáshivatal Munkaügyi Kiren-
deltségén (6440 Jánoshalma, Köl-
csey Ferenc u. 12.) a pénzbírságot 
helyettesítő közérdekű munka vál-
lalása érdekében. Amennyiben ezt 
elmulasztja, a szabálysértési ható-
ság intézkedik a pénzbírság elzá-
rásra történő átváltoztatása iránt. Az 
átváltott közérdekű munka eseté-
ben 5000 forint helyébe 6 óra köz-
érdekű munka lép, az elzárásra tör-
ténő átváltoztatás esetében pedig 
5000 forintonként egy nap elzárást 
kell számítani.

Az elmúlt időszak tapasztalata 
alapján megállapítható, hogy a tan-
kötelezettség megszegése a veze-
tő szabálysértés, mely harminc óra 
igazolatlan mulasztás elérésekor 
valósul meg. Az eljárásban kiszabott 
szankció mellett jelentős anyagi hát-
rányt jelent a családnak az iskoláz-
tatási támogatás megvonása. Mind-
ezek elkerülése érdekében fontos, 
hogy a gyermekek folyamatosan jár-
janak iskolába a szülők folyamato-
san odafigyeljenek gyermekük tanul-
mányaira, megbeszéljék velük eze-
ket illetve más, mindennapos gond-
jaikat. Fontos továbbá, hogy rend-
szeresen tartsák a kapcsolatot az 
iskolával, eljárjanak szülői értekez-

letre.
Másik jelentős, de lényegesen 

kevesebbszer előforduló cselekmény 
a veszélyeztetés kutyával szabály-
sértés. Ennek leggyakoribb megva-
lósulási formája, amikor a kutyát a 
gazdája hagyja szabadon kóborol-
ni. A legnagyobb veszélyt természe-
tesen az jelenti, ha a kutya ember-
re támad, és személyi sérülés kelet-
kezik. Fontos tudni, hogy ha nyolc 
napon túl gyógyuló sérülés követke-
zik be, akkor már nem szabálysértési 
eljárásnak van helye, hanem súlyos 
testi sértés bűntette miatti büntetőel-
járásnak. A veszélyeztetés kutyával 
szabálysértés megelőzése a fegyel-
mezett állattartással (szökést meg-
akadályozó zárt kerítés, póráz stb.) 
valósítható meg.

A szabálysértési eljárásokkal a 
6440 Jánoshalma, Béke tér 1. szám 
alatti Jánoshalmi Járási Hivatal törzs-
hivatalának ügyintézője foglalkozik.
Neve: Szilágyi Szabolcs 
Elérhetősége:
77/501-001; 117-es mellék
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8:30-12:00; 13:00-17:00
szerda: 8:30-12:00; 13:00-16:00
péntek: 8:30-12:00
Munkaidőn túl, sürgős esetben a 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 
Jánoshalmi Rendőrőrsének jár-
őrét lehet értesíteni a 06 - 20/ 539 
64 99  telefonszámon.

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

T á j é k o z t a t á s 
a gépjárművek ideiglenes kivonással kapcsolatos 

ügyintézés változásáról

T á j é k o z t a t á s 
az útlevelekben feltüntetésre kerülő érvényességi 

idő formátumával kapcsolatban

Tapasztalatok szerint az ügyfelek számára nehézsé-
get jelent az útlevél adatoldalán található dátumok, így 
az okmány érvényességi idejére vonatkozó dátum-for-
mátum helyes értelmezése. Ennek oka az, hogy az adat-
oldal ún. vizuális zónájában a dátumok a magyar helyes-
írás szabályaitól eltérő módon, nap – hónap - év sor-
rend szerint - a nap és az év két számjeggyel - kerül 
feltüntetésre az ICAO előírásának megfelelően.

Tanácsoljuk az ügyfelek számára, hogy az útlevélben 
szereplő születési dátum formátumát alapul véve bizo-
nyosan megállapítható az okmány érvényességi ideje 
is, hiszen az egyes dátumok formátuma azonos módon 
kerül feltüntetésre.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala 

Okmányirodai Osztály 

Tájékoztató
 a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatala szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos munkájáról

KI JOGOSULT SZOCIÁLIS ALAPON 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA?

Virtuális Munkaerőpiac Portálnak főbb jel-
lemzői ingyenes, hiteles, kényelmes. 
A weboldal fő célja, hogy a munkáltatók és a munkavál-
lalók minél könnyebben, minél egyszerűbben egymás-
ra találjanak. 

A magyar munkaerő-piacnak – kistérségenként ugyan 
különböző mértékben - mint egy harmadát fedi le a mun-
kaügyi szervezet, vagyis minden harmadik magyar állás-
kereső a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat segítségé-
vel talál állást. Ezen az arányon kíván javítani az új inter-
netes szolgáltatás. Valószínűleg a fiatal korosztály lesz 
a legnagyobb „fogyasztója” az internetes oldalnak, de 
a portál azoknak is lehetőséget biztosít, akik nincsenek 
annyira otthon az internet világában.

Jelenleg több ezer önéletrajz és állásajánlat található 
meg a http://vmp.munka.hu oldalon.

A foglalkoztatók ezen túl nemcsak nyomta-
tott formában, személyesen, hanem a Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon keresztül is bejelent-
hetik üres állásaikat. Az állást keresők pedig 
TAJ-számuk, valamint a munkaügyi szervezettől kapott 
IR azonosító segítségével 2-3 perc alatt regisztrálni tud-
nak a weboldalon, és többféle – egy egyszerűbb és egy 
komplexebb – az új elvárásoknak megfelelő önéletrajzot 
is készíthetnek.

A rendszer rendelkezik a „Hányan látták az önéletraj-

zomat, állásajánlatomat” funkcióval is: belépve a saját 
önéletrajzok, illetve állásajánlatok kezelését lehetővé 
tevő képernyőn megjeleníti a VMP, hogy az adott önélet-
rajzot, állásajánlatot hányan nézték meg.

A rendszer automatikus párosítást is kínál egyrészt a 
munkaadónak, hogy állásajánlataiknak megfelelő önélet-
rajzot találjanak, másrészt az álláskeresőnek, hogy feltöl-
tött önéletrajzuknak megfelelő állásokat olvashassanak a 
Virtuális Munkaerőpiac Portál találati listáján.

Az új portál megbízhatósága garantált: a rendszer-
be történő belépéshez regisztráció szükséges, amely-
hez (az IR-azonosítón kívül) álláskeresők esetében a TAJ 
számot, a munkaadók esetében pedig az adószámot kell 
megadni. Ugyanakkor a munkaügyi kirendeltségek szak-
emberei a feltöltött önéletrajzok és állásajánlatok hiteles-
ségét is ellenőrzik.

További információt, - illetve a regisztrációhoz szük-
séges IR-azonosítót – a Jánoshalmi Járási Hivatal Mun-
kaügyi kirendeltségén kérhetnek a fenti lehetőség iránt 
érdeklődők.

 Mészáros Pongrác
kirendeltség vezető

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltsége

Állampolgársági eskütétel
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lt egyszer régen Itáliában egy sok mindent megélt, nagy életta-
pasztalattal rendelkező öregember. Ennek az embernek volt két sze-
gény, fiatal barátja, akiknek nagy céljaik voltak az életben. Az egyik 
mindig a pénzről álmodott, mert azt hitte, hogy pénzzel mindent meg 
lehet venni, ezért elhatározta, hogy gazdag kereskedő lesz. 

A másik fiatalnak a hatalom tetszett. Ő híres ember, fejedelem 
akart lenni. Az öregember segítette őket céljaik elérésében. Minden-
hol dicsérte kereskedő barátja portékáját, és igyekezett minél több 
vevőt küldeni neki. Rövidesen meg is lett ennek az eredménye, a 
kereskedő szépen gyarapodott anyagilag is, ezért már nem volt szük-
ség öreg barátja segítségére és a tanácsaira. 

A kereskedő most már az ország fejedelmét tekintette barátjának, 
akit elhalmozott ajándékokkal a busás haszon reményében. A fejede-
lem nem is maradt hálátlan. Újdonsült barátjának egyre több előjogot 
adott, a többi kereskedő kárára. 

Az öregembernek fájt, hogy kereskedő barátja már nem akar-
ja megismerni az utcán, de bízott a másik, fiatalabb barátjában, aki 
emberségesebbnek látszott a kereskedőnél. 

Ebben az országban akkor egy zsarnok fejedelem uralkodott. 
Lázongott is a nép. Itt az idő, szólt az egyik nap az öregember a feje-
delemségre pályázó barátjához. „Te becsületes vagy, ezt tudja a nép 
is, ezért neked kell majd fejedelemnek lenned” – biztatta az öreg a fia-
tal barátját. A jövendő fejedelem híveinek száma egyre gyarapodott. 

„Meglássátok, hogy jobb lesz itt az élet, ha az én barátom lesz 
a fejedelem!” – érvelt az öregember ifjú barátja mellett. A kereske-
dő nem vallott színt. „Én mindig a győztes mellé állok” – mondta. Így 
is tett mindig. 

A nép elűzte a zsarnok fejedelmet és új fejedelemnek az öregem-
ber fiatal barátját választotta meg. „most már jobb lesz mindenkinek, 
talán nekem is” – reménykedett az öreg. Nem így lett. Az öregem-
ber családját szétverték, őket pedig a továbbiakban mindenhol mel-
lőzték. Az új fejedelem sem akarta már megismerni az utcán régi 
öreg barátját. 

