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Lapszámaink itt is olvashatóak!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja

munkáltatói FÓRUM-ot tart
2012. szeptember 12-én 13 30-kor 

Jánoshalmán az „Imre Zoltán“ Művelődési  Központban
 

Témák:
- Az új Munka Törvénykönyvének a munkaügyi ellenőrzést érintő 
kérdései
- Tájékoztató az „Első munkahely-garancia“ programról.

 Tájékoztatjuk a Jánoshalma, Dózsa Gy. 
és Téglagyár úti vasúti átkelőt igénybe vevő-
ket, hogy a MÁV Zrt. 2012. október 2 és 5 
között az átkelőt átépíti. Emiatt a forgalom 
elterelése válik szükségessé a Pacsirta utcai 
átkelő igénybevételével.

Fokozott figyelmet kérünk mind az aluljá-
rón át közlekedő gyalogosoktól illetve kerék-
párosoktól, mind a Téglagyár- Kőrösi Cs. S.- 
Pacsirta utcai terelő útvonalon közlekedők-
től. A környékben lakók is erre az időszak-
ra a megszokottól nagyobb forgalomra kell, 
hogy számítsanak. A Pacsirta utcai átke-
lő és környéke a forgalomterelés előtt kerül 
felújításra.

A fent jelzett időtartamban a Pacsirta utcai 
szakaszon a forgalmat nappal jelzőőrök fog-

ják irányítani. Éjjel a közlekedés rendjét a 
közúti jelzések fogják szabályozni.

Az autóbusz-közlekedésre vonatkozó 
információkat a Volán a megállókban fog-
ja kihelyezni.

A MÁV Zrt. járatait 2-án és 3-án este érin-
ti a felújítás, amikor vonatpótló autóbusz-
ok fognak közlekedni. Erről pontosabb infor-
mációt a MÁV Zrt. a vasútállomáson fog 
kihelyezni. A többi járat az érvényben lévő 
menetrend szerint fog közlekedni.

A jelenlegi lehetőségek szerint a legkor-
szerűbb műszaki megoldással készül el a 
vasúti átjáró felújítása- minden arra közleke-
dő tapasztalni fogja ennek előnyét a jelenle-
gi állapothoz képest. 

PMH

Sajtóközlemény

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

Jánoshalma Város Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel: 06-77/501-001
www.janoshalma.hu

A közösségi közlekedés korsze-
rűsítése érdekében buszpályaud-
var épült Jánoshalmán. 

Jánoshalma Város Önkormány-
zata DAOP-3.2.1/B-09-2010-0002 
azonosító számon regisztrált, 
„Buszpályaudvar Jánoshalmán” 
címmel, 2010. áprilisában nyújtotta 
be pályázatát a kistérségi közleke-
dés infrastruktúrájának modernizá-
ciójára, a szolgáltatási színvonalá-
nak javítása érdekében.

A pályázat pozitív elbírálásban 
részesült: az Európai Unió és a 
magyar állam által nyújtott támo-
gatás összege 83,6 millió forint. 

Korszerű buszpályaudvar épült 
Jánoshalma központjában

A múlt év őszén kiírt közbeszerzé-
si eljárás eredményeképp a kivitele-
zést a Duna Aszfalt Kft. végezte. A 
munkálatok a kivitelezési szerződés-
nek megfelelően augusztusban befe-
jeződtek, a műszaki átadás – átvétel 
megkezdődött. 

A soron következő feladat a hasz-
nálatbavételi és a forgalomba helye-
zési eljárás lefolytatása lesz, amelyek 
után kerülhet sor az építmény ünne-
pélyes átadására.

Mint ahogyan már korábban is hírül adtuk, 
a 2011. évi CLVI. törvény beiktatta az adó-
zás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
55/B. szakaszát, amely rendelkezései sze-
rint az önkormányzati adóhatóság helyi adó 
és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer – 
magánszemélyek esetében az ezer – forin-
tot elérő adótartozással rendelkező adó-
zó nevét, címét és az adótartozás összegét 
az esedékességet követő 10. nap 0 órától a 
helyben szokásos módon közzéteheti.

Tekintettel arra, hogy a jánoshalmiak adó-
hátraléka jelentős, és előttünk áll a szeptem-
beri adókötelezettségek befizetése is, fel-
hívjuk az adófizetésre kötelezett állampol-
gáraink figyelmét, hogy a kötelességeknek 
tegyenek eleget. Csak így kerülhető el a hir-
detőtáblán és az internetes portálon való 
megjelenés, mert az önkormányzat a tör-
vény adta lehetőségekkel élni kíván. - tájé-
koztatta lapunkat Dr. Benda Dénes címze-
tes főjegyző

ADÓSOK A HIRDETŐTÁBLÁN

Véget ért a csaknem két és fél hónapos 
vakáció, szeptember 3-án reggel nyolc 
órakor becsengettek az ország, s így 
Jánoshalma közoktatási intézményeiben 
és megkezdődött a tanítás.

A szeptember 3-án indult tanévben a taní-
tási napok száma 182. Az őszi szünet 2012. 

október 29-től november 4-ig tart, a téli szü-
net 2012. december 27-től 2013. január 2-ig, 
a tavaszi szünet 2013. március 28-tól ápri-
lis 2-ig. Az utolsó tanítási nap 2013. június 
14-e, péntek.

Az  iskolai év kezdéséről további részletek 
olvashatnak lapunkban

Ebben az esztendőben korábban megkez-
dődött Szent István király történő megemlé-
kezés. A Képviselő az ünnep előtti pénteken 
tartotta ünnepi ülését. Hétfőn az ünnep nap-
ján szentmisével és a Csíkszentgyörgyből 
érkezett fúvós zenekar hangversenye tet-
te emlékezetessé ezt a napot. Késő délután 
az Alkotó házban az „Új kenyér ünnepével 
zárultak az augusztus 20-i rendezvények. 

Az ünnepi testületi ülésre visszatérve, 
meg kell említenünk, hogy az Imre Zoltán 
Művelődési Központ közel teltházas rendez-
vénye volt. Sokan jöttek el erre az alkalomra, 
hiszen ez a kitüntetések átadásának ideje 
is. Czeller Zoltán polgármester  beszédében 
méltatta az ünnep jelentőségét: „Augusztus 
20. történelmünk legrégibb hagyományokra 

visszatekintő ünnepe. Gyökerei a 11. szá-
zadig nyúlnak vissza. 1083-ban, a szent-
té avatási eljárása során e napon nyitot-
ták meg István király sírját. Ekkor találták 
meg épségben maradt jobbját. Az egyház 
ezért ezt a napot iktatta a kalendáriumba 
Szent István ünnepeként. A közelmúlt politi-
kai változásai miatt az ünnep tartalma némi-
képpen változott. Városunkban nem alakult 
ki az a hagyomány, hogy nagyszabású sza-
badtéri szórakozással, rendezvények sorá-
val, esti tűzijátékkal ünnepelünk. Jánoshal-
mán a hivatalos önkormányzati ünnepsé-
günk elsősorban az ünnep eredeti, történel-
mi, nemzeti mondanivalójához fűződik. Ezen 
a napon arra a királyunkra emlékezünk, aki 
nehéz és sorsfordító döntéseivel, kitartá-

sával megadta az esélyt és lehetőséget a 
magyarság számára, hogy választott hazá-
jában, a Kárpát-medencében éljen, és évez-
redekre megmaradhasson. Világnézetünk 
és nemzetképünk teljessége szerint emléke-
zünk még e napon akár az új kenyérről, akár 
az aratásról, éltetjük akár az alkotmányt, de 
nem feledhetjük, hogy ez a nap a történel-
mi Magyarország születésnapja, Állam-
alapító Szent István királyunk ünnepe! Meg-
hitt aktualitása a mai napnak, hogy átadás-
ra kerülnek azok a kitüntető címek, amelyek-
kel a város vezető testülete elismeri, vannak 
közöttünk, akik kitűnnek szakmai tudásuk-
kal, emberségükkel, akik életükkel, szorgal-
mukkal, kitartásukkal példát adnak mások-
nak.                      folytatás a 2. oldalon ► 

Államalapítónkat, Szent István 
királyunkat ünnepeltük 

Felújítják  Dózsa György és 
Téglagyár úti vasúti átkelőt

A templom mellett fújták

Megkezdődött a tanítás

Augusztus 20-án az ünnepi szentmise 
után a csíkszentgyörgyi  40 tagú fúvós zene-
kar hangja töltötte be a teret. Magyarorszá-
gi koncert körútjuk során, melyet Dr. Bárt 

János nyugalmazott megyei múzeum igaz-
gató, néprajz kutató menedzselt, megáll-
tak és színvonalas zenéjükkel lepték meg a 
jánoshalmiakat. Köszönet érte!

Hova lettek 
a palackok?

Meg tudhatja 
a 12. oldalon
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Polgármester úr ünnepi szavai után a kitüntető címek 
átadására következett. Jánoshalma Város Képviselő-
testülete 2012-ben elismeréseket adományoz` azok-
nak, akik kiemelkedően sokat tesznek vagy tettek a 
városért. Az idén hat fő kapott meg a különböző kitün-
tető címeket.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete példaérté-
kű magatartásáért és pedagógusi tevékenységéért 
Jánoshalma Város díszpolgára címet adományozott 
Sági Lászlóné részére.