Az új fejedelemnek hirtelen új barátja lett, az a kereskedő, aki ott 
hagyta előző pártfogóját, mert annak már nem volt hatalma. Gyanús 
volt a fejedelemnek ez az újdonsült barátság, hisz azelőtt a kereskedő 

mindig átnézett rajta, és szóba se állt vele. Ez a jövőre nézve intő jel 
volt számára, mégsem vonta le belőle a megfelelő következtetést és 
tanúságot az új fejedelem. Jól esett neki a kereskedő hízelgése, noha 
tudta, hogy az nem őszinte, mégis elfogadta barátjának.

A kereskedő, csakúgy, mint az előző fejedelemmel is tette, ajándé-
kokkal halmozta el az új uralkodót. Az eredmény most sem maradt el, 
rövidesen már csak ő kereskedhetett az egész fejedelemségben.

Az új uralkodó kezdte megszeretni a hatalom ízét, és egyre több 
vagyont szerzett magának. Egy idő után kezdett kinyílni az emberek 
szeme. „ez sem különb a réginél, ez is csak magának kapar” – mond-
ták az emberek. 

Az öregember nem szapulta régi barátait, csak csendesen figyelt. 
Egyszer aztán elege lett a népnek ebből a fejedelemből is. Elzavar-
ták, és új fejedelmet választottak. A volt fejedelmet felelősségre von-
ták. A hatalom nélkül maradt, bajba jutott ember segítségért fordult 
kereskedő barátjához. „Már nem ismerlek, nem vagy a barátom. 
Bukott ember vagy. Takarodj a házamból!” – ordította a kereskedő, és 
szolgáival megverette, majd kidobatta egykori barátját az utcára. 

Az öregember az árok partján elmélkedhetett a barátságról és a 
szerencse forgandóságáról. A valóság akkor világosodott meg előtte 
egészen, amikor meglátta, hogy a kereskedő házához az új fejede-
lem érkezik díszes hintaján.

A sebeitől vérző emberrel már nem törődött senki. Ekkor érke-
zett oda régi, öreg barátja, aki hazavitte és sebeit bekötötte. „miért 
törődsz te velem, hiszen én megtagadtam barátságunkat?” – kér-
dezte a megvert ember a segítőkész öregembert. Az idős mosolyog-
va válaszolt: „Barátom! Az igazi barátság nem a hatalomhoz kötődik, 
hanem az emberhez. Te most bajba kerültél, és a bajban látszik meg 
igazán, hogy ki az igazi barátod. Most már különbséget tudsz ten-
ni az igazi barátság és az érdekbarátság között. Sorsodból okulj, és 
soha ne feledd amit most mondtam neked!” – fejezte be válaszát az 
öregember. 

A mesém ezzel véget ért, ezért írásomat most befejezem,
A mese tanúsága: Az igazi barátra mindig számíthatsz, de az 

érdekbarátra sokszor csak addig, amíg annak érdekei azt kívánják.
Fajszi Ferenc

Inváziós növényektől mentes, tiszta mag-
területeket hoznak létre a Kiskunsági Nem-
zeti Parkban uniós támogatással. Gyomlá-
lással, kaszálással, legeltetéssel, kivágással, 
és egyes esetekben, nagyon körültekintően 
alkalmazott vegyszerezéssel távolítják el a 
nem kívánt fajokat.  Az ún. invazív vagy invá-
ziós fajok ugyanis felfalják az őshonos növé-
nyek élőhelyeit és kiszorítják őket a homok-
területekről. 

A jellegzetes kiskunsági táj borókával, 
árvalányhajjal, naprózsával, és az egész 
világon csak itt előforduló tartós szegfűvel, 
hazánk pótolhatatlan természeti értéke. 

Hogy sikerül-e hosszú távon megőrizni, az 
leginkább attól függ, hogy megmenthető-e 
az agresszívan terjedő idegen növényfajok-
tól. Az ún. invazív vagy inváziós fajok ugyan-
is felfalják az őshonos növények élőhelyeit 
és kiszorítják őket a homokterületekről.  Ahol 
ezek a növények elterjednek, ott a változa-
tos, sokszínű táj helyett egysíkú gyomme-
zők alakulnak ki. 

A Kiskunsági Nemzeti Park most uniós 
támogatással folytatja az invazív növények 
visszaszorítását. Gyomlálással, kaszálással, 
legeltetéssel, kivágással, és egyes esetek-
ben, nagyon körültekintően alkalmazott – a 
növényre juttatott – vegyszerezéssel távolít-
ják el a nem kívánt fajokat.  

 
Joggal merülhet fel a kérdés, hogy nem 

veszélyes-e a vegyszerezés egy természet-
védelmi területen, esetleg nincs-e valami-
lyen hatással a környéken lakókra? „A vegy-
szeres irtást csak ott alkalmazzuk, ahol sem-
mi más nem vezet eredményre. A mi célunk 
is az, hogy a védett természeti területek, és 
azok környéke ne szennyeződjön a növény-
irtás során. Épp ezért a munkát növényvé-
delmi szakvizsgával rendelkező szakembe-
rek irányítják, és speciális, gyorsan lebomló 
vegyszert használnak méghozzá úgy, hogy 
az anyagot kenéssel, vagy pontszerű szórás-
sal célzottan az adott növényre juttatják ki.” 
- mondta Vajda Zoltán a Kiskunsági Nemze-
ti Park Igazgatóság osztályvezetője, a prog-
ram vezetője. 

  
Eltávolítandó növényfaj például az ártere-

ken a gyalogakác, a homokterületeken pedig 
a selyemkóró, más néven vaddohány. Bár az 
utóbbi kétségtelenül jó mézelő, a védett terü-
leteken azonban nagyon komoly kárt okoz, 
éppúgy, mint a mély gyökerű, kiirthatatlan 
gyomok egy kiskertben.  

A munkálatok csak a nemzeti park terü-
letein folynak majd, és a Fülöpházi homok-
buckák, az Ágasegyháza Orgoványi buckák, 
a Bugaci ősborókás, valamint a Kéleshalmi 
homokbuckák területén, összesen mintegy 
2200 hektárt érintenek.

Mivel az invazív fajok eltávolítása rendkí-
vül sok időt és kézzel végzett precíz munkát 
igényel, ezért a 2015-ig tartó természetvédel-
mi projekt várhatóan 130-150 helyi lakosnak 
is munkalehetőséget biztosít majd. 

Néhány érdekesség az inváziós növé-
nyekről általában: 

Az Európai Unióban 12 milliárdot, az Egye-
sület Államokban 80 milliárd eurónak megfe-
lelő összeget költenek évente az invazív 
növények elleni védekezésre.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
163 különösen veszélyes inváziós fajt tart 
számon Európában.

A selyemkóróval legfertőzöttebb terüle-
tek: Bács-Kiskun-, Tolna-, és Jász-Nagykun-
Szolnok megye.

A selyemkóró kaszálással, gyomlálással 
vagy legeltetéssel kiirthatatlan. A gyökere 
olyan anyagot termel, amely után számos 
gabona-, és más növényfaj nem képes élet-
ben maradni a területen.

Az egyik legrégebbi tájidegen inváziós 
növényfaj hazánkban az akác, a legújabb 
pedig az igen veszélyes kaukázusi medve-
talp, amely már a Kiskunságban is felbuk-
kant, és ami nagyon súlyos, égési sérülés-
hez hasonló bőrirritációt okoz.

A projektről további információért, telefon-
interjúért hívja Vajda Zoltánt, a KNP pályá-
zatkezelési és fejlesztési osztályvezetőjét 
a következő elérhetőségek valamelyikén: 
76/500-067; 30/488-4552, vajdaz@knp.hu.

Felhasználható fotókat kérhet Márta Krisz-
tától, a program kommunikációs munkatár-
sától a martak@knp.hu e-mailcímen, vagy a 
20-465-8805-ös telefonszámon.    

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató-
ság fontosnak tartja a környező települések 
lakosságának tájékoztatását, ezért nagyra 
értékeljük és köszönettel vesszük, ha ebben 
Ön is segítségünkre van. 

A projekt alapadatai: 
Címe: Tájidegen, inváziós növények visz-

szaszorítása a Duna-Tisza köze legértéke-
sebb homokterületein

Összköltségvetése: 791.899.161 Ft
Kivitelezésének ideje: 

2013. 07.31. – 2015. 06.10.

Gála Étterem ajánlatai
Augusztusi ajánlat 7-én szerda és 8-án csütörtök

Natúr csirkemell, salátaágyon, sütemény1. 
Csirkecomb, gyümölcsmártás, rizs, sütemény2. 
Harcsapörkölt, galuska, sütemény3. 
Jankováci szelet, sült burgonya, sütemény4. 

A feltüntetett menük ára, az adott napokon  1000,– Ft

Helyi borok bemutatása kóstolása és 
hozzájuk illő ételekkel várjuk kedves 

vendégeinket, augusztus 24-én 18:00-tól

Elérhetőségek: 06-77/402-236, 6440 Jánoshalma, Béke tér 5.

Víz- gáz-, központi 
fűtés szerelés

GÁZ MŰSZAKI 
FELÜLVIZSGÁLAT

Dugulás elhárítás

CSATORNA 
BEKÖTÉS? ELSŐ 
TISZTÍTÁSSAL

Ódor István 
gázszerelő mester

06-30-3494-033 
06-77/403-0530/ fax
odoristvan@index.hu

A szenttamási pravoszláv Péter-Pál napi ünnepségsorozat kere-
tében július 12-én az esti program megnyitóját követően elsőként a 
jánoshalmi Mithras Pedagógus Nőkar lépett közönség elé. Elsősor-
ban Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos műveit, valamint mad-

rigálokat és népdalfeldolgozásokat tűzik műsorukra. Szenttamásra ez 
utóbbiból vittek egy csokorra valót.

A gondosan összeválogatott, igényesen előadott dalokat nagy 
tapssal jutalmazta a lelkes közönség. 

Szenttamáson járt a Mithras

Mese az igaz barátságrólInvazív növényeket irtanak 
uniós támogatással
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TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004

Nyári napközi
Iskolánkban ezen a nyáron napközi működött. A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás nyertes 

pályázatának köszönhetően mintegy száz kisgyermek élhetett ezzel az ingyenes ellátással. Ez az 
egész hónapos foglalkozás-sorozat nagy megkönnyebbülést jelentett a dolgozó szülőknek, hiszen 
számukra megoldotta a gyerekek nyári felügyeletét, és nagy örömet az otthon egyébként egyedül 
unatkozó lurkóknak.

Július hónapban 25 fős csoportokra osztva, heti váltásban érkeztek tanulóink, ahol összesen tíz 
pedagógusunk és két lelkes gyakorlatát töltő tanítójelöltünk igyekezett tartalmassá tenni ottlétüket. 
Az érkezett gyerekek vegyes életkorúak voltak, szinte minden évfolyamnak volt képviselője. Napon-
ta változó programmal vártuk a résztvevőket. Szerepelt a programban egész napos buszos kirándu-
lás, hetente egy strandolás Kiskunhalason, gyalogtúra, műhelylátogatás, múzeumlátogatás, bábo-
zás, sportvetélkedő, fejtörős vetélkedő, társas játékozás, filmvetítés, palacsintasütés, várépítés, bar-
kácsolás, sok kézműves foglalkozás és még sok egyéb. Az elkészült alkotásokkal naponta büszkén 
térhettek haza a gyerkőcök. A diákok szórakozásként élték meg ezeket a napokat, ám észrevétlenül 
folyamatosan tanultak, hiszen egy gondosan megtervezett program részesei voltak. 

Nekünk, pedagógusoknak is sok örömet adtak ezek a napok. Várjuk a gyerekeket jövőre is!

Radvánszkiné Friebert Rita

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
Erzsébet tábor a 
Szent Annában

Iskolánk idei nyári táborát a közeli Fadd-Dombori Üdülőtelepre, Tolna 
megye egyik legszebb üdülőhelyére szervezte július első hetében.  A pályá-
zattal elnyert üdülésen 48 tanuló és 6 tanár kísérő vett részt. Diákjaink 2000 
Ft önrész, valamint 2400 Ft utazási költség befizetése mellett öt éjszakát tölt-
hettek el a Duna holtág partján fekvő gyermek-és ifjúsági táborban. A napi 
ötszöri étkezés mellett színes vízparti programokkal vártak bennünket a szer-
vezők.

Táborunk első napján rövid utazás után megérkeztünk Domboriba, ahol 
a gyerekek kívánságait figyelembe véve, különböző férőhelyű faházak közül 
válogathattak diákjaink. A táborhely megismerését követően birtokba vet-
tük a strandot. Első esténken a régi időket idéző zászlófelvonást követően 
egy ismerkedési est keretében új barátságokat köthettek diákjaink más isko-
lák tanulóival.

Második tábori napunk az evezés, a fürdés és a fiúk igazi örömére a pecá-
zás jegyében telt el. Este egy színpadi előadást követhettünk figyelemmel a 
Palánta Gyermek-és Ifjúsági Misszió előadásában.

Szerdán autóbusszal Szekszárdra kirándultunk, ahol a Wosinszky Mór 
Múzeum vendégei lehettünk. A két órás múzeumpedagógiai foglalkozás 
során bejárhattunk az épületet a pincétől a padlásig. Hallhattunk a régészek 
munkájáról, Szekszárd környéki régészeti emlékek segítségével régmúlt idők-
be kalandozhattunk, az interaktív részben pedig elődeink életébe pillanthat-
tunk be különféle játékok segítségével. Nagy sikert aratott az esti bátorság-
próba, amelyen a legmerészebbek, a legkisebbek vettek részt.

Csütörtökön tábori olimpián mutathattuk meg, hogy mit tudunk mi, 
„SZENTANNÁSOK”. Diákjaink és tanáraik is nagy kedvvel vállalkoztak a meg-
mérettetésekre. Iskolánk csapata a sor- és váltóversenyen 1. helyezést, a vízi 
vetélkedőn 3. helyezést, lányaink a strandröplabda versenyen 3. helyezést, 
fiaink pedig a foci bajnokságon 1. helyezést értek el. A napot a Kolos együttes 
által vezetett tánc-
házzal fejeztük be.

Végül elérkezett 
a péntek, a búcsúz-
kodás napja. Leg-
több diákunk az 
utolsó napon is a 
strandolást, vala-
mint a pecázást 
előnyben része-
sítve egész nap-
ját a víz közelé-
ben töltötte. Néhá-
nyan megörökítet-
tek egy-két kedves 
emléket, plakátot 
készítettek az Üze-
net a jövőnek! című 
program keretében. 
A tábor zárásaként 
tábortüzet gyújtot-
tunk, ahol a gye-
rekek véleményét 
meghallgatva érté-
keltük az együtt 
eltöltött pár napot. 

Szép emlékek-
kel, jó érzéssel tér-
tünk haza szom-
baton kora dél-
után, miután egy 
rövid kirándulást tettünk 
Szekszárdon, a kilátónál. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy iskolásaink az Erzsébet program kereté-
ben üdülhettek. 
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A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium a TÁMOP 3.1.4 „Innovatív iskolák fejlesz-
tése” projekt keretein belül több programot is lebonyolított a nyár folyamán. 
Júniusban tanulóink, és a jánoshalmi oktatási intézmények diákjai ingyene-
sen próbálhatták ki az iskola udvarán felállított mászófalat, és ismerkedhet-
tek a hagyományos magyar íjászat alapvető fogásaival. A tanítási év végén 
12 tanuló 5 napos német nyelvi táborban vehetett rész, melynek keretében 
a szókincsfejlesztésen túl rengeteg színes program is várta őket. Kézmű-
ves-és sportfoglalkozások, bakodpusztai lovas bemutató, kastélylátogatás 
és a hajósi pincefalu megtekintése is szerepelt a kínálatban. Júliusban ÖKO 
tábort és angol nyelvi tábort szerveztünk, melyeken szintén ingyen vehettek 
részt tanulóink. Az ÖKO tábor elsősorban a környezettudatos magatartás 
elsajátítását,a Felső-Bácska élővilágának megismerését helyezte közép-
pontba, de a tanulók bepillantást nyerhettek a sajtkészítés fortélyaiba, tanul-
mányozhatták egy biofarm működését, a hagyományos népi építészetet a 
Géró udvarban, kirándulást tettek Szegedre és Kecskemétre, illetve túráz-
tak Szatymazon és Kunfehértón. 

Az angol nyelvi tábor lebonyolítására a Király tanyán került sor, ahol diák-
jaink dél amerikai cserediákokkal töltötték a hetet, ezzel is erősítve az ide-
gen nyelvi kommunikációt. A változatos programokon kívül közös kirándu-
lást tettek Ópusztaszerre, hogy vendégeink ismerkedhessenek a magyar 
kultúrával, illetve részt vettek a bajai halászléfőző népünnepélyen.

A diákok teljes ellátását és a kirándulásokat a pályázat finanszírozta. A 
következő tanévben ismét sok érdekes programra kerül majd sor intézmé-
nyünkben, melyre a jánoshalmi és a környező települések iskoláinak tanu-
lóit is sok szeretettel várjuk.

 „Innovatív iskolák fejlesztése”
Sajtóközlemény

F L A B é L O S
Mozgás könnyen, kényelmesen, hatékonyan

újdonság Jánoshalmán! 
10 perc = 40-50 percnyi edzés

A JÖVŐ LEGHATÉKONYABB ÉS LEGKÍMÉLETESEBB
EDZÉSI MÓDSZERE!

Mozgassa át az egész testét, erőlködés nélkül rövid idő alatt 
Átöltözés nélkül! 

Akinek különösen ajánlott a Flabi:
fogyni vágyóknak, ülőmunkát végzőknek 
mozgáshiányos életmódot  élőknek 
cukorbetegeknek 
időseknek, vagy akik nem szeretik az edzőtermet 
fizikai munkát végzőknek, lazulni vágyóknak. 

AUGUSZUS 31.-IG INGYENES KIPRÓBÁLÁS
6440 Jánoshalma, Rákóczi F. u. 8. 

(Gombáknál)
Bejelentkezés: 06-30/890-50-01

Csak az eredeti Falbelos gép nyerte el az 
orvostechnikai minősítést!

VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző 
Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium, Jánoshalma 
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. 
E-mail: tamop314@vmaszk.hu
 Honlap: www.vmaszk.hu 
 www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nagyobb házak, kisebb családok;
Több háztartási gép, kevesebb idő;
Több végzettség, kevesebb ész;
Több tudás, kevesebb bölcsesség;
Több szakértő, több probléma;
Több gyógyszer, kevesebb egészség.

A Holdra mentünk, és visszajöttünk,
De az új szomszédhoz át nehezen jutunk.
Több számítógép több adattal,
Több másolatot készít mint valaha,
És mi egyre kevesebbet érintkezünk.

Sok mennyiség és kevés minőség,
Gyors étel és lassú emésztés,
Nagy emberek és kicsiny jellemek,
Magas profit és sekély kapcsolatok.

Olyan kor,
Mikor sok van az ablakban,
De semmi a szobában.