Az Ő életművének lényege a sta-
tisztikailag megfoghatatlanban, az 
emberi kapcsolatok minőségében 
rejlik. Márika néni mindig tisztelte 
a másik személyiségét, s tág teret 
adott mindenkinek szabadsága kitel-
jesítéséhez – akár a tanulóknak, akár 
a kollégáknak. Kitűntetésének híre 

az elmúlt hetekben több csatornán eljutott,`14 legendás 
osztály kezdeményezésére Sági Lászlóné, Szalavári Mária 
a Jánoshalma Díszpolgára címet kapja. 1928. április 22-én 
született Budapesten értelmiségi családban, szüleit korán 
elveszítette.
1948 szeptemberétől Jánoshalmán kapott tanítói állást. 
1951-ben házasságot kötött Sági László pedagógussal, 3 
gyermekük született, küzülük kettő pedagógus lett. 1952-
ben főiskolai, 1967-ben egyetemi diplomát szerzett.
Pályafutása során felnőtteket is tanított. Volt tanító, szakta-
nár, osztályfőnök, szakfelügyelő, igazgatóhelyettes, meg-
bízott igazgató. 31 évet az általános. iskolában, 15 évet a 
szakmunkásképzőben dolgozott.
Tanítványaival, szüleivel aktívan részt vettek a kunfehértói 
tábor építkezési munkálataiban. Nagy kihívás volt 1963-
ban az akkori leány és fiúiskola egyesítése. Ekkor igazga-
tóhelyettesként a munka oroszlánrésze az övé volt.
Pályafutása során élete volt a tanítás, tudtak összefog-
ni, dolgozni, szeretni, segíteni egymáson akkoriban tanár-
diák-szülő egyaránt. Márika néninek az igazi megbecsülést, 
szeretetet tanítványai adták. Ezért a nagy Generáció peda-
gógusára, nemhiába évtizedek után is jó szívvel emlékez-
nek tanítványai. „Bennünket Márika néni tanított...“
Hogyan? Valamilyen speciális módon talán? A tanításában 
semmi speciális nem volt, nem akart tanítványaiból iroda-
lom-, történelemtudósokat nevelni. Márika néni úgy tanított, 
hogy az iskola után ne teherként szabaduljanak meg diák-
jai a történelemtől, magyartól. Úgy irányította a tanítványai 
figyelmét, hogy megszeressék e két humán tantárgyat. Fel-
nőttként, volt diákként mondhatjuk, Ő Márika néni, aki ha 
kellett a szülőket helyettesítette és aki, ha kellett a barát-
ja volt tanítványainak.
Köszönünk mindent Tanárnő, és ígérjük az elkövetkezendő 
években is folyamatosan találkozunk! Gratulálunk!

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a jánoshalmi 
lakosokért, a helyes életmód kialakításáért végzett 
több évtizedes lelkes és kitartó munkájáért János-
halma Város díszpolgára posztumusz címet adomá-
nyoz Mészárosné dr. Szűcs Franciska néhai jános-
halmi lakos részére.

1952-ben született Jánoshalmán. 
Az általános iskolai és a gimnáziu-
mi éveket is itt járta végig. Érettsé-
gi után a Szegedi Orvostudomány 
Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Karára jelentkezett. Munkaviszonyát 
gyakorlatos gyógyszerész jelöltként 
kezdte 1975-ben Kiskunhalason. Az 
államvizsga után a jánoshalmi gyógy-

szertárba került. Ebben a patikában kezdődött meg számá-
ra az igazi gyógyszerészi élet a nehézségével és szépsé-
gével együtt. Újabb többéves tanulás után megszerezte a 
szakgyógyszerészi bizonyítványt is. Hivatásának tekintette 
a gyógyszerészetet, szemében a patika a béke és a nyuga-
lom szigete volt. Az 1995-ben megnyitott Benkő Patikában 
vezető helyettesi megbízást kapott, amely megint új felada-
tok megoldására sarkallta. Igazi gyógyszerészként egy éle-
ten át tanult. 2009-ben jogosulttá vált a doktori cím vise-
lésére. Hűséges volt szülővárosához, családjához, hiva-
tásához. Távozása óriási veszteséget jelentett mindany-
nyiunk számára. 
(A kitüntetést férje, Mészáros Zsombor vette át, 
s köszönte meg.)

Városunk Képviselő-testülete Jánoshalma kultúrá-
ban, közéletben végzett sokoldalú tevékenységéért, 
mellyel nagy hatással volt településünk lakosaira, a 
város fejlődésére és hírnevének növelésére, János-
halma Város kultúrájáért címet adományozott Vavró 
Istvánné részére.

Vavró Istvánné 1976-tól 2002-ig dol-
gozott a jánoshalmi könyvtárban. 
1990-ig könyvtárosként, ezután 
nyugdíjazásáig a könyvtár igazgató-
ja volt. Az itt töltött közel 30 év alatt 
meghatározó irányítója és szerve-
zője volt Jánoshalma kulturális éle-
tének. Magas színvonalú előadáso-
kat, kiállításokat, könyvbemutatókat, 

ismeretterjesztő rendezvényeket szervezett. A jánoshalmi 
emberek olvasásra nevelésében, főleg a gyermekek olva-
sásszeretetének kialakításában is nagy szerepe volt. Részt 
vett a helytörténeti gyűjtemény gyarapításában is. A jános-
halmi fehérhímzés gyűjtését szorgalmazta és maga is gyűj-
tötte. Tevékenysége nagy hatással volt a város kulturális 
életére, az emberek művelődésére, a város fejlődésére, 
hírének növekedésére.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a helyi Mál-
tai Szeretetszolgálat vezetőjeként végzett áldozatos, 
fáradhatatlan, lelkiismeretes munkájáért Jánoshalma 
Város szociális munkáért címet adományoz Martinek 
Erzsébet részére.

Martinek Erzsében tanárnő 1969-ben 
szerezte rajz-földrajz szakos taná-
ri oklevelét Szegeden. A pedagógus 
pályát Borotán kezdte, 1970-től dol-
gozott Jánoshalmán. Munkásságával 
nagymértékben hozzájárult a jános-
halmiak vizuális kultúrájának fejlesz-
téséhez. Évtizedekig volt az iskola 
osztályfőnöki munkaközösségének a 

vezetője. Részt vállalt a dolgozói érdekképviseletben is. 
Szakmai felkészültsége kiemelkedően magas szintű, folya-
matosan képezte magát. Különösen sokat tett annak érde-
kében, hogy a tanulók megismerjék a jánoshalmi hagyo-
mányokat. Személyes példájával hazaszeretetre, a lakó-
hely tiszteletére, megbecsülésére buzdította diákjait. A hát-
rányos helyzetű és nehéz sorsú gyermekeket mindenkor 
felkarolta. Felzárkóztató foglalkozással, de sokszor ruház-
tatással, táborba jutás lehetőségével segítette őket. A helyi 
Máltai Szeretetszolgálat elnöke. A mások segítése vezérli 
minden cselekedetét.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a városunk-
ban megalapított vállalkozásának sikeres működteté-
séért, fáradtságos munkájáért, mellyel a jánoshalmi 
lakosok igényeit előtérbe helyezve az általa működte-
tett üzletek minőségét fenntartva igyekszik támogat-
ni a várost és lakosait,  az Év Vállalkozója címet ado-
mányoz Petróczky Ferenc részére.

Petróczky Ferenc 1979-ben a jános-
halmi Petőfi Mezőgazdasági Terme-
lőszövetkezetben  kezdett dolgozni 
villanyszerelőként. 1989-ben kezdte 
el vállalkozási tevékenységét. Először 
seprűnyél készítő kisiparosként. Majd 
sorsjegyet, rövidárut, műszaki cikke-
ket értékesített a piacon. A lakosok 
igényelték az árukészlet bővítését, így 

került sor az első üzlet megnyitására, az első alkalmazot-
tak foglalkoztatására. 1991-ben szakérettségi vizsgát tett, 
1997-ben boltvezető képesítést, 2003-ban ECDL képesí-
tést szerzett. 1997-től elkötelezte magát az élelmiszer és 
vegyes kiskereskedelem mellett. A sok áldozatot követe-
lő munka olyan eredményt hozott, hogy lehetőség nyílt 
a mai napig működő üzlet megnyitására és több munka-
hely teremtésére. Időt és fáradtságot nem kímélve dolgozik 
annak érdekében, hogy az általa működtetett üzletekben a 
lakossági igényeket előtérbe helyezve minőséget szolgál-
tasson. A vásárlók ellátásának érdekében 1999-ben a CBA 

országos magyar partner hálózat tagja lett. A tagság által 
lehetőség nyílt a különböző promóciókra, akciókra, vala-
mint a választék bővítésére. Jelenleg 28 főt foglalkoztat. 
Az emberek irányába tanúsított empátiáját bizonyítja az az 
önzetlen támogatás, amelyet a hozzáforduló magánszemé-
lyeknek, civil szervezeteknek és intézményeknek nyújt.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete hosszú időn 
át színvonalasan végzett oktató, nevelő, fejlesztő 
munkájának elismeréseként, valamint a jánoshalmi 
sportéletben nyújtott több évtizedes kiemelkedő tel-
jesítményéért. Jánoshalma Város kiváló pedagógusa 
címet adományozott Mizser Attila részére. (A kitüntetett 
a címért járó emlékplakettet a pedagógus napot vette át.)

 Mizser Attila 1947-ben született 
Mihálygergén,1960-ban szüleivel köl-
tözött Jánoshalmára, érettségi vizs-
gája után került újra vissza a szülői 
házba. A Bácska Ipari szövetkezetben 
kezdett dolgozni, mint esztergályos, 
később utókalkulátor. 1968 szeptem-
berétől folyamatosan a jánoshalmi 
Mezőgazdasági Szakképző Iskolá-

ban dolgozik. Fiatalos lendülettel és tettrekészséggel kezd-
te oktatói munkáját, oktatásfejlesztési feladatokat vállalt, 
szemléltetőeszközöket és maketteket készített. Sokat dol-
gozott az iskola által megvásárolt, Kettőshegy dűlői lakta-
nya oktatóműhellyé történő átalakításán. 
Képes volt felismerni minden tanítványában a jó tulajdonsá-
gokat, tudta azokat erősíteni. Diákjai kikérték véleményét, 
elfogadták tanácsait. Képes volt fegyelmezett, ugyanakkor 
baráti légkört teremteni a rábízott osztályban. Az osztálykö-
zösségek kialakításával az osztályai jó tanulmányi eredmé-
nyeinek elérését a mindenkori iskolavezetés rendszeresen 
elismerte, osztályfőnöki munkáját példának állította tanár-
társai elé, jutalomban részesítette.
Hosszú idő óta végez elméleti és gyakorlati oktatást, a 
jánoshalmi gépjárművezető képzésben. Több száz jános-
halmai lakos mondhatja el, hogy Mizser Attila tanította a 
KRESZ és a gépjármű vezetés rejtelmeire. 
Szakmai és pedagógiai munkájának elismeréséül az isko-
láját fenntartó mezőgazdasági szaktárca 1997-ben pedagó-
gus nap alkalmából Tanácsosi címet adományozott részé-
re. A fejlesztések és szakmai tananyagok készítéséért 
valamint az eredményes oktatói és pedagógiai munkájá-
ért 1999-ben a földművelésügyi miniszter elismerő oklevél-
ben részesítette. Az iskola vezetése az eredményes, több 
évtizedes munkáját oklevéllel és emlékplakettel ismerte el 
2003-ban illetve 2008-ban. 
Mizser Attila 1967-től 1980-ig a JSE aktív futballistája, a 
nagy csapat állandó kezdő játékosa, a jánoshalmai szurko-
lók kedvence volt. Az aktív játék befejezése után több éven 
keresztül menedzselte a csapatot.

Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk! További jó 
egészséget, tartalmas és boldog éveket kívánunk!