(XIV. Dalai Láma)

Hattyú-család Fehértón

Az elmúlt esztendőkben is láttunk hattyúkat Fehértón. Az idén azonban egy népes 9 tagú hattyú 
család keltett feltűnést. Két fehér tollú felnőtt gardírozta a még szürke tollazatú és fekete csőrű „gye-
rekeket“, melyek szó nélkül engedelmeskedtek  és a kikövetelt reggeli kenyér elfogyasztása után, több 
kaja nem lévén fegyelmezetten visszavonultak egy másik tóban lévő állandó „lakásukra“. Elől úszott 
az egyik felnőtt hattyú, aztán a fiókák és a sort a másik öreg zárta. Felvételünkön még az etetés pilla-
natai látható, de mire a fürdőzők megjelentek, már nem láthatták őket.

Korunk 
paradokxona
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Mint már arról az előző 
számunkban beszámoltam, a 
Jánoshalmi Napok rendezvé-
nyein részt vettek a temerini 
és bácskossuthfalvi testvér-
szervezetünk gazdaküldött-
ségei is. A hivatalos részen 
túl Farkas László gazdakö-
rünk választmányának tag-
ja külön programot is szerve-
zett vendégeinknek. Először 
a Koch Vin Kft. borotai telep-
helyére vitte el üzemlátoga-
tásra a délvidéki gazdatársa-
inkat. A színvonalas bemuta-
tó és az azt követő borkósto-
ló nagyon tetszett vendégeinknek, akik elismerő-
en nyilatkoztak az itt előállított borokról. A bemu-
tató végén megtekinthettük az itt található kádár-
múzeumot is, amely egyedülálló a környéken. 

Gazdakörünk vezetősége külön köszönetét 

fejezi ki Koch Csabának, a borászati üzem veze-
tősének, azért, hogy ezt az élményekben gaz-
dag üzemlátogatást vendégeink számára lehe-
tővé tette, 

Az üzemlátogatás után vendégeink megtekin-
tették Farkas László szépen 
gondozott gyümölcsösét a 
borotai határban. 

A tulajdonos nagy szakmai 
hozzáértéssel mutatta be bir-
tokát, szívesen válaszolt a 
feltett kérdésekre is. 

Gazdakörünk vezetősége 
ezúton is megköszöni Farkas 
László választmányi tagunk-
nak azt a munkát, amit ezen 
a napon a vajdasági ven-
dégeink és a gazdakörünk 
érdekében végzett. 

A Gazdakör választmánya 
nevében:      Fajszi Ferenc

Gazdakörünk küldöttsége, testvér-
szervezetünk, a Temerini Kertbarátkör 
meghívásának eleget téve, idén is 
részt vett az Illés-napi rendezvénye-
ken a vajdasági Temerinben.

Július 20-án reggel, megelőzve 
a nagy meleget, korán indultunk el 
Jánoshalmáról. A temerini Kertész-
lakba, a Kertbarátkör székházába 8 
óra körül érkeztünk, ahol már vár-
tak bennünket a vendéglátóink finom 
reggelivel. 

Az ünnepi menet kilenc órakor 
indult a helyi sportpályáról. A nézők 
tapssal köszöntötték a felvonulókat.  
Sokszor hallottuk a nézők soraiból: 
„Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk!” 
Nagyon megható volt ezt hallani. A 
színpompás menet most is a Szent 
Rozália templomnál ért véget, ahol 
ünnepi, hálaadó szentmisén vettünk 
részt. A szertartás után, mivel szom-
bat, tehát piaci nap is volt, érde-
kes színfoltra lettünk figyelmesek a 
város főterén: gyerekek adták-vet-
ték a megunt játékaikat egymásnak. 
Érdemes volt megtekinteni a helyi 
gyümölcspiacot is. A Kertészlakban 
Snejder Sándor elnök és csapata 
köszöntötte a testvérszervezetek kül-
döttségeit, mely az idén is bővült. Új 
testvérszervezetként először jelen-
tek meg itt a csólyospálosiak, pol-
gármesterük vezetésével. Az elnök 
köszöntője után a megjelent test-
vérszervezetek vezetői léptek egy-
más után a mikrofonhoz, köszöntve 
a temerini gazdákat és átadva nekik 
küldöttségeik ajándékait. Itt is látható 
volt, hogy a Temerini Kertbarátkörnek 
számos testvérszervezete van Vajda-
ságban és Magyarországon is. 

Az ebéd egy igazi helyi specia-
litás, a pljeskavica volt, ami roston 
sült húst jelentett, hatalmas zsem-
le között. Körítésként paradicsom, 
uborka vagy vegyes saláta között 
választhattunk. Nagyon finom és lak-
tató étel volt.

Ebéd után küldöttségünk két lehe-
tőség közül választhatott. A delegá-
ciónk egyik része megtekintette a 
péterváradi várat, mely még ma is 
Európa egyik legnagyobb erődje. A 
vár teraszáról szép kilátás nyílik a 
Dunára és Újvidékre. Az erőd meg-
tekintése után a péterváradi út men-
tén található Tekija – Havas Boldog-
asszony templomát látogattuk meg. 
E helynek fontos szerepe volt a törté-
nelemben. A törökök ugyanis annak 
idején itt próbálták megállítani a keresztény felszaba-
dító seregeket, a XVII. század végén.  Ez az esemény 
a pétervéradi csata néven vonult be a történelembe. A 
véres csata, amelyet az augusztusi nagy melegben vív-
tak egymással a küzdő felek, sokáig „döntetlenre” állt. 
A monda szerint ekkor következett be a csoda: hirtelen 
erős havazás kezdődött, megzavarva ezzel a törököket, 
és győzelemre segítve a keresztény seregeket. A csa-
ta helyén hálából, ezért emelték ezt a szép templomot a 
Havas Boldogasszony tiszteletére. Ez a hely a temerini 
elsőáldozók évente ismétlődő zarándokhelye is. 

Küldöttségünk másik fele ez idő alatt a szerémségi 
Karlócán megtekintette a helyi Szőlészeti és Borásza-
ti Kutatóintézetet. Az intézet egyik hölgy vezetője foga-
dott bennünket. Röviden bemutatta a létesítményt, végig 
kalauzolva annak területén. Ennek 
során megnéztük a kísérleti parcel-
lákban a különböző helyi szőlőfaj-
tákat, majd pincelátogatás követke-
zett. Zárásként kint a lugasban meg-
kóstolhattuk a helyi finom borokat 
is. Borkóstolás közben a feltett kér-
déseinkre készségesen válaszoltak 
vendéglátóink.

Karlóca is történelmi hely. Régi 
vallási központ, igen szép egyházi és 
világi épületekkel rendelkezik. 1699-
ben itt írták alá a keresztény hatal-
mak az úgynevezett „Karlócai Béke-
szerződést”, amely a Bánát kivételé-
vel szentesítette Magyarország fel-
szabadulását a másfél évszázados 
török iga alól. Azon a helyen, ahol a 
békeszerződést aláírták, ma a Béke 
Temploma áll. Jó boraikról híresek a 
helyi bortermelők is. 

Megköszönve a vendéglátást és 
a szakszerű tájékoztatást, igyekez-
tünk vissza Temerinbe, ahol este 
nyolc órakor kezdődött a telepi isko-
la udvarán az immár hagyományos 
bál. A köszöntő után, melyet magyar 
és szerb nyelven halhattunk, követ-

kezett a délelőtt a templomban megszentelt új kenyér 
megszegése, melyet Szungyi László helyi plébános vég-
zett el. Vacsora előtt Kohanec barátunk finom pálinkáját 
kóstolhattuk meg. A vacsoránál birkapörkölt és marha-
pörkölt között választhattunk. A jó étkeket kiváló temerini 
borokkal tetéztük meg, barátainkkal közösen. 

Késő éjszaka indultunk haza Jánoshalmára, elköszön-
ve temerini gazdatársainktól, megköszönve nekik azt a 
szíves vendéglátást, melyben évről-évre részesítenek 
bennünket.  

A temerini Illés-napi ünnepség minden évben nagy 
élmény a résztvevőknek, ezért gazdatársaimnak is aján-
lom, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel, látogas-
sanak el ilyenkor is Temerinbe.

Fajszi Ferenc

100 éves Jánoshalmán a 
gazdaköri mozgalom

A Gazdakör hírei 

Felhívás
Gazdakörünk idén ünnepli meg-

alakulásának századik évfordulóját.  
Ebből az alkalomból szeretnénk kiál-
lítást rendezni a gazdakör száz évé-
nek történetéből. Kérünk minden-
kit, hogy, akinek birtokában bármi-
lyen irat, fénykép vagy esetleg tárgyi 
emlék van a jánoshalmi Gazdakörről, 
szíveskedjék azt jelezni és eljuttatni 
Dági József elnök úrhoz, vagy Kiss 
Róbert elnökhelyettes úrhoz. A gaz-
dakör választmányi tagjai is rendel-
kezésre állnak ez ügyben.

A dokumentumokat és a tárgya-
kat természetesen a kiállítás után 
visszajuttatjuk a tulajdonosaiknak. A 
kiállítást ez év novemberében sze-
retnénk megnyitni, ezért kérjük azo-
kat, akiknek ilyen dokumentumok és 
tárgyak vannak a birtokukban, azt 
minél előbb jelezzék a Gazdakörnek. 
Fáradozásaikat előre is megköszön-
ve, a Gazdakör választmányának 
nevében: Fajszi Ferenc

Mielőtt befejezném a cikksorozatot, fel kell tenni a 
kérdést, milyen feltétel biztosította azt a fejlődést, mely 
Jánoshalmán végbe ment 1900-1948 között. A családi 
gazdaságok kialakulása volt az események mozgatója. 
A teljesség igénye nélkül felsorolom a családi gazdasá-
gokat Jánoshalmán. 