Az idei környezetszépítési 
verseny eredménye

Jánoshalma Város idei kitüntetettjei

Jánoshalma Város képviselő-testülete 2012-ben ismét meghirdette a „Tisztább és rendezettebb Jánoshalmáért„ 
című környezetszépítési versenyt. A verseny célja, hogy a lakossággal, helyi vállalkozásokkal, intézményekkel közö-
sen formáljuk a településünk arculatát, növeljük a virággal beültetett területek nagyságát és ezzel együtt színesítsük 
városunk közterületeinek megjelenését. A bíráló bizottság idén nem állított fel sorrendet a jelentkezők között. Egy-
egy elismerő oklevéllel köszönjük meg valamennyiüknek, hogy munkájukkal hozzájárulnak településünk szebb meg-
jelenéséhez.

A legszebb virágos kert kategóriában: 

Novok-Rostás Kálmánné, Magyar lstvánné, Dudás Ferencné, , Madarász Péterné, és Gáspárné Paska Csilla és Gás-
pár Zsolt Szili István

A legszebb virágos előkert, belső kert kategóriában:              A legszebb virágos intézmény kategóriában:

                    Mizser Attiláné                                       Nagyidai Zsolt,   Horváth Sándorné, Ádám Tamásné

Köszönet
Köszönöm mindazoknak, akik támogató javaslataikkal (aláírá-

saikkal) hozzájárultak néhai feleségem Mészárosné Dr. Szűcs 
Franciska Jánoshalma Díszpolgára Posztumusz kitüntetésé-
hez. Külön köszönet a választott Képviselő-testület minden tag-
jának, akik a javaslatot elfogadták és ki is nyilvánították oklevél 
és emlékplakett ünnepélyes átadásával. És köszönet mindazok-
nak, akik az ünnepségen megjelentek

Tisztelttel: Mészáros Zsombor

◄ folytatás az 1. oldalról
Tisztelt hölgyeim, és uraim! Ma már természetes 

számunkra az, hogy érezzük, hogy tartozunk valaho-
va. Egy tájhoz, egy településhez, egy szellemiséghez, 
egy közösséghez, mely a mienk. Egy aranyló búza-
tábla, vagy virágos gyümölcsöskert, egy számunkra 
kedves épület, vagy szobor, egy kedves munkatárs, 
jóbarát, akire mindig számíthatunk, a család, melynek 
melege befogad bennünket. Ez az, ami bennünk él, 
ami ide köt bennünket, amitől nem tudunk és nem is 
akarunk megszabadulni, amit így hívunk: a HAZA. Az 
ország, ahol élünk. Mi ezt, a hazánkat köszönjük meg 
ezer év távlatából Szent Istvánnak. Ezért tekintünk 
ma is csodálattal az el nem porladó jobb kézre, amely 
Magyarország alapjait rakta le. Amit napjainkban is 
sokan egyáltalán nem jól értelmeznek, pedig nagyon 
fontos, a haza iránti szeretet minden időben az alkotó 
és értékteremtő munkát, a józan előrelátás tevékeny-
ségét jelenti, nem pedig a vak szenvedélyt, és gyű-
lölködést! A hazát, az országot nem más ellenében, 
hanem másokkal együtt kell szeressük és közösen 
kell építsük! Első királyunk intelmei és gondolatai ezer 
év távlatából erre intenek bennünket. Nem csak veze-
tőknek, közéleti embereknek, politikusoknak szólnak, 
bármilyen életállapotú és korú ember magáévá teheti 
a gondolatokat, és gyarapodhat, okulhat belőle.

Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azo-
nos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, 
csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg 
és a gyűlölség.

A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldog-
sághoz.

Ha bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal 
forgolódsz, társul adod magad hozzájuk.

Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalma-
sokhoz, hanem azokhoz is, akik nem férnek a hata-
lomhoz.

A történelem már bizonyította az intelmek igazsá-
gát, időtállóságát. Még egyszer kihangsúlyozom, ma 
is időszerűek, hiszen ezeknek az elveknek mentén 
István király olyan államot teremtett, amely jelentős 
európai hatalomként évszázadokig képes volt ellen-
állni a történelem minden támadásának, és ame-
lyet csak fél évezreddel később tudott megdönteni 
az akkori világ legerősebb hadereje az oszmán török 

birodalom. István király országának népe, a magyar-
ság - eltérően több más korabeli néptől – így nem tűnt 
el az ezer év előtti Európa forgatagában. 

Ezer éve István király a megmaradás lehetőségét, 
az élet lehetőségét adta népe kezébe. Az, hogy ezzel 
napjainkban miképp élünk, az közös felelősségünk. A 
nemzet jövője már nem Istvántól függ, az utódok-
nak kell birtokolni István király hitét, bölcsessé-
gét, és előrelátását az egyének, a családok, a tele-
pülések, a nemzet fennmaradáshoz.

Minden megemlékezésnek - így a mai ünnepi meg-
emlékezésünknek is - szándéka és célja az, hogy a 
régi idők üzenete, irányt mutasson a mának, segítsen 
nekünk - ma élőknek - a számvetésben; hogy felemel-
jen, hogy erőt és megerősítést adjon. 

Adjon az Isten nekünk egy nyugodt, rendezett jövő-
be vetett hitet. Hitet ahhoz, hogy meg tudjuk teremte-
ni magunknak és utódainknak a jólétet és a békessé-
get. Adjon Szent István emléke reményt országunk-
ban a békére, adjon reményt a nemzeti büszkeség 
visszaszerzésére, hiszen van mire büszkének len-
nünk. Adjon tisztán látást, hogy megértsük, és értel-
mezni tudjuk mindazt, ami velünk történik. Adjon kitar-
tást, erőt és alázatot is a mindennapi munkánkhoz, a 
szükségszerű változtatások véghezviteléhez. Adjon 
bölcsességet, egymás iránti megbecsülést és tiszte-
letet minden jánoshalmi embernek. Ne ellenségként 
tekintsünk egymásra, politikai ellenfeleikre és mind-
azokra, akik a dolgokat másként látják, másként érté-
kelik, mert akkor az a fejlődés kerül veszélybe, ami 
útjára indult az elmúlt 6 esztendőben, és vele együtt 
veszélybe kerül a település, veszélybe kerül Jánoshal-
ma jövője. Tudomásul kell venni, ma sem időnk, sem 
jogunk hiábavaló szembenállásra fecsérelni az éveket 
és a lehetőségeket! Az erősek egyesülnek, a gyengék 
széthullanak. Ez Szent István király legerősebb üze-
nete számunkra.

Wass Albert szavaival zárom ünnepi megemlékezé-
semet: „Egységre van szükség! És egység az is, ha mind-
annyian egyet akarunk és egység az is, ha mindannyian 
másként akarjuk azt az egyet.”

Az ünnepi beszéd és a kitüntetések átadása után a 
Szózat hangjaival ért véget az ünnepség hivatalos része. 
Ezt követően a kitüntettek fogadták a jelen lévő családtag-
jaik, rokonaik, barátaik, ismerőseik gratulációit. 

Szent István királyunkat ünnepeltük
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2012. augusztus 28-án a Polgármes-
teri Hivatal dísztermében, Czeller Zoltán 
úr, városunk polgármestere előtt, ünnepé-
lyes keretek között három vajdasági csa-
lád tagja, összesen 13 fő tett állampolgár-
sági esküt, ezáltal megszerezve a magyar 
állampolgárságot.

Ennek a megható, szép eseménynek az 
apropóján fel kell idézni egy dátumot. 1921. 
július 26-án lépett hatályba a trianoni béke-
diktátum, melynek hatására Magyarország 
hatalmas részeit veszítette el. 

A leszakított részeken élő magyarok aka-
ratuk, szándékuk ellenére más országok 
lakói, állampolgárai lettek. Az akkor kelet-
kezett lelki sebeink még ma is fájnak, akár 
az országhatár egyik, vagy a másik olda-
lán élünk. 

A magyar Országgyűlés módosította az állampolgár-
sági törvényt, a hagyományos honosítás mellett, 2011. 
január 1-jei hatállyal bevezette az egyszerűsített hono-
sítást, amelynek lényege, hogy az a külföldi állampolgár 
kérvényezheti, illetve megkaphatja a magyar állampol-
gárságot, aki igazolni tudja magyar származását, magyar 
nyelvtudását, és büntetlen előéletű. 

Az eljárás célja, hogy az önhibájukon kívül az anya-
országon túl rekedt, magukat magyarnak vallók számá-
ra a magyar állampolgárság megszerzése méltányo-
sabb legyen.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egyszerű-
sített Honosítási Igazgatósága megküldte hivatalunkhoz 
a köztársasági elnök és a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter által aláírt honosítási okiratokat, amiket Czeller 
Zoltán polgármester úr adott át az ünnepelteknek. Ez iga-
zolja, bizonyítja a magyar állampolgárságukat. (A honosí-
tási okmányok egy részét éppen a békediktátum hatályba 
lépésének évfordulóján írták  alá államférfijaink (szerk))

Szeretettel gratulálunk, minden jót kívánunk nekik 
ebből az alkalomból.

Jánoshalmán az elmúlt hat évben több cég és vál-
lalkozás hajtott végre fejlesztést, korszerűsítést, pályá-
zat útján. Európai Uniós, vagy hazai forrásból bővítet-
ték tevékenységüket, mások a meglévő épületeket újí-
tották fel, igazodva a megnövekedett lakossági igé-
nyekhez, vagy egyre inkább minőségi követelménye-
ket támasztó előírásokhoz. Ezek közé a cégek közé 
tartozik a Practice Ca Kft. is. Lapunknak Farkas Zol-
tán, olajmérnök, a vállalkozás egyik tulajdonosa nyi-
latkozott.

Farkas Zoltán: Társaságunk, a Practice Ca Kft. 
1991-ben alakult. Kezdetben vagyonértékeléssel és 
könyvvizsgálattal foglalkozott, később azonban a két 
magánszemély tulajdonos szakképzettségének meg-
felelően és szakmai gyakorlatához igazodva az üzem-
anyag-értékesítés vált fő tevékenységünkké. János-
halmára baráti és családi kapcsolatok révén kerültünk, 
az idén már 15 éve üzemeltetjük a Mélykúti úti töltőál-
lomást. Társaságunk még további két töltőállomást is 
üzemeltet, Kaposvárott, valamint Bakson.