A bajai út két oldalán: Nagypál Benedek, Nagy Már-
ton, Radvánszki Ferenc, Komáromi Bendek, Nagy Lajos, 
Dági Nándor, Édes Jakab, Nagypál József mintaszerű 
gazdaságai voltak.

A Négyes dűlőben: Fazekas György, Kasziba István, 
Dági Pál, Dági János, Kovács Géza, Szulcsán József, 
Édes Lajos, Ignácz Sándor, Ignácz Máté, Rendek Máté, 
Kecskés Menyhárt… gazdaságok működtek. 

Az Iskola dűlőben: Rendek József, Ádám Vencel, 
Vancsura Péter, Kovács Benedek, Barna Antal, Juhász 
Vencel, Rendek Antal, Kovács Kelemen, Szili Mihály, 
Szili Pongrác, Halla Béla, Édes Ferenc mintaszerű gaz-
daságai voltak. 

Szarvas dűlőben: Csesznegi Sándor, Ötvös-birtok, 
Miskolci Vince, Faddi Lukács, Mészáros-birtok, Uházy 
József, Ságodi-tanya, Kovács Gyula, Szarvas Ferenc, 
Szarvas Bendek, Dági István, Dági Pál, Ballai Benedek 
gazdaságai voltak. 

Kőhegy dűlőben: Kasziba Imre, Kovács Máté, Nagy 
(Szepi) – birtok, Dági Mihály, Pető Máté, Almási István, 
Ignácz Pál, Zsebi Pongrác, Dági József birtokai voltak. 

Somogyi dülőben: Kovács István, Somogyi Mihály, 
Somogyi István, Török Gyula és Lakatos-birtok gazdál-
kodott.

Mélykúti út melett több jelentős családi birtok terü-

let el.
Kettőshegyi dűlő: Nagy (Pisze) – birtok, Krupa-birtok, 

Nagypál Sándor mintaszerű birtokai voltak.
Faddi dűlő: Faddi Péter, Bretyka-birtok és még szá-

mos birtok volt. 
Kisszállási út: Ságodi-tanya birtokok, Nagy András, 

Monár Lajos, Szili Mihály, Lengyel Tibor, Kiss Imre, 
Ivanics Mihály.

Kiserdei rész: Nagy Sándor, Lakatos Ferenc, Nagy 
István, Kovács-birtok, Poós István mintaszerű gazda-
ságok.

A Híz-dülőben jelentős családi szőlő és gyümölcsös 
birtokok voltak

Ami az akkori fejlődést jelezte, 1600 katasztrális hold 
szőlős birtokok működtek. 

A fenti családi gazdaságokat kiszolgáló felvásárlók, 
kereskedők, borászatok mind munkahelyet teremtettek.

Jellemző volt, hogy működött Jánoshalmán két malom 
az Anna Malom és a Felső-Bácskai Műmalom.

Napraforgóolajt gyártó üzem is működött: Pintér 
János tulajdonában. 

Számos kovács- és bognár kisiparos segítette a csa-
ládi gazdaságokat. 

1948-tól a diktatúra üldözte és kulákká nyilvánította a 
szakszerűen gazdálkodó gazdaságokat. Az 1956-os for-
radalom után erőszakosan a termelőszövetkezetekbe 
beverték a gazdálkodókat. Egyszerűen ezzel lejáratták a 
szövetkezést. Még ma is a kolhozszerű szövetkezéstől 
tart minden gazdálkodó.

folytatása következik
Dági József

Tájékoztató
Szüreti Napok  2013. 
szeptember 27-28-29.
Kertészeti -,növénytermesztési termény 

és termékkiállítás a Mezőgazdasági 
Szakképző Iskolában lesz megtartva.

Kérünk minden jánoshalmi polgárt, hogy készüljön, és vegyen részt a 
kiállításon.
A szüreti napok 2013-as rendezvényünk részletes programja a szeptemberi 
számban jelenik meg.
Most közreadjuk, hogy a kiállításon részt lehet venni:
- Minden mezőgazdasági terménnyel és termékkel,
- Kézimunkákkal, festményekkel,
- Gyümölcs, szőlő, zöldségfélék terméseivel, és azok feldolgozott terméke-
ivel, - Dísznövényekkel,
- Régi permetezőkkel vagy mezőgazdasági eszközökkel.

A GAZDAKÖR
Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete 

választmánya
6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7.

Levelezési cím: Jánoshalma, Jókai M. u. 55.
Telefax: 06-77/401-041

Illés-nap 2013

Köszönetnyilvánítás
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2013 július első hetében 
immár hagyomány szerint a 
volt Városi Kollégium épüle-
tében 42 lelkes résztvevővel 
életmódunk új alapjait raktuk 
le.

Volt aki a cukorbetegsége 
miatt szeretett volna több isme-
retet szerezni, volt aki fogy-
ni akart, s volt aki csak kíván-
csi volt, mit jelenthet egészsé-
gesen élni.

Az ismeretszerzésben segít-
séget nyújtottak a szakmai elő-
adások: magas vérnyomás, 
stroke, tüdőbetegségek terü-
letén, aztán ortopédia szakor-
vos segítségével sokat tanul-
hattunk arról, hogy mit okoz 
ma a mozgásszegény életmód 
a vázrendszerünkre, sok prak-
tikus tanáccsal látott el ben-
nünket a főorvosnő. Természe-
tesen a cukorbetegség új keze-
lési módjai is , és a cukorbe-
tegség szövődményei, újszerű 
diéták  is felkeltették az érdek-
lődésünket.

De hát az ismeret önmagá-
ban kevés – ezért itt egy hét 
alatt minden ismeretet gyakor-
lattá is váltottunk. Mindenek 
előtt a közös étkezés, ami min-
denki számára a saját kitűzött 
célja szerint volt összeállítva 
( pl. 180 gr CH/nap) , és amit 
a diétetikussal naponta egyez-
tetni lehetett. Közösen számol-
tunk szénhidrát mennyiséget, 
kalóriát .  

Naponta 2,5 órát mozog-
tunk , a gyakorlatokat  
gyógytestnevelőink állítot-
ták össze számunkra, figyelve 
mindenki teherbírására, szük-
ségleteire. Sok-sok gerinctor-
na, zsírégetés, autogén tréning 
lelkesített bennünket.

A közös programok las-
san-lassan összekovácsoltak, 
közösséggé formáltak bennün-
ket.

A tábor végére, mindenkinek sikerült új erőt kap-
ni ahhoz, hogy életmódján változtasson, a mozgást 
beépítse a hétköznapokba, s néhány kg-tól meg is 
szabadult. A cukoranyagcserék többnyire 
rendeződtek, s a teljesítménye mindenki-
nek növekedett.

Azzal az elhatározással váltunk el, 
hogy folytatjuk, legközelebb szeptember 
végén találkozunk egy rekreációs hétvé-
gére, és terjesztjük a hírt, hogy egészsé-
gesen élni megéri!

A mozgásra Bátyai Gáborné lehetőséget kinél min-
den kedden 18 órakor az Imre Zoltán Művelődési Ház-
ban.

dr.Király Ibolya

Eredeti hazája Kína északi és 
középső területein van, ahonnan a 
„selyemúton“ hozták el először Per-

zsiába, majd Görögországon keresztül a Római Biroda-
lomba. Tudományos neve (Prunus persica) és különbö-
ző nyelveken köznyelvi nevei is perzsiai származtatásá-
nak emlékét őrzik.

Európában először mediterrán kolostorkertek különleges 
növénye volt, majd a kereszténység terjedésével párhuza-
mosan lett kedvelt egyre több országban. A barack belső 
magja mérgező amygdalint tartalmaz. Éretlen magos gyü-
mölcsét, levelét, gyökerét és gyantáját gyógynövényként is 
hasznosították, a fejfájás és köszvény javulását várták tőle.
Nálunk a XVI. századtól jelent meg, s kezdték termesz-
teni. 

Igazi népszerűségét a szőlők filoxéra-járványának 
köszönheti, amikor a parlagon maradt területeket őszi-
barackossá alakították. Elterjedési területe nagyjából 
megegyezik a szőlőével, a meleg, enyhe telű területe-
ket kedveli. 

Eleinte közönséges baracknak nevezték, hogy megkü-
lönböztessék a kajszibaracktól. Azután elterjedtek a főleg 
augusztus-szeptemberben érő, magvaváló fajták, ame-
lyek joggal viselték az őszibarack nevet. Manapság azon-
ban, amikor a kertekben termelt legkorábbi fajták júni-
us elején már szüretelhetők, vajmi kevés okunk van arra, 

hogy ezt a gyümölcsöt őszinek nevezzük 
Az őszibarack kiemelkedően sok magnéziumot tartal-

maz, s ez elég ritka tulajdonság a növények között. Emel-
lett káliumot, kalciumot és bórt is nyerünk belőle, amelyek 
egymás felszívódását segítik. Így az őszibarack segít a 
csontok egészségnek megőrzésében, de a sejtek víz-
háztartásának fenntartásán keresztül késlelteti a sejtek 
és a bőr öregedését is. Tisztán tartja a bőrt, normalizálja 
a faggyútermelést.

Az őszibarack alacsony kalóriatartalma és magas víz-
tartalma miatt kiváló tisztító hatású gyümölcs. Vitaminjai 
közül a magas C és A-vitamin tartalmát érdemes megem-
líteni. Ahogy már megszokhattuk, a narancssárga színt 
a béta-karotinnak köszönheti ez a gyümölcs is, amelyik 
az egyik leghatékonyabb antioxidáns hatású vegyület. 
Az őszibaracknak enyhe hashajtó és vízhajtó hatása is 
van. Kisbabáknak és felnőtteknek egyaránt alkalmas eny-
he székrekedés kezelésére. A népi gyógyászat azt tartja, 
hogy a barackpakolás segít a feldagadt, bevizesedett ízü-
letek gyógyításában. Magas rosttartalma segít leküzdeni 
egyes emésztési zavarokat, napi egy barack elfogyasztá-
sa jobb közérzetet is teremt. És persze finom is! Együnk 
hát sok-sok barackot!