Működésünk során – elsősorban alkalmazottaink-
nak köszönhetően, - vállalkozásunk minden évben nye-
reséges volt, és a nyereségünk szinte teljes egészét a 
telephelyeink fejlesztésére fordítottuk. A jánoshalmi töl-
tőállomásunkat először felújítottuk, majd új kezelő-
épületet építettünk, és a teljes technológiát újjáépí-
tettük. A töltőállomáson gázcsere-telepet, majd autó-
gáz kiszolgálóhelyet is létesítettünk. Az idén, augusz-
tus 20 –ra pedig sikerült üzembe helyeznünk a legkor-
szerűbb berendezésekkel felszerelt háromállásos autó-
mosónkat. 

Az autómosó építésének gondolata már legalább 
tíz éve érlelődik, azonban a fejlesztést sokáig halogat-
tuk, mert - sajnos, - egy gépkocsi-mosó létesítése egy-
általán nem nyereségtermelő beruházás. Döntésün-
ket végül az egyre növekvő igények kényszerítették ki, 

továbbá nem mellékesen az a körülmény, hogy a Szé-
chenyi terv keretében a gépi berendezések 40 %-ára 
sikerült uniós és állami támogatást nyernünk több 
mint öt és fél millió forint összegben.

A újonnan megnyílt gépkocsi-mosó egyaránt alkal-
mas személy-és tehergépkocsik mosására. Az önki-
szolgáló kézi mosás technológiáját választottuk, a 
térségben az autósok nem kedvelik a gépi mosást, 
viszont nem esnek kétségbe, ha a kocsijukat saját 
maguknak kell lemosni, különösen akkor, ha ehhez egy 
valóban hatékonyan működő technológia áll ren-
delkezésre. Az autósokat természetesen nem hagy-
juk magukra az önkiszolgáló berendezés kezelésében, 
töltőállomásunk dolgozói készségesen segítenek a 
munkafolyamat elsajátításában.

Az eddigi tapasztalataink szerint egy személy-
gépkocsi mosása-átlagos körülmények között 
-500-700Ft-ba kerül, tehergépkocsira vagy traktor-
ra már nehezebb számot mondani, mindenesetre egy 
nagy traktort, amelynek a rászáradt sártól a színe sem 
látszott, a tulajdonosa 32 perc alatt ragyogó tisztára 
varázsolt, tehát a mosó 100 Ft/perc díjával ez 3200Ft-
ba került. (A percdíjba természetesen csak az az idő 
számít bele, amikor mosás folyik, a kieső idő nem.) A 
gépkocsik belső takarítására porszívót telepítettünk.

A mosó szennyvízkezelő rendszere természetesen 
megfelel a rendkívül szigorú uniós előírásoknak, tehát 
teljesen kizárt, hogy a vegyszeres szennyvíz a sza-
badba kerülve a környezetet szennyezze. Megítélé-
sem szerint a mosás költsége nem olyan magas, hogy 
a gépkocsi-tulajdonosok ne a környezetet nem szeny-
nyező mosóban tisztítsák kocsijukat, hanem házilagos 
körülmények között, -a mosószert és vizet túladagolva, 
- saját környezetüket szennyezve az udvarukon, vagy 
közterületen mossák járműveiket. 

Remélem, hogy a gépkocsi-mosó megnyeri 
Jánoshalma és térsége polgárainak tetszését.

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület által újabb 
segítséget kaptak a rászoruló gyermekek

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület augusztus 
20-án, Szent István király és az államalapítás emlék-
napján adományozta a 2011. novemberében megtartott 
Jótékonysági Bál bevételét a rászoruló gyermekeknek. 

A Molnár János utcai Alkotóházban délután megren-
dezett Új Kenyér Ünnepén Czeller Zoltán polgármes-
ter úr, az egyesület elnöke köszöntötte az ünnepsé-
gen megjelenteket az Összefogás Jánoshalmáért Egye-
sület nevében. Beszédében kiemelte, hogy mennyire 
fontosnak tartja a városban működő civil szervezetek 
tevékenységét, különösen azokét, amelyek közhasz-
nú tevékenységet folytatnak: „Jánoshalmán mintegy 
39 bejegyzett civil szervezet működik. A civilek által 
működtetett egyesületek, alapítványok tevékenysé-
ge teszi élővé, gazdaggá egy település, így város-
unk közéletét is. Hasonlóan a gyümölcsfákon elhe-
lyezkedő rügyekhez, egymás mellett növekednek, 
virágaikkal gyönyörködtetnek bennünket. Igazán bő 
termést akkor hoznak, ha mindegyik virág termé-
keny lesz. Ezen túlmenően fontosnak tartom a civil 
kezdeményezések közötti együttműködést, a város 
javát kizárólag csak az összefogás szolgálja. Nem 

elég beszélni az együvé tartozásról, a hétköznapok-
ban meg is kell valósítani.”

Czeller Zoltán kitért az Összefogás Jánoshalmáért 
Egyesület által hagyományosan megrendezésre kerü-
lő, évről-évre nagy érdeklődésre számot tartó Jótékony-
sági Bálok szerepére is: „Az Összefogás Jánoshalmá-
ért Egyesület tagjainak önkéntes munkája által, a 
Jótékonysági Bálok megszervezésével az egyesü-
let 2008-ban hozzájárult a központi játszótér felújítá-
sához, 2009-ben a bál bevételéből a helyi rendőrség 
és a polgárőrség munkáját támogatta, és az utóbbi 
két évben szervezett bálok nyereségének szétosztá-
sával-mint a mai napon is  igyekszik segíteni a hely-
beli rászoruló gyermekeken.”

Malustyik Bélától, az Összefogás Jánoshalmá-
ért Egyesület alelnökétől megtudtuk, hogy a tavalyi 
évben megrendezett Jótékonysági Bálon gyűjtött pénz-
összegeket két alkalommal adták át a rászoruló gyer-
mekeknek. 

A bevétel egy részét tavaly karácsony előtt osztották 
szét, a másik felét pedig – igen praktikusan – az isko-
lakezdésre ütemezték. Ez alkalommal az átvételt igazo-
ló aláírás ellenében 17 diák részesült a nem mindenna-
pi juttatásban.

Korszerű autómosó létesült 
a Mélykúti úti benzinkúton 

Folyamatos fejlesztésekkel már 15 éve a lakosság szolgálatában

JHN: A tavalyi évben szilárd burkolatot kapott 
az Erdő utca, a Kürt utca, az Orczy utca, és a 
Terézhalmi utca. Várható, hogy újabb utak kerül-
nek aszfaltozásra?

Czeller Zoltán polgármester: Ebben az 
évben két folyamatban lévő pályázatban is 
szerepel új útszakasz építése. Az egyik a volt 
laktanyában az új Iparterületen már a nyár 
folyamán –júliusban-elkészült. Ez az út a terü-
let főútja is egyben, emellett kaptak helyet a 
megújult közművek is, a gáz, víz, szennyvíz, és 
a közvilágítás oszlopsora, valamint a közbizton-
ság megőrzésének segédeszközei, a térkame-
rák is itt kapnak helyet. 

A másik felújított út, ami a Jánoshalmi 
Hunyadi Népe megjelenésének idejére szin-
tén elkészül, a Polgármesteri Hivatal előt-
ti útszakasz. 

A buszpályaudvar építése kapcsán sikerült 
az út felújítását a pályázathoz kapcsolni, a régi bazalt-
köves burkolat már több helyen hiányos és töredezett 
volt, télen-különösen az idősek számára-csúszásve-
szélyt jelentett. Az út minősége a gyalogosoknak is, de 

kerékpárral való közlekedést is megnehezítette. A régi 
bazalt kockákat felszedtük és megőriztük. Ezeknek is 
lesz majd helye és szerepe, mert a városban van még 
sáros, gazos terület, ahová ezeket le lehet rakni. Tovább-
ra is arra törekszünk, hogy a rendezetlenség helyét foko-
zatosan a gondozottság vegye át.

Természetesen tudjuk, hogy vannak még földes utak 
a városban, azzal is tisztában vagyunk, hogy az ott 
lakóknak milyen kellemetlenséggel jár. Mégis azt kell, 
hogy mondjam, az említett utakon kívül más utcák asz-
faltozását teljességgel ésszerűtlen volna elkezdeni a 
szennyvízberuházás megkezdése előtt. A szennyvíz 
csatorna elhelyezése után ugyanis csak sávos helyreál-
lításra lesz lehetőség, a teljes útfelület felújítására nem, 
ezért kell megvárni a csatornázás befejezését. Egy újon-
nan elkészült út néhány hónap múlva való feltörése fel-
háborodást, és nem megelégedést váltana ki, azt gondo-
lom, ezzel mindenki egyet ért.

Egyébiránt útfelújításra pályázni reményeink sze-
rint a 2014-2020 időszakra vonatkozó pályázati ciklus-
ban lesz lehetőség, ezzel kíván a későbbiekben élni a 
város vezetése.

Lesznek e újabb 
útfelújítások a városban?

Válaszol Czeller Zoltán polgármester

MEGHÍVÓ

„Szüreti Napok 2012“
Rendezvényeire

Jánoshalma, szeptember 21-22.
2012. Szeptember 21. (péntek)

Kertészeti, növénytermesztési-, termény- termék-
kiállítás megnyitása.
Helye: Imre Zoltán Művelődési Központ

10:00 a Kiállítás megnyitása (A kiállítás 10-18 
óráig tart nyitva) 

11:00 szüreti felvonulás
13:00 szüreti ételek kóstolója az Imre Zoltán 

Művelődési Központ udvarán.
15 órakor: VÁLLALKOZÓI FORUM

Helye: Imre Zoltán Művelődési Központ nagyterme 
Látogatás a megújult Ipari Parkban (volt lak-
tanya)
Jelentkezés, valamint a kiállítással kapcsolatos 
tájékoztatás a következő címeken:
Dági József, Jókai u. 55. 06-70/ 453-5617, 06-77/401-442
Farkas László, Széchenyi u. 9. 06-20/965-7021
Skribanek János, Dózsa Gy. u. 107. 06-20/534-0435, 06-77/402-342

2012. Szeptember 22. (szombat)
08 -16 óráig: Kertészeti, növénytermesztési- , 
termény- termékkiállítás. 
09-15,óráig: Szüreti Kupa utánpótlás teremlabda-
rúgó torna Helye : Városi Sportcsarnok
16 óra A kiállítás díjainak átadása az Imre Zoltán 
Művelődési Központban.

A kiállítás helyszínén a tombolajegy a terem-
őröknél vásárolható!

A tombolahúzás a kiállítás díjainak átadása 
után történik!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt és kiállítót!
A rendezők: 

Jánoshalmi 
Gazdakör

Jánoshalma Város 
Önkormányzata

  Tájékoztató a Kertészeti-, 
Növénytermesztési termény- és 

termékkiállításon való részvételről

Helyszín:
 Imre Zoltán Művelődési Központ

A kiállításon a részvétel díjtalan!
A kiállításra a kiállítandó anyagokat 2012. szep-
tember 20-án 12 órától 19 óráig, szeptember 21-én 
8 óráig lehet leadni.

A kiállított gyümölcsökhöz igény szerint rekeszt 
biztosítunk. Ezek felvételét az előző napokban a 
06-70/453-5617, vagy a 77/401-442 telefonszám-
okon érdeklődve a Jókai u. 55 sz. alatt este 19 és 
20 óra között lehet felvenni.

A kiállítás díjainak átadása 2012. szeptember 
22-én 16 órakor az Imre Zoltán Művelődési 
Központban lesz.

A kiállítás anyagait zárás után felajánlás szerint 
kisorsoljuk. A sorsolásra a tombolajegyeket a 
kiállítás alatt a teremőröknél lehet megvásá-
rolni.

A kiállításon részt lehet venni:
- Minden mezőgazdasági terménnyel és termék-

kel, - Kézimunkákkal, festményekkel,
- Gyümölcs, Szőlő, Zöldségfélék terméseivel, és 

azok feldolgozott termékeivel,
- Dísznövényekkel,
- Régi permetezőkkel, vagy mezőgazdasági 

eszközökkel.

Egybeesések az eskü kapcsán

Összefogásból adomány
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2012. augusztus 31 
és szeptember 2. között  
a Budapesti Sportaré-
nában a világ 70 orszá-
gából, 9500 külföldi 
és 2500 magyar fiatal  
találkozott. Köztük volt 
20 jánoshalmi. 

Ez az ünnep, a Gen-
fest (dzsenfeszt) nagy 
lehetőség volt a találko-
zásra, tapasztalatcseré-
re és közös gondolko-
dásra a gazdaság és a 
művészet világáról, szo-
ciális problémákról és a 
vallásközi párbeszéd-
ről, de főként meghívás, 
hogy a testvériség hídjai 
épüljenek. 

A találkozó már csütörtökön délután elkez-
dődött. Budapesten az Erzsébet téren „ Test-
vériség sarkot” avattak fel, ahol Rogán Antal 
polgármester mondott köszöntőt. Öt padra 
írták rá a lehető legtöbb nyelven, hogy a test-
vériség attól épül, ha azt tesszük a másiknak, 
amit szeretnénk, ha velünk tennének, vagyis 
az aranyszabályt, ami minden vallás mozga-
tórugója. A kb 1000 fiatal jelenléte mellett a 
járókelőket is lenyűgözte az multikulturális 
jelenlét, amit a brazil, a thaiföldi vagy magyar 
nemzetiségi ruhába öltözött fiatalok nyújtot-
tak. Este pedig a Fokoláre Mozgalom nem-
zetközi együttese a Gen Rosso egy musi-
calt adott elő : Street Light cimmel a Pető-
fi csarnokban.

Pénteken délután a kelet-európai fiatalok 
mutatkoztak be az immár megérkező 12 000 
fiatalnak a Puskás Ferenc Sportaréna előtti 
decken. Egy hatalmas színes forgatag volt, 
táncok, jelenetek, kapcsolatok… Este aztán 
folytatódott az arénában a koncert sorozat. 
Itt köszöntötte a fiatalokat Tarlós István főpol-
gármester, aki egyben a rendezvény fővéd-
nöke is volt,  és Bogyai Katalin az UNESCO 
elnöke. Jelen volt még a rendezvényen szá-
mos neves politikus is.

Szombaton ismét az Arénában kezdődött 
a program: számos tanúságtétel arról, ki-ki 
a saját országában, hogyan tudja megélni, 
akár súlyos nehézségeket leküzdve megél-
ni a testvériséget. Ami áll abból, hogy befo-
gadnak egy hajléktalant, reményt adva neki, 
vagy leküzdve a vallási ellentéteket, együtt 
imádkoznak a békéért, vagy egy egyiptomi 
fiatal megosztotta, hogyan tudta a családját 

ért betegségsorozatban felismerni Isten sze-
retetét. Mély, lélekig hatoló tapasztalatok vol-
tak, amik arról tanúskodtak, hogy a mai fia-
talok is hisznek Isten szeretetében, képe-
sek nagylelkűen  tenni  azért, hogy a vilá-
gon béke legyen, hogy utat nyerjen és látha-
tó legyen a testvériség. S azért, hogy ezt lát-
hatóvá is tegyék délután az egész csapat a 
Sport Arénától elindult, hogy a városban iga-
zi , élő hidat alkosson. Majd a Lánchídhoz 
érve ezt egy flashmob –bal zárták, ami egy 
koreografia volt a testvériség kifejezésére.

Vasárnap pedig  a Szent István Bazilika 
előtt szentmisén, másutt istentiszteleten, ill. 
vallásközi összejövetelen vehettek részt a 
fiatalok, mielőtt lezárult a három napos ese-
mény. A szentmisét Erdő Péter bíboros – prí-
más , más püspökökkel együtt koncelebrálta. 
Nagy öröm volt a fiataloknak, amikor bíbo-
ros úr a szentbeszédet olaszul is elmondta. 
12 órakor  a más vallások képviselői is meg-
érkeztek a bazilikához  és a Time-out –ban 
mindannyian együtt imádkoztak a békéért.

Az egész város megmozdult, mondhat-
ni megrengett a föld. A budapestiek is sokan 
csatlakoztak közben a rendezvényhez, és az 
utcákon, az ablakokból lelkesen üdvözölték 
a fiatalokat.

Azt gondolom ezen a néhány napon tör-
ténelmet írtunk, egy olyan pozitív esemény 
résztvevői lehettünk, ami nyomot hagy, ami 
formálni fog.

Mi és mindenki aki visszatért saját hazá-
jába megígértük egymásnak, hogy folytatjuk. 
Let’s bridge!!!

D. K. I.

 A „Székely Kapuk - Zöld Kapuk”  elne-
vezésű közép-kelet-európai iskolai játékok 
pályázaton elért eredményünk alapján ten-
gerparti jutalomtáborozáson vehettünk részt 
július utolsó hetében  Horvátországban, 
Baska Vodán. 

 Remek hangulat volt a buszon, így észre 
sem vettük, milyen hosszú volt az út. A tábor-
ban nem csak mi, Jánoshalmiak voltunk, 
hanem más városokból is jöttek: Kolozs-
várról, Szegedről, Aradról. Minden este volt 
tábortűz, ahol a csapatok  bemutatkoztak, 

mi énekeltünk és táncoltunk is. Ezeken az 
estéken Józsi bácsi, a táborvezető is tartott  
élménybeszámolót azokról, hogy hol járt, 
miket látott a világban, és hogyan kezdődött 
a táboroztatás, amelyen már nyaranta 500 
diák vehet részt. Mindig érdeklődéssel hall-
gattuk történeteit. 

Felejthetetlen élményekben volt részünk. 
Minden nap másik városba kirándultunk. 
Tengerparti napjaink lenyűgözően szép kul-
turális környezetben teltek. Megcsodálhat-
tuk például Dubrovnik óvárosát, Brac szi-
getére hajóztunk, búvárkodtunk. Felfedez-
tük és megmásztuk Omist, a kalózok világ-
hírű várát, fürödtünk Makarska csodálatos 
strandján, és élveztük a kikötő nyüzsgését, 
az óriási hajók látványát, a Diocletianus csá-
szár által, az ókorban alapított Split város-
ában. Dalmácia büszkén viseli az itt négy 
évszázadon át virágzó velencei köztársa-
ság mérhetetlen értékű építészeti és kultu-
rális örökségét. A csodálatos pálmafák és 
a gyönyörű mediterrán növényzet, a tenger 
hűs hullámai között, mintha álom lett vol-
na az egész.

 A táborba két tanárnő kísért minket, akik 
segítségére a pályamunkák során is mindig 
számíthattunk, és ezúton is szeretnénk meg-
köszönni nekik, hogy elvittek minket, és hogy 
ilyen csodálatos élményben volt részünk. Az 
egész kirándulás alatt nagyon jó volt a han-
gulat, megtanultuk a tábori „öko” életmód 
szabályait, megismerkedhettünk másokkal, 
és új barátokat is szerezhettünk. 

Köszönjük az EURÓPAI MAGYAR FIA-
TALSÁGÉRT ALAPÍTVÁNYNAK ezt a szép 
nyaralást.

Bárhol is járunk a világban, hazajönni 
mindig nagy boldogság. Amikor begördült a 
buszunk a vasútállomás parkolójába, szü-
leink már izgatottan vártak minket. Mi pedig 
egy rövid versikével köszöntöttük őket:

„ Adriáról jöttünk,
Igen jó a kedvünk.
Tengerben fürödtünk, 
Köszönjük, hogy mehettünk.”

A táborozók nevében: Mizser Zsófia és 
Lencse Petra

„Csengő szól: gingalló, 
röppenj már, pillangó!
Pillangó messze jár, 
volt-nincs nyár, vége már.” 
/ Csukás István: Dalocska/

   Sok család munkával tölti a nyarat, nincs 
lehetőség a nyaralásra, ezért óvodáink nyitva 
tartásának összehangolásával biztosítjuk a 

gyerekek folyamatos elhelyezését az 
intézményeinkben. 

   A nyári időszakban is élmény dús 
óvodai élet megszervezésére töreked-
tünk, célunk, volt hogy mindennapnak 
meglegyen a maga öröme, ezért válto-
zatos tevékenységekkel tettük élveze-
tessé a nyári napokat. 

Ilyenkor az óvoda udvarát rendez-
zük be úgy, mintha a csoportszobá-
ban élnénk.

A babaházakat kuckósíthatták a 
gyerekek, szőnyegekkel, függönyök-

kel berendezhették, a vízzel kísérletezhettek, 
kedvükre pancsolhattak. A kézműves foglal-
kozáson agyagoztak, festettek, só liszt gyur-

máztak, és az elkészült alkotásokkal díszítet-
tük óvodánk udvarát. 

A legörömtelibb, legkedveltebb tevékeny-
ség a gyerekek számára a mozgás, amely 
a gyermek legtermészetesebb megnyilvánu-
lási formája, a fejlődés feltétele. Mozgásigé-
nyük kielégítését szolgálta, mozgáslehetősé-
güket biztosította a trambulinozás, verseny-
játékok, egyensúlyozó játékok, tornaszerek-
ből akadálypálya készítése, rollerezés, kavi-
cson, fakorongon lábstatikai játékok, fogócs-
kák, lovacskázás, labdajátékok.