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Őszibarack
A dietetikus tanácsaiEgyünk és éljünk egészségesen

életmód tábor Jánoshalmán

Tisztelt 
Vendégeim!
Továbbra is várom szeretet-

tel a kedves szépülni vágyó 
vendégeimet a Rákóczi utcai 
Gombáknál 

Új szolgáltatásaim:
haj és fejbőr diagnosztika és kezelések 
féltartós dauer  
ammóniamentes festés és színezés 

Bejelentkezés:
06-70/33-92-598

telefonon
Tisztelettel: 

Rech Róbert 
mester fodrász

Időszakos műszaki 
- biztonsági 

felülvizsgálat
A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII.20.) NGM számú, 

a gáz és csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések 
műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló rendelete értelmé-
ben a felhasználói berendezések átvizsgálását és a csatlakozó 
vezetékek első műszaki biztonsági felülvizsgálatát a felhaszná-
lási hely bekapcsolási idejétől függően 2012. szeptember 1 és 
2016. december 31. közötti időszakban a rendeletben meghatá-
rozott ütemezés szerint kell elvégeztetni.

AZ első felülvizsgálatot követően a felhasználói berendezést 
öt évente, a csatlakozó vezetékekét pedig 10 évente kell ismé-
telten felülvizsgálni. Jánoshalmán is van ilyen vállakozó, aki ezt 
a tevékenységet elvégezheti. Tudomásunk van róla, hogy már 
megjelentek az úgynevezett „trükkös“ tolvajok, akik ilyen köny-
nyen nem jutottak be a lakásba, mint most. Ezért felhívjuk min-
denki figyelmét, hogy senkit ne engedjenek be lakásukba, aki  
nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy ő erre a tevékenység 
végzésére jogosult. Minden esetben kérjék az arcképes igazol-
ványt, kitűzőt, az engedélyezési hivatal igazolását, és a gáz-
szolgáltató által regisztrált igazolást.

A fentiekkel kapcsolatban bővebb információt kaphat az GDF 
SUEZ Energia Magyarország Zrt honlapján

Az Agroprodukt Kft. 2012-ben sikeres pályázatot nyújtott be az Egészségre neve-
lő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek c. felhívás keretében 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0599 kódszámmal. 
A projekt megvalósítása egy egészségterv elkészítésével kezdődött, melyben tételesen em-
lítésre kerültek a vállalkozás dolgozóinak egészséges és egészségre ártalmas szokásai, illet-
ve utóbbiak enyhítésére szolgáló intézkedések. Emellett megvalósításra került két tréning és 
egy előadássorozat a „Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési 
program” keretében. Az „Életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósí-
tása” témakörön belül lefolytatásra került három gyakorlati oktatás, tréning és két csoport-
foglalkozás is, ahol a résztvevők relaxációs technikákkal, konfliktuskezeléssel ismerkedhettek, 
illetve többek között megtárgyalhatták a munkahelyi beilleszkedés témakörét is. „Az egészsé-
ges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartá-
sa, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredmé-
nyesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia 
bevitel csökkentését” című program keretében a résztvevők két előadássorozaton vehettek 
részt, ahol táplálkozási szakértő tájékoztatta őket, illetve tíz gyakorlati oktatás, tréning is, 
ahol a dolgozók egészséges ételeket főzhettek közösen, illetve a sporttal és hatásaival ismer-
kedhettek meg. A projekt keretében két alkalommal került megszervezésre egészségnap, ahol 
egy teljes napot tölthettek a résztvevők az egészséges életmódot népszerűsítő programokkal. 
Ezeken felül két alkalommal (a projekt elején és végén) egészségügyi állapotfelmérésre került 
sor, hogy a figyelemmel kísérhesse a vállalkozás, hogyan hatnak az egyes programok dolgozói 
életmódjára. A fent említett programok mellett a cég dolgozói elsősegély nyújtási és baleset 
megelőzési ismereteket is elsajátíthattak, illetve a projekt teljes időtartama alatt sporttevé-
kenységet is biztosítottak az érdeklődőknek.
Az Agroprodukt Kft. vezetősége bízik abban, hogy az egészségre nevelő programok gyökeres 
változást tudnak hozni a dolgozók életébe, mely nemcsak munkahelyi teljesítményükön lát-
szik majd meg, hanem életmódbeli változtatásaikban is.

A jánoshalmi székhelyű vállalkozás elsősorban növénytermesztéssel és állat-
tenyésztéssel foglalkozik. Termelő tevékenysége mellett nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy több mint 100 fős dolgozói állományában az egészséges életmód fon-
tosságát is hangsúlyozza, így a projekt megvalósítása során ilyen jellegű hasz-
nos ismeretekkel gazdagodhattak az Agroprodukt Kft. munkatársai. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A JÁNOSHALMI AGROPRODUKT KFT. DOLGOZÓI EGÉSZSÉGRE NEVELŐ 
PROGRAMOKON VETTEK RÉSZ EGY EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZAT KERETÉBEN.

2013 / 08 / 02.

A MINDENNAPOKRA!

BORBOR
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EzermesteR 21
- vasáru, szerszám, 
szerelvény

- barkács árú, 
- kerti gép, kisgép 
autó-, traktor-, 
kerékpár alkatrész

ADÁS-VÉTEL-
KÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44 
(volt Kistüzér)

+36703196808

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

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.

FIGYELEM!
CÍM ÉS SZÉKHELYVÁLTOZÁS!

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Városgazda Kft székhelye és ügyfélszolgálati irodájának 
helye megváltozott.

 Az új iroda címe: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. volt kollégium épülete. 

Telefonszámunk változatlanul a 77-401-344.

VÁLTOZÁS!
SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG 
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

NŐI TORNA A SPORTCSARNOKBAN! MINDENKIT VÁRUNK!
ÉRDEKLŐDNI A HELYSZÍNEN.

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.  Érdeklődni: 06-30-904-49-41

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2013. július hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 
kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve 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!

Dr Csényi Attila cégvezető

Kubina Pálné  
sz:Kiss Irén  élt: 83  évet
Katona Imre  élt: 66 évet
Horváth Károly élt: 49 évet
Mészáros Mártonné 
sz: Horváth Erzsébet  élt: 84 évet
Juhász Ferencné 
sz: Bobár Jolán élt: 82 évet
Weisz Istvánné 
sz: Tüske Katalin élt: 77 évet
Greksa Sándorné 
sz: Tóth Terézia élt: 96 évet

Fábrik Janka élt: 77 évet
Kristóf Sándorné 
sz: Dora Anna élt: 87 évet
Klinkó Vilmosné 
sz: Simovits Mária élt: 87 évet
Valeszny Tibor élt: 77 évet
Csernók Ferenc élt: 85 évet
Rasztik József élt: 85 évet
Csík Lajos élt: 63 évet
Halla Istvánné 
sz: Zsebi Margit élt: 81 évet

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából 
2013. július hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

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

Stephen Kingt
Nagy Zsolt ügyvezető 

Temetkezési vállalkozás

Erdélyi Józsefné (1931) Lukács Andrásné  (1922)
Gyenizse József (1941) Baglyas Józsefné sz Szabó Terézia (1948)
Baglyas József (1941) Sere István  (1942)
Sutus László (1964) Kelle Istvánné sz Tóth Terézia (1941)

Krascsenics Ignácné (1935)
Bíró Dezsőné sz. Balogh Katalin (1934)

Wágner Walterné  sz. Gömöri Erzsébet (1940)
Czeller Ferencné sz Ádám Franciska (1931)

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 71.

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

AUGUSZTUSI AKCIÓJA

Írószerek, tolltartók, 
füzetek, iskolatáskák 

akciós áron egész 
hónapban!

További akciónkat 
keresse üzletünkben! 

nyílt
Jánoshalma, Bajai u. 51/B 

(a tápbolt mellett)
Pethő Zoltán vállalkozó

www.pézé.hu

Kéthetente 
megújuló akciókkal várja Önt a 
Halasi utcai Hangya ABC

és a Nonstop ABC

Bizományi Bolt
Jánoshalma, Mélykúti u. 2. 

Automata-mosógépek, kombinált 
hűtők széles választékban

AKCIÓ!
Augusztus 1-20-ig minden mosógép 

10 % engedménnyel

Nyitva: 
Hétfőtől – péntekig: 9:00-12:00 és 13:00-17:30, valamint Szombaton: 9:00 – 12:00

Tel: 06-30/ 639-54-91
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Ingyenes jogi 
tanácsadás

A Gyerekesély 
program keretén 
belül júliusban elin-
dult a Közössé-
gi Ház programjá-
hoz tartozó hiány-
pótló új szolgálta-
tás, az ingyenes 
jogi tanácsadás. 
Mindenki számára 
ingyenesen igény-
be vehető a min-
den héten ked-
den 11 és 12 óra 
között a Dr. Kecs-
kés Patrícia ügy-
védnő által nyúj-
tott ingyenes jogi 
tanácsadás, átme-
netileg, a Rákóczi 

u. 18 szám alatt. Októbertől, a Közösségi Ház átépítése után 
a szolgáltatás kiköltözik az Orczy u. 110-be. Az ügyvédnő 
mindenféle jogi ügyben várja a tanácsadást igénylőket!