A nyár folyamán a Pöndölös Citera zene-
kar is ellátogatott hozzánk, köszönjük nekik, 
hogy muzsikájukkal jókedvű, táncos hangula-
tot varázsoltak óvodánkba és még, finomsá-
gok, sütemény, gyümölcs, pogácsa is került 
az asztalra.

A közös éneklés, a közös tánc fejlesz-
ti a gyermekek testi fejlődését, érzelmi gaz-
dagságát, összekovácsolja a közösséget, 
fokozza az összetartozás képességét, főként 
ebben az esetben, hogy más- más óvodából 
érkeztek a gyerekek.

Majd, amikor pihenésre, nyugodtabb játék-
ra vágytak a gyerekek, a fák alatt szőnyegen, 
pléden építkezhettek, mesekönyvet néze-
gettek, mesét hallgattak. A délutáni csendes 
pihenő előtt a nagy forróságban jól esett a 
gyerekeknek a hűsítő zuhanyozás.

   A sok játék, tevékenység nagy élményt 
nyújtott ahhoz, hogy derűsen, vidáman, jó 
hangulatban teljen el a nyár az óvodánkban.

Rostás Róbertné 
Óvodapedagógus
Radnóti utcai Óvoda

Nyári élet az óvodánkban  

Hunyadisok nyári élményei az Adrián

Genfest Budapest
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2012. szeptember 02-án tartotta a 
Hunyadi Iskola a Dr. Fenyvesi Máté 
Sportcsarnokban tanévnyitó ünnepségét, 
amely az első osztályosok avatásával és 
Somogyiné Sági Piroska köszöntő sza-
vaival indult:

„Szeretettel üdvözlöm mindenek-
előtt az elsősöket. Talán ismeritek azt 
a mesét, amely arról szól, hogy a legki-
sebb királyfi elindul szerencsét próbálni. 
Kicsit ilyenek vagytok most Ti is. Csak 

édesanyátok hamuba sült pogácsa helyett szendvicset meg 
almát tesz majd a táskátokba, és varázsfuvola helyett tolltartót 
meg mindenféle színes füzeteket tesz. A kaland, amibe most 

belevágtok, nem lesz egyszerű: néha majd nagyon ügyes-
nek és türelmesnek kell lennetek, hogy jól megtanuljátok azt a 

rengeteg tudományt, amire a tanító néni 
meg szeretne tanítani Titeket.

Sok sikert kívánok Nektek, kedves 
királyfik és királylányok! Isten hozott 
minálunk Benneteket, és kívánom, hogy 
járjatok szerencsével itt az iskolában.”

Az 5. és 9. osztályos gimnazisták foga-
dalom tétele előtt, igazgatónő korunk 
nagyon jellemző ellentéteire hívta fel a 
diákok figyelmét:

„Korunk paradoxonja, hogy magasab-
bak az épületek, de kicsinyesebb termé-

szetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókö-
rünk. Többet költünk, mégis kevesebbünk van, többet vásá-
rolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a házaink, de 

kisebb a családunk; több a kényelmünk, de kevesebb az időnk; 
több a szakértőnk, mégis több a problémánk; több gyógysze-
rünk van, de kevesebb egészségünk…”

Idei forró nyarunk első péntekét legszo-
morúbb napjaink közé soroljuk: kápolnás 
temetőnkben Ádám Antalné Kiss Teri nénit 
temettük. Ravatala körül, majd frissen han-
tolt, megszentelt sírján a halomba rakott 
fehér koszorúk és szalagos csokrok töme-
ge, aztán életét és tanítói munkáját mél-
tató gyászbeszéd, meg a körülálló, több-
száz főre tehető tömeg szintén azt mutat-
ta, hogy nemcsak mellette álló fia, lánya, 
unokái és néhány közeli rokonának könnyei 
gyászolják, hanem egykori pedagógus tár-
sai, volt tanítványainak jó része, többüknek 
apja, édesanyja is. De sokan azok közül is 
ott voltak, akik tisztelték, becsülték az évti-
zeddel korábban elhunyt férjét: Jánoshalma 
közmegbecsülésének örvendő néhai posta-
mesterét is.

Teri nénit szerette, becsülte mindenki. 
Negyed századon át tartó munkássága ide-

jén a gyerekek sokaságát tanította meg írni, 
olvasni, számolni, s tanította őket jó modor-
ra, becsületes életre. Nemcsak szavakkal, 
hanem példás családi életével, egyéniségé-
ből áradó szeretettel, derűs barátságával is. 
Városunkban született 1927-ben. Alapmű-
veltségét, majd pedagógiai szaktudását a 
„Miasszonyunkról nevezett apácarend” helyi 
elemi és polgári iskolájában, utána a rend 
bajai tanítóképző intézetében szerezte. Egy-
ben keresztény világnézetét is, amit nem 
tagadott soha.

Nyugdíjas idejének özvegyi szakaszát, 
majd egyre súlyosodó betegséget hozó utol-
só éveit türelemmel viselte. Mi pedig: túlélő 
vérei, rokonai, kartársai és egykori tanítvá-
nyai az elvesztésébe belenyugodva, szép 
emlékének ápolását ígérve mondjuk ezúton 
is Neki: „Isten Hozzád! Nyugodj békében!

– KF– 

Búcsú Terike 
tanító nénitől

A Hunyadi  Iskola  h í re i
2012. szeptember 03-án 

becsengettek a Hunyadiban is!

Kedves 
Szülők, érdeklődők!

A Hunyadi Iskola ez év elején hírt adott arról, hogy a TÁMOP 
5.1.1-11/1/A „Képzési esély biztosítása Jánoshalma és von-
záskörzetében” projekt keretében 40 millió forintot nyert. 

Az elkövetkező hónapokban indítja be intézményünk a 
következő képzéseket, melyekre várjuk a tisztelt lakosság 
jelentkezését: 

Amennyiben valakinek nincs meg a nyolc osztályról a bizonyít-
ványa, 2012. szeptember 1-jétől 2013. január közepéig megsze-
rezheti a 7. osztályról, 2013. június 15-ig a 8. osztályról a bizo-
nyítványt. A pályázat eredményes elbírálása esetén képzési hoz-
zájárulást biztosítunk.
Részt vehet 50 órás alapfokú informatikai képzéseinken:

Amennyiben Ön GYÁS-on, GYES-en tartózkodik, 35 év  
alatti hátrányos helyzetű. 
Amennyiben tartósan munkanélküli. 
Amennyiben tartósan csökkent munkaképességű. 

!!! AMENNYIBEN A SZINTFELMÉRŐ ALAPJÁN BEJUT 
AZ ELSŐ 24-BE, AKKOR ECDL-FULL ILLETVE ECDL-
SART TANFOLYAMON VEHET RÉSZT! INGYENESEN BIZ-
TOSÍTJUK A VIZSGALEHETŐSÉGET IS!

Kísérleti jelleggel 2012. szeptember 1-jétől a 4.b osztályos 
gyermekek heti 2 órában tanulják az informatikát. Ebből heti 1 
órában közös számítógépes képzésben vehet részt szülő-gyer-
mek egyaránt.

Tájékoztatás az Általános Iskolában.Jánoshalma, Béke Tér 
11,Tel.: 77/501-180

Jelentkezés a programra: pontos elérhetőség megadásával, 
iskolai végzettség megjelölésével.

JELENTKEZZEN, MEGÉRI!!

Somogyiné Sági Piroska
igazgató

Somogyiné Sági Piroska igazgatónő, az 
intézmény tantestülete valamint a diákok a 
tanévnyitó ünnepségen búcsúztatták Nagy 
Andrásné – Ica nénit nyugdíjba vonulása 
alkalmából:

„A te szívedben, Ica néni, elsősorban gye-
rekeket látunk. Ezer meg ezer gyereket, 
egész nemzedéket. Vannak köztük okosab-
bak és kevésbé éles eszűek, vannak élénkek 
és álmodozók, rongyosak és gazdagon öltö-
zöttek. Te mindet a szívedbe zártad. Fegye-
lemre, eltökéltségre, céltudatosságra nevel-
ted őket évtizedeken keresztül.

Meg persze a magyar nyelv és irodalom-
ra tanítottad őket.

Mit látunk még a szívedben? Látjuk isko-
lánkat, a régi, kopott épületet, és az újat, 
melyre egy éve lehetünk büszkék.

Látjuk a szívedben a nagy kirándulásokat, 
táborokat, a sok közös élményt.

És mennyi színes kavargó kép van még 
ott, 37 év tanításának mennyi kincsét, cso-
dáját. Köszönjük, hogy mint egy kaleidosz-
kópban, láthatjuk ezt a színes mozaikot. Jó 
ránézni.

Sok nehéz útakadályt kellett leküzdened 
Ica néni!”

Tanévnyitó a Hunyadi Iskolában

ICA néni nyugdíjba ment

A AFS Magyarország Nemzetközi Csereprog-
ram Alapítvány keretében 3 középiskolás korú külföl-
di diák kezdi meg ebben a tanévben tanulmányait iskolánkban.
Ezzel Gimnáziumunk néhány év szünet után ismét 
részese lesz egy interkulturális tapasztalatcserének.
A cserediákok célja megismerni nyelvünket, kultúránkat.
A fogadócsaládok, és iskolánk elsődle-
ges közvetítője és képviselője lesz kultúránknak.
Az AFS célkitűzése, és jelentősége abban áll, hogy különböző kul-
túrából származó emberek találkoznak, akik fokozatosan megisme-
rik egymás hagyományait, szokásait, nyelvét, megtanulják tolerálni, 
elfogadni a másik értékrendjét.

SOMOGYINÉ SÁGI PIROSKA igazgatónő augusztus végén fogad-
ta az új diákokat, akik egy tanévre érkeztek Magyarországra.

A képen: Emma Micheline Debunne -  Belgiumból
              Asim Emre Bicer   -   Törökországból
              Thitiworada Koitong  -  Thaiföldről
Sok sikert kívánunk nekik!

Ismét külföldi diákok 
a Hunyadiban

STÍLUS ÜZLET

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71.
Te l . :  0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

SZEPTEMBERI AKCIÓJA
Partvis: 250.- Ft          Körszárító:    279.-Ft

Papírtörlő (2 tekercs): 129.- Ft
Fa felmosó nyél: 149.- Ft

További Akcióinkat keresse üzletünkben!
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Augusztus 20-án, a már nyolc  éves 
hagyománynak megfelelően került megren-
dezésre Szent István ünnepe városunkban.

A Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kul-
turális Alapítvány által szervezett műsor tisz-
telgett államalapító Királyunk előtt.  Gulyás 
András a figyelmet a kovász összetartó ere-
jével párhuzamot vonva irányította nemzeti 
összetartásunk fontosságára. Nagy István  a 
magyarság reális helyzetére világított rá, az 
alázattal, összetartással, egymás segítésé-
vel van esélyünk felülírni a jelenlegi erkölcsi, 
gazdasági realitást.

Augusztus 26-án a hajdan volt Hergyevicai 
Iskola egykori diákjai öregdiák találkozót tar-
tottak. Ezzel kapcsolatban az emlékezetre 
érdemes tényeket a következőkben kívánom 
összefoglalni:

A kötelező népoktatás bevezetése Eöt-
vös József érdeme. Bár ezzel Magyarország 
Európa legtöbb országát megelőzte, s a nép-
oktatásban komoly előrehaladást ért el, az 
analfabetizmust azonban a XX. század első 
harmadáig a hatalmas sikerek ellenére sem 
tudta leküzdeni. 

Trianon a közoktatási rendszerre is nagy 
csapást mért. A népiskolák kétharmada a 
csonka Magyarország határain kívülre került. 
A Trianon által kiváltott népmozgással pár-
huzamosan jelentett kihívást az analfabéták 
még mindig milliós tömege. A megoldás kon-
cepcióját Klebelsberg Kunó kultuszminisz-
ter dolgozta ki, ennek alapján született az 
1926. évi VII. tv. mely lehetőséget teremtett 
5000 népiskola felépítésére. Az iskolalapítá-
si terv megvalósításához nagyban hozzájá-
rult, hogy az oktatás személyi feltételei adot-
tak voltak, s a felépülő iskolákba biztosítha-
tó volt a szükséges képzett pedagógus-lét-
szám. Az utódállamokban ugyanis a magyar 
pedagógusokat tömegesen bocsátották el, s 
ők többnyire arra kényszerültek, hogy áttele-
püljenek Csonka-Magyarországra. Az 1922-
1931 között miniszter Klebelsberget a mun-
kájában nem hagyták magára. Bács- Bod-
rog vármegyében például társa volt Gróf 
Zichy Gyula érsek, akinek érseksége idején 
a katolikus népiskolák száma 74-ről 113-ra, 
a tantermek száma 199-ről 370-re nőtt, az 

egy tanárra jutó tanulók 
száma pedig 86-ról 50-re 
csökkent. 

A hergyevicai isko-
la Klebelsberg miniszter-
sége idején – 1925-ben 
épült, de a levéltári kuta-
tások igazolják, hogy az 
iskola a község elöljáró-
sága, az iskolaszék és az 
egyházi hatóság összefo-
gásával létesült. Az állam 
természetesen támogat-
ta a kezdeményezést. 
Mégis: tiszteletreméltó 
Jánoshalma magatartá-
sa abban a kérdésben, 
hogy korát megelőzve 
„Klebelsberg iskolát” ala-
pított.

Az iskola az 1948-as államosításig ebben 
a rendszerben működött. Az államosítás-
ra egyetlen dokumentum - egy leltár – utal, 
amiből megállapíthatjuk, hogy az ’50-es -’60-
as években milyen felszereléssel működött 
az iskolánk, hiszen ezidőben fejlesztés nem 
történt.

Az államosítás körüli politikai harc heves-
ségét akkor érzékelhetjük, ha megvizsgáljuk 
a miniszterek Bajai Főiskola múzeumában 
kiállított regiszterét, s láthatjuk, hogy a törté-
nelemben senki sem volt olyan sokszor okta-
tási miniszter, mint dr. Ortutay Gyula. 1947. 
III.14.-1950. II. 25. között kilenc alkalommal 
választották meg oktatási miniszternek. Ezen 
belül két alkalommal egyetlen napra, két 

alkalommal három hétre. Miniszteri hivatala 
éppen Mátyás napon szűnt meg.

Az államosítás a lakott helyektől ekkora 
távolságban nem eredményezhetett érdemi 
változást. Itt az iskola az ideológiától sem-
leges intézmény maradt, amit az biztosí-
tott, hogy a választásokon a kommunista 
pártra leadott szavazatok száma összesen 
6 szavazat volt. A tanyavilág tanítói valósá-
gos hősök voltak. Mai szemmel felfoghatat-
lanok azok a körülmények, amelyek között 
munkájukat végezték. A nyilvántartások sze-
rint 1952 és 1963 között 200 tanulónak adták 
át a betűvetés tudományát. Ebben a város-
októl messze eső térségben segítették őket, 
hogy megismerjék a világ szellemi értéke-
it, a tudás hasznát, s megismertették őket 
a civilizáció olyan alapismereteivel, amelyek 
az emberi kapcsolatokban nélkülözhetetle-
nek. A kiváló elméknek nevezhető tanítóink 
az adott kor színvonalát meghaladó képes-
ségek birtokában végezték munkájukat. Állá-
sukat ezen az istenhátamegetti helyen csak 
azért nyerhették el, mert felfogásuk nem 
felelt meg az úgynevezett szocialista esz-
méknek, vagyis a beltéren nem maradhat-
tak, ám itt, a beltértől tíz kilométernyi távol-
ságra fekvő – legtöbbször csak gyalogosan 
megközelíthető -  iskolában más pedagógu-
sok nem vállalták a tanítást.

Szót kell ejtenünk arról a sajátosságról 
is a pedagógiai munkát hatékonnyá tette. 

Ezekben az iskolákban a tanítónak egy-egy 
osztályra egy adott napon csak egyetlen órá-
ja jutott. Amíg velük foglalkozott, addig a töb-
bi önállóan végezte a munkáját. Az osztályok 
létszáma viszont csak négy-öt fő volt, vagyis 
a tanítás közvetlenebb és eredményesebb 
tudott lenni. Nem az az oka tehát annak, 
hogy a tanyasi iskolákból kevesebben jutot-
tak felsőbb szintre, hogy az oktatás színvo-
nala nem volt kielégítő, hanem az, hogy a 
tanyasi létforma – különösen azt követően, 
hogy a közlekedést is biztosító igásállato-
kat „be kellett adni a közösbe” – bezárt vilá-
got jelentett.

Meg kellett emlékeznünk azokról is, akik 
az iskolaalapítást felkarolták, megemlékez-
tünk a szülők áldozatvállalásáról, s megem-
lékeztünk a tanulóifjúság erőfeszítéseiről is, 
hogy hóban-sárban, vagy éppen a kiégett 
utak porában az iskola felé sietve meghozták 
a maguk áldozatát. Majd hazatérve meghoz-
ták áldozatukat a családjukért is, mert részt 
vállaltak az otthoni munkák elvégzésében. 

Példájuk a mai fiatalság elé állítható. Pél-
dájuk igazolja, hogy a tudáshoz vezető út 
fáradságos ugyan, de az akadályok leküzd-
hetők. A mai kor embere sem térhet ki a kihí-
vások elől. A kihívásoknak viszont csak a 
tudása szívós gyarapításával tud megfelelni.

Dr. Csőke Sándor 

Tanyasi diák a Bácskaságban. 
(Szénásiné Harton Edit gyűjtése)

Jánoshalma Hergyevica elnevezésű határ-
részéről a Honvéd Térképészeti Intézet által 
1943-ban kiadott Jánoshalma című 5462K. 
és a Bácsalmás című 5562K jelzésű térkép-
lapok felhasználásával összeállított térkép-
vázlat. A hálózat egy „kockája” 1000 m.
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A jánoshalmi keresztény fiatalok 12 fős 
csoportja 2012.július 30-án reggel 8 órakor 
indult a plébánia  elöl gyalog Szent Katára, 
ahol 5 napon keresztül táboroztunk. A tábor 
első napján boldogan foglaltuk el szálláshe-
lyünket, a Csizovszki-tanyán, ahol nagy sze-
retettel fogadtak bennünket. Délután kez-
detét vette a tábornyitó szentmise, amit 
Nagyidai Zsolt plébános atya és új káplá-
nunk Toldi Norbert atya mutattak be. Este 
tábortüzet gyújtottunk.

Másnap lelkileg töltődtünk fel. Szerdán 
izgalmas éjszakai túra adta fel a leckét, ahol 
négy kilométert gyalogoltunk oda-vissza. 
Csütörtökön Kati néni vezetésével megnéz-
tük a kecskési kápolnát és a temetőt. Mikor 
visszaértünk a záró tábortűz következett. 
A péntek délelőtt pakolással telt, majd dél-
után négy órakor a záró szentmise után haza 
indultunk. Minden nap volt lelki program, sok 
játék és lovaglás. Sarok Istvánné varázslatos 
ételeivel örvendeztetett meg bennünket.

Köszönjük a Csizoszki család szívélyes 
vendéglátását, az Összefogás Jánoshalmá-
ért Egyesületnek, hogy megszervezték a 
tábort és köszönjük az Atyák támogatását. 
Remélem, egy év múlva újra együtt tábo-
rozhatunk.

Sarok Krisztina

 2012. július .23-28 között nyolcadik alka-
lommal szerveztük meg Kunfehértón a hittan-
tábort.  A tábor résztvevőinek nagy részét a 
„SZENTJÁNOS BOGÁR KLUB”tagjai alkották, 
de rajtuk kívül voltak a Hunyadi János Általá-
nos Iskola hittanosai és a Szent Anna Általá-
nos Iskola diákjai is. A résztvevők egy csodá-
latos hetet töltöttek el együtt.  A tábor mottója 
„Konfliktus helyzetek kezelése” volt. Az első nap 
fürdéssel, közösségépítő játékokkal, sok neve-
tés és jó kedvvel telt el. Este kiértékelés közös 
elmélkedéssel zártuk a napot. Másnap beszél-
getésünk alapja „Konfliktusok a környezetünk-
ben és közösségépítés”ezt boncolgattuk közö-
sen és csoportokban. Délután ügyességi vetél-
kedők (akadályverseny, Ki- Mit tud, közösség-
építő játékok). Szerda délelőtt sportvetélke-
dők re került a sor, ahol a csoportok nagyon jól 
együttműködtek. A „Szentjánosbogár” Klub tag-
jai tudják, hogy nincs tábor méta nélkül, de a 
foci és a csocsó bajnokság is nagyon izgalmas 
volt, délután pedig beszélgetés „Konfliktusok a 
családban, annak kezelése”. A napot egy kiér-
tékelő beszélgetés és hálaimával zártuk. Csü-
törtökön délelőtt a harmadik beszélgetés blokk 
került megrendezve „ A hit szerepe a konfliktu-
sok megoldásában”címen. Délután a kézműves 
foglalkozásokon kipróbálhatták művészeti tehet-
ségüket, kis ajándékot készítve szeretteiknek. 