A program az Európai Unió támogatásával, a TÁMOP-
5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi 
programok a gyermekek és családjaik felzárkózási esé-
lyeinek növelésére” elnevezésű projekt keretében való-
sul meg.

Pótvizsgafelkészítés
A Gyerekesély program 

keretében a Közösségi Ház 
programjaihoz tartozó pótvizs-
ga felkészítés indult júliusban 
magyar nyelv- és irodalom, 
matematika és angol nyelv tan-
tárgyakból, a Közösségi Ház 
felújítása miatt, a Sportcsarnok 
épületében.  A lehetőségnek a 
szülők nagyon örültek, azon-
ban a pótvizsga felkészítésre 
szoruló gyerekek fele jár csak 

rendszeresen az órákra. A foglalkozások kiscsoportos formában történnek, 
de lehetőség van az egyéni foglalkozásra is. A rendszeresen járó gyerekek-
nek nagyon tetszenek a foglalkozások!

A program az Európai Unió támogatásával, a TÁMOP-
5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi programok a 
gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” elnevezé-
sű projekt keretében valósul meg.

Közösségi Ház

A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás, „Együtt Egymásért” projekt 
keretében június 1-vel megkezdődött a Közösségi Ház (Jánoshalma, Orczy 
u.110.) kialakításának munkálata. Programokat már a ház felújításának 
megkezdése előtt szerveztünk a környéken lakóknak. A programok 
között szerepelt háztakarítás, kertrendezés, valamint zöldségek ültetése 
a kertbe. Míg a tereprendezés folyt, a gyerekeket színes programokkal 
foglaltuk le, de a ház körüli kisebb munkálatokba is bevontuk őket. A 
nagy érdeklődés miatt az épületen végzett felújítás alatt is szeretnénk 
megrendezni a pénteki foglalkozásokat.

A program az Európai Unió támogatásával, a TÁMOP-
5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi programok 
a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” 

elnevezésű projekt keretében valósult meg.

Játékos sportvetélkedő Kéleshalmon
A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás, Gyerekesély Irodája 2013. július 7-én „Süss fel nap, Kéles nap!” néven 
játékos sportvetélkedőt szervezett az „Élménygazdag nyári napközi” programban részt vevő, a kistérség 4 településén 
(Borota, Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút) élő gyerekeknek.
A Kéleshalmon megrendezett vetélkedőt Kovács Tamás, Mélykút város polgármestere nyitotta meg, melyen a négy 
település, 5 iskolájából csaknem 125 gyermek vett részt. A verseny a településen belül több helyszínen valósult meg. 
Többek között a sportpályán, az Általános Iskola udvarán, a Művelődési Házban és annak környékén. Az állomások 
megtalálását térkép, a pontok számontartását pedig menetlevél segítette. Az 5 állomáson zajló megmérettetéseknek 
első és második megállója a Sportpálya volt, ahol a gyerekek patkódobással, tollas ping- ponggal, váltófutással szerez-
hettek előnyt csapatuknak. Ezalatt a pálya másik felén palack-tekével, valamint a futballból is ismert tizenegyes rúgások 
góljaiból szedhették össze a pontokat. A következő állomáson ügyességi ping-pong-kosár játékban mutathatták be a 
csapatok tudásukat. A negyedik megállónál tallérok megtalálásában kellett jeleskedniük, majd az utolsó, 5. helyszínen 
kígyószlalomban mérettetek meg a napközis csoportok. 
A tikkasztó, fárasztó, de ennek ellenére nagyon szórakoztató megmérettetések után következett az eredményhirdetés, 
majd a díjak átadása. A menetlevelekben rögzített pontok alapján 4 ezüst és 1 aranyérmes csapat győzedelmeskedett. 
Az aranyérmet és a nyertesnek járó ajándékcsomagot a „Borotai Napisok Klubja” vehette át. 

A program az Európai Unió támogatásával, a TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi 
programok a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” elnevezésű projekt keretében valósult 
meg.

Helyszín: Jánoshalma, Hunyadi János Iskola udvara, Imre Zoltán Művelődési Köz- –
pont, (előzetes megbeszélés alapján)

Időpont: augusztus, szeptember, október hónapokban, keddenként 18:00-tól
Bátyai Gáborné, Bátyai Dóra, Bátyai Fruzsina
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2013. július 20.-án tartottuk alakuló bulinkat, ami számunkra már hetek-
kel ezelőtt megkezdődött a szervezéssel. Felkerestük leendő támogatóin-
kat, mindazokat, akik vállalták nevüket és azokat is kik kérték had maradja-
nak anonimek – ez úton is szeretnénk megköszönni mindnyájuknak felaján-

lásaikat. Elkészíttettük felvarróinkat és a lógónkkal ellátott pólóinkat, amit a 
bulinkon bemutattunk vendégeinknek. 

Az igazi kétkezi munka 20.-át megelőző napon jött el a számunkra. A férfi-
ak a sátrak, az asztalok és a padok felállításával foglalatoskodtak, miközben 
lányaink a zöldségek tisztításával törődtek. Mikor a fiúk készen lettek csat-
lakoztak a lányok-asszonyok táborához, akik titokban meglepetést készíttet-
tek nekik. Lesték a fiúk arcát, mit is szólnak a tortának, amin, marcipán táb-
lán szerepelt mindnyájuk neve és a klub lógója. Siker koronázta fáradozásu-
kat. A nagy napon 10 órától fogadtuk meghívott vendégeinket. Addig-
ra már a négy bográcsban is készülő babgulyásnak érződött kellemes, evés-
re csábító illata.

Klubtagjaink egyenkénti bemutatása után ismertettük napirendünket, kér-
tünk jelentkezéseket programjainkhoz. Az íjászverseny nagyon jó hangulat-
ban telt, az első próbálkozásoknál annak is örültünk, ha a tábla közelében 

landolt nyílvesszőnk, de a végére már pontokat is számolhattak bíróink. A 
focimeccsek meglepetéseket hoztak, soha nem a „papírforma” nyert-még 
szerencse, hogy nem kötöttünk fogadásokat. Igazából most a lányok vol-
tak legjobb formában (így-is meg úgy-is). Az ebéd elfogyasztása után Tol-
di Norbert káplán atya áldást kért és osztott motorosra és motorra egyaránt. 
A Streetfighter bemutató elé nagy várakozással álltunk, nem is csalódtunk. 
Látva a nyitott szemeket, eltátott szájakat és hallva az apró sikolyokat levon-
tuk a következtetést, hogy a vendégeinknek is tetszett Imi, Robi és Józsi 
showja. Lehet, hogy ezeket a fiúkat nem is bölcsőbe ringatták, ők azok, akik 
motorra születtek?! 

A bemutató után mindenki „paripája” nyergébe ült és elindult a felvonulás 
melynek útvonala Jánoshalma és Kunfehértó utcáin zajlott. Visszaérkezé-
sünk után a zenéé, a táncé lett a főszerep, alvás minimális.

Azon klubok tagjait, akik nálunk maradtak megvendégeltük egy kis regge-
livel majd elbúcsúztunk egymástól. Megígértük mi is minél nagyobb létszám-
mal eleget teszünk az ő meghívásaiknak.

És lőn csoda megtört a jég, NEM ESETT AZ ESŐ!

Idén páratlan év lévén számos világverse-
nyen bizonyíthattak a magyar atléták. Halász 
Bence két versenyen is képviselte hazán-
kat. A július 10-én kezdődött donyecki U18-
as Ifjúsági Világbajnokságon, majd a hollan-
diai Utrechtben, az Európai Ifjúsági Olimpi-
ai Fesztiválon, ahol a 15-17 évesek verse-
nyeztek.

Ukrajnában Donyeckben 165 ország 1532 
atlétája versenyzett.

Az első éves ifi, még nem egészen 16 
éves újonc Bencére nehéz sorozat várt, 
hiszen 9 nap alatt nyolcszor kellett verse-
nyeznie. Selejtezőből döntőbe, a döntőben a 
döntők döntőjébe verekedte magát. Nemcsak 
kalapácsvetésben , de diszkoszvetésben is 
dobókörbe állt mindkét versenyen.

A szombathelyi Dobó SE, Németh Lász-
ló és Németh Zsolt tanítványa a VB-n első 
dobásával bejutott a kalapácsvetés döntőjé-
be. A verseny nehézségét mutatta, hogy a 
világranglista argentin éllovasa és a harma-
dik helyen álló chilei versenyző már a selejte-
zőben elvérzett.

A mezőny olyan erős volt, hogy a tizenket-
tes döntőt tizenhárman kezdték meg, hiszen 
ennyien teljesítették a selejtező szintet. A 
döntőben Bence a 7. helyen végzett.

A diszkoszvetés sem bizonyult könnyű 
menetnek, de a jánoshalmi fiú itt is becsü-
lettel helyt állt, beverekedte magát a nyolcas 
döntőbe, amit a nyolcadik helyen zárt.

Bence két klubtársa a dobogó két legfel-
ső fokára állt fel a VB-n: Gyurácz Réka a női 

kalapácsvetés világbajnoka, Völgyi Helga 
világbajnoki második helyezett!

A verseny után gyors csomagolás követ-
kezett, majd  Ukrajnából 3000 km utazás 
után edzője Németh Zsolt kíséretében érke-
zett meg Hollandiába, Utrechtbe a 12. nyári 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF).

A hollandiai versenyre 75 fős magyar csa-
pat érkezett, nem csak atléták, úszók, torná-
szok, judósok, kosarasok, tornászok stb. 49 
ország 3000 15-17 éves sportolója tapasztal-
hatta meg az olimpiai hangulatot.

Bence itt is mindkét számában dobott. 
Esélyesként érkezett, amit be is bizonyí-
tott. Érkezése után már másnap megtette a 
magáét első dobásával abszolválta a dön-
tőbe jutást, majd a döntőben, a papírformá-
nak megfelelően, aranyérmet szerzett 61.13 
méterrel. Ezzel egy olyan határt lépett át, 
amit a többiek meg sem tudtak közelíteni. 
Olyan sorozatot produkált, hogy nemcsak az 
első, de a harmadik és a negyedik dobásával 
is nyert volna.

Majd diszkoszról kalapácsra váltott. Ebben 
a számban is toronymagasan esélyesnek 
számított.  A döntőben negyedik dobásával 
dobta fel versenysorozatában az i-re a pon-
tot. 74.63 m-rel az élre állt, és onnan már 
nem lehetett letaszítani. Ellenfelei a 70 m-t 
sem tudták túldobni.

Mondjuk ki még egyszer az óriási ered-
ményt :Halász Bence kétszeres EYOF baj-
nok!

H-G-M

Két világverseny mérlege 
Halász Bence

Közérdekű felhívás

Tisztelt fociszurkoló!
Jánoshalmán (miként sok más településen) a labdarúgás ma nehéz helyzetben van.
A 2013-2014-es bajnoki szezonra az önkormányzat nem tud támogatást adni.
Egy ilyen kiváló labdarúgó múltú településen nem sorvadhat el a foci!!!
 
Ez úton kérjük önt ha szeretné, hogy ismét eredményes, nézhető csapata legyen 
Jánoshalmának
támogassa a Football Clubot!

Számla számunk: 51100036– 10027570

Milyen módon?

Csupán annyit kérünk, szíveskedjék legalább egy alkalommal a bajnokság indulá-
sakor a pályára kilátogatni, s jegyet váltani! Ezzel a Club költségvetési egyensúlya 
helyreállhatna.

Az így összegyűlő összeg  egyéb forrásokkal kiegészítve lehetőséget teremtene egy-
egyébként tehetséges játékosokból álló- csapat finanszírozására.

Találkozzunk augusztusban a sportpályán!
Hajrá Jánoshalma!!!

Tisztelettel:

A Jánoshalmi Football Club Elnöksége

Alakuló buli
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2013. július hónapban

Házasságot kötött:
Timár Dániel és Mészáros Diána
Ledenyák Dániel és Kiss Angéla
Tárnoki András és Sándor Kitti
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Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
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HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

Petróczky Fe renc Petróczky Fe renc 

Gigollaj Mehmet (Anyja neve: Gigollaj 
Mirlinda), Kolompár Letícia (a.n.: Kolompár 
Rebeka), Tóth Lenke Nadin (a.n.: Nagy 
Melinda), Raffai Andor (a.n.: Varga 
Veronika), Binszki Barna (a.n.: Tarjányi 
Csilla), Szekeres Milán (a.n.: Szekeres 
Melinda), Szilágyi Seherezádé (a.n.: 
Maczonka Renáta), Ötvös Fanni Lotti 
(a.n.: Konkoly Mária), Csámpai Kamilla 
(a.n.: Csámpai Angéla), 

Keze lés  és 
tanfo lyamok,

Sza la i  Csaba Koppány
természetgyógyász

Japán masszázs!

w w w . s z c s k . h u 
06 -70 /634 -63 -64

Ügyeleti beosztás:
Augusztus:  2. Dr. Mikó Attila, 3. Dr. Csoboth Johanna, 4. Dr. 

Csoboth Johanna, 5. Dr. Kishonti Attila, 6. Dr. Csoboth Johan-
na, 7. Dr. Gregó Sándor, 8. Dr. Tompa László, 9. Dr. Mikó Atti-
la, 10. Dr. Vándor Ilona, 11. Dr. Vándor Ilona, 12. Dr. Tompa 
László, 13. Dr. Gregó Sándor, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Ván-
dor Ilona, 16. Dr. Gregó Sándor, 17. Dr. Mikó Attila, 18. Dr. 
Mikó Attila, 19. Dr. Gregó Sándor, 20. Dr. Csoboth Johanna 
(Állami Ünnep), 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Gregó Sándor, 
23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Csoboth 
Johanna, 26. Dr. Tompa László, 27. Dr. Kishonti Attila, 28. Dr. 
Gregó Sándor, 29. Dr. Vándor Ilona, 30. Dr. Csoboth Johanna, 
31. 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
Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES eset ben ve he tő igény be!

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

VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULATI TAGOK
FIGYELEM!

MEGVÁLTOZOTT AZ ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE!
2013.03.25-től a Társulat irodája új helyre költözött. Ettől az időponttól már csak itt lehet az ügyfélszolgálatot 

elérni, ahol továbbra is készséggel állnak rendelkezésükre.
Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. (Volt kollégium)

A telefonszám változatlan marad. Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, szerda, péntek 08.30-12.00 óra között
Kedd 13.30-17.00 óra között

Csütörtök szünnap
2013.08.05 - 2013.08.13 között az ügyfélfogadás szünetel!

 Kérjük fentiek szíves fi gyelembe vételét a személyes ügyintézésük alkalmával. 

2013. 
Augusztus  17-én 
Kirakodó vásár

A jánoshalmi rendőrőrs 
indokolt esetben a 

06-20/539-64-99
telefonszámon hívható  

éjjel – nappal

2 0 1 3 . 
s z e p t e m b e r

 6 - á n

A „legpraktikusabb” módját, nyílt lángot 
használt a jánoshalmi Báthori utcában a 
teraszra kivitt gázpalack szivárgás ellenőr-
zéséhez a szabadtéri ebédfőzéshez készü-
lő személy. A „kísérlet” sikerült, a szivárgó 
gáz belobbant, a szivárgás ellenőrző pedig 
égési sérüléseket szenvedett. Szerencsére 
komoly tűz nem keletkezett, csak megpör-
kölődött a verébdeszka, viszont a palackot 
hőhatás érte. A jánoshalmi tűzoltók vonul-
tak a szombat (július 27.) káresemény hely-
színére, az égési sérültet pedig az ügye-
letes orvos látta el – közölte Kovács And-
rea, a megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság szóvivője.

A
hibás döntés 

bosszúja

Üdítők bomba árakon

Ásványvíz és üdítő vásár Óriási dinnye akció

A Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium a 2013/2014-es tanévre a következő nappali rendszerű 
képzésekre hirdet pótbeiratkozást:

Szakközépiskola:
3 éves, nappali rendszerű, érettségire felkészítő  
felnőttoktatás (feltételek: 16. életév betöltése, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 60. §-ban 
leírtak)

Szakiskola:
1/11. (általános iskolai végzettséggel) 

karosszérialakatosο 
kőművesο 
lótartó és –tenyésztőο 
műszakicikk eladóο 
ruházati eladóο 

1/11. (10. évfolyam elvégzéséhez kötött) 
bútorasztalosο 
cukrászο 
festő, díszítő, mázoló és tapétázóο 
pékο 
villanyszerelőο 
pincérο 
szakács ο 

1/13. (érettségi után) 
autószerelőο 
kozmetikus (2 éves)ο 
szociális asszisztensο 
ügyviteli titkárο 

3/15. (érettségi+autószerelő szakképesítéssel) 
autótechnikusο 

A pótbeiratkozás ideje: 2013. augusztus 28. (szerda)
A pótbeiratkozás helye: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. – 

Tanulmányi Osztály
További információk: foigazgato.abonyihenrik@variszabo.hu

 
Abonyi Henrik

főigazgató

A Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium az alábbi felnőtt tanfolyamokat 
indítja 2013. augusztus hónapban /az új OKJ előtt 

utolsók!!!/

Érdeklődni: 77/422-044, +36-30/4170275 tel. számon, és 
a kelle.varifelnott@gmail.com e-mail címen, valamint a Vári 
honlapján ( www.variszabo.hu)

Elérhető árak – profi körülmények és
 színvonalas gyakorlatiasság.

Vár a Vári! A.L.SZ.0815

PÓTBEIRATKOZÁSOK A VÁRIBAN

cukrász – szakács – diétás  
szakács
szállodai szobaasszony  
gyorséttermi és ételeladó 
kereskedő boltvezető és bolti  
pénztáros
ápoló  
csecsemő és gyermekápoló 
masszőr 
szociális gondozó és ápoló 
óvodai dajka 
pedagógiai asszisztens 
közművelődési szakember  

II. – közösségfejlesztő
kéz- és lábápoló, műköröm- 
építő
méhész 
pénzügyi és számviteli ügy- 
intéző – mérlegképes köny-
velő, társadalombiztosítá-
si és bérügyi szakelőadó,  
személyügyi gazdálkodó, 
fejlesztő,  vám/jövedéki/
termékdíj ügyintéző, adóta-
nácsadó (a Perfekt Zrt-vel 
közösen)

A skót fia kér 5 fontot az apjától. Négyet 
kértél? Elég neked három is. Nesze itt van 
kettő, válassz egyet..

Skót a barátjához: nem veszed meg
a pizsamámat? Másik csodálkozik:
- Minek akarod eladni?
- Mert éjjeliõri állást kaptam

Váratlanul hazajön a férj, és a feleségét 
ágyban találja. Mivel gyanús neki a dolog, 

ezért elkezd kutatni a szobában. Kinyitja a 
szekrényajtót, és egy pucér pasast lát oda-
bent álldogálni.
- Hát maga meg mit csinál itt ? - ordít rá.
- A vízilabdakapumat javíttatom - feleli az 
nyugodtan.
- Micsoda? Ez volt a leghülyébb válasz, amit 
életemben hallottam –hökken meg a férj.
- Szerintem a kérdés is elég hülye volt, 
nem ?