Az esti bújócskát is nagyon élvezték a gyerekek. 
Végül fáradtan, de tele izgalommal értékeltük a 
napot és a közös esti imával fejeztük be. Péntek 
az utolsó teljes nap délelőtt közös beszélgetés: 
Én vagyok a föld sója és a világ világossága”én 
hogyan ízesíthetem meg a magam és mások 
életét? Délután fagyűjtés, a lányok főzik a 
vacsorát, a fiúk előkészítik a tábor tűzet.  A tábor 
fénypontja az utolsó nap estéjén a tábortűz és a 
körülötte zajló vidám játékok voltak. A tábortüzet 
mindig az első táborozók gyújtják meg. Szomba-
ton délben tértünk haza kerékpárokkal, nagyon 
fáradtan, de tele élményekkel.

Köszönetet mondunk a szülőknek és hoz-
zájárulóknak minden segítségükért.  Úgy  
váltunk el, hogy jövőre is találkozunk, mert jó 
együtt lenni.            Bajkó Ilona hittantanár

Ifjúsági tábor

Az Agrobisnis Kft. 
értesíti a bérleti viszonyban lévő Földtulajdonosokat, hogy 

2012. évi bérleti díj 
kukoricában történő kiadását 

2012. szeptember 17-től 2012. szeptember 29-ig tartja,
Hétfőtől péntekig  7 – 12      du.13 – 16 és
Szombaton           7 – 12 óra között 

Kiadás helye: Agroprodukt Kft  Mélykúti úti majorja.

Szeptember 2-án délután a templom harangja tanévnyitóra hívta a Szent Anna Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola diákjait, pedagógusait és a hozzátartozókat.

Az ünnepi szentmisét, a díszkivilágításban pompázó templomban, Nagyidai Zsolt plébá-
nos úr celebrálta. Az atya külön szólt az iskolában tanulmányaikat megkezdő első osztályo-
sokhoz. Prédikációjában kiemelte a szorgalmas munka, a tanulás fontosságát.

Az intézmény hagyományaihoz híven Zsolt atya megszentelte a legkisebbek táskáit. 
Horváthné Sörös Anita igazgatónő tanévnyitó beszédében szólt az idei évet érintő változá-

sokról. Ebből megtudhattuk, hogy a tanévet 370 fős létszámmal kezdi az intézmény, a nyári 
felújítás keretében pedig új fűtésrendszert kapott az iskola. Az óvodai építkezés tervei elké-
szültek, az engedélyezést követően kezdődik a kivitelezés. Anita néni felhívta a gyermekek 
és a szülők figyelmét, hogy az első naptól kezdve nagyon komolyan kell venni a tanulást, 
majd a második osztályosok feltűzték a Szent Anna jelvényt az elsősöknek, ezzel jelképez-
ve, hogy ők is közösségünk tagjaivá váltak. 

„Szent Anna, Szent Anna, légy iskolánk oltalma.” 
Salac Éva

Tanévnyitó a 
Szent Annában

Hittantábor Kunfehértón

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iskola Hergyevicán

Szakrális Ünnep az Alkotóházban
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Öt osztályban 127 új diák kezdte meg a 
2012/13-as tanévet a VM Kelet-magyaror-
szági Agrár-szakképző Központban.  A tan-
évnyitó ünnepségen Taskovics Péter főigaz-
gató külön is köszöntötte  „gólyáinkat”, a  
három szakiskolai, egy szakközépiskolai és 
egy mezőgazdasági gépésztechnikus osz-
tály tanulóit. Beszédében kiemelte, hogy az 
intézmény eddig is arra törekedett, hogy az 
innen kikerülő szakemberek megfelelő elmé-
leti, de főként gyakorlati ismeretekkel rendel-
kezzenek, és megállják a helyüket a mun-
kaerő piacon. Nálunk olyan valódi termelés 
folyik, ahol a diákok megismerhetik a tanult 
szakmájuk minden területét, így kész szak-
emberekké válhatnak. Véleménye szerint a 
mezőgazdaság a jövőben stratégiai ágazat 
lesz, ezért jól dönt az a diák, aki ezen a terü-
leten próbál majd elhelyezkedni.

 Elmondta, hogy iskolánk nem pusztán az 
ismeretek átadására törekszik, az elsődleges 
célunk a nevelés, az értékek közvetítése. 

A  tanévnyitó a nyári gyakorlat miatt egy-
ben az előző tanév zárása is intézményünk-
ben. Ennek értékelése során a főigazgató 
pozitívumként emelte ki tanulóink szakmai 
versenyeken elért kimagasló eredményeit, 
a végzett tanulók sikeres záróvizsgáit, a ter-
melőmunkában való helytállásukat, a szín-
vonalas rendezvényeinket, illetve azt, hogy 
gépes ballagásunkkal magyar rekordot sike-
rült felállítanunk. 

Elmondta, hogy az előző tanévet még 326 
osztályozott tanulóval zártuk, de az újat már 
375 diákkal kezdtük, ami a jelenlegi demog-
ráfiai helyzet tükrében nagyon jónak mond-
ható. Szeretné, ha a jövőben is sok tanuló 
választaná iskolánkat.

Taskovics Péter a 2012/13-as tanévre min-
den tanulónak és kollégájának eredményes 
munkát és további szép sikereket kívánt. 

Az elmúlt tanévben kimagasló eredményt 
elért, vagy a gyakorlati munkában kiválóan 
teljesítő tanulók munkáját jutalomkönyvvel és 
igazgatói dicsérettel ismerte el az intézmény. 
A jutalmazott tanulóink:
9. a Igazgatói dicséretben és könyvjutalom-
ban részesült: Kovács Mihály gyakorlati mun-
kájáért, kiemelkedő tanulmányi eredményé-
ért, Lomjánszki Roland gyakorlati munkájáért, 
kiemelkedő tanulmányi eredményéért, Szőke 
Gábor kiemelkedő tanulmányi eredményéért, 
példás magatartásáért, Tarcsi Márk kiemelkedő 
tanulmányi eredményéért.

Igazgatói dicséretben részesült. Laki Dávid 
hiányzásmentes tanévért, példás magatartá-
sáért, közösségi munkájáért, Huszár Sándor a 
hiányzás mentes tanévért, kollégiumi tevékeny-
ségéért, közösségi munkájáért, Martin István a 
gyakorlaton végzett kiemelkedő munkájáért.
9. b Miklós János igazgatói dicséretben része-
sült a gyakorlaton végzett kiemelkedően jó mun-
kájáért, példamutató szorgalmáért.
Pálinkás Mónika igazgatói dicséretben részesült 
jó tanulmányi eredményéért.

 A 9. k osztályból könyvjutal-
mat kapott és igazgatói dicsé-
retben részesült Bozó Gábor 
szorgalmáért, Csuka Kriszti-
án példamutató magatartá-
sért, szorgalmáért, jó tanul-
mányi eredményéért, Már 
Patrik András jó tanulmányi 
eredményéért. Laki Imre a 
gyakorlaton végzett kiemel-
kedő munkájáért.
10.a Igazgatói dicséretben 
és könyvjutalomban része-
sült, Balogh Zsolt, Szabó 
Mátyás kiemelkedő tanulmá-
nyi munkáért és a gyakorla-
ton végzett példás munká-

ért, Kovács Dániel, Kunszabó Zsolt kiemelkedő 
tanulmányi munkáért, Kothencz Péter: a gyakor-
laton végzett példás munkáért
Igazgatói dicséretben részesült: Magyar Atti-
la a tanüzemi nyári gyakorlaton végzett pél-
dás munkáért.A 10. b osztályból Kutasi István 
jó tanulmányi eredményéért, közösségi munká-
jáért, a gyakorlaton és a nyári gyakorlaton és a 
nyári gyakorlaton végzett kiemelkedő munkájá-
ért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kap.
Szász Jolán a gyakorlaton végzett kiemelkedő 
munkájáért, szorgalmáért, közösségi munkájá-
ért igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kap.
Balogh Barbara, Kovács Renáta a gyakorlaton 
végzett kiemelkedő munkájáért igazgatói dicsé-
retben részesült.  Nagy Tamás a gyakorlaton és 
a nyári gyakorlaton végzett kiemelkedő munká-
jáért, Pekár Norbert a nyári gyakorlaton vég-
zett kiemelkedő munkájáért igazgatói dicséret-
ben részeül
10. k  osztály valamennyi tanulóját dicséret illeti 
az egész évi közösségi munkájáért.

Könyvjutalomban és igazgatói dicséretben 
részesült: Csóti István, Király Zsolt, Raffai 
Tamás jó tanulmányi eredményükért és közös-
ségi munkájukért. Katona Szabolcs kiemelke-
dő közösségi munkájáért kap könyvjutalmat és 
igazgatói dicséretet.
11. a osztályból: Ádám Bálint kiemelkedő gya-
korlati és jó tanulmányi munkáért könyvjutalom-
ban és igazgatói dicséretben, továbbá hiányzás-
mentes tanévért igazgatói dicséretben részesült, 
Katus Kristóf és Csóti Mihály kiemelkedő gya-
korlati és jó tanulmányi munkájáért könyvjuta-
lomban és igazgatói dicséretben részesült, Sza-
bó János kiemelkedő gyakorlati munkáért igaz-
gatói dicséretben részesült.
Igazgatói dicséretben részesült a hiányzásmen-
tes tanévért Andócsi Ferenc és Rabb Ádám
11.B/F osztályból:   Könyvjutalomban és igaz-
gatói dicséretben részesült gyakorlati munká-
jáért: Kotró Katalin, Takács Szilvia, Kis Károly, 
Raffai Laura.
Szilasi László, Bogdán Imre, Sutka Annamária 
igazgatói dicséretben részesült a gyakorlaton 
végzett kiemelkedő munkájáért.
11. k : Könyvjutalomban és igazgatói dicséret-
ben részesült Kiss Margit a gyakorlaton vég-
zett kiemelkedő munkájáért, Figura Tamás szor-
galmáért, jó tanulmányi eredményéért és a gya-
korlaton végzett jó munkájáért. Balázs Viktor jó 
tanulmányi eredményéért.
Igazgatói dicséretben részesült  Herceg Tamás 
a gyakorlaton végzett jó munkájáért.
13. T osztályból: Schweibert Tamás a Dr. Sza-
bó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Szakmai 
Vetélkedőn elért 1. helyezésért, jeles tanulmá-
nyi és gyakorlati eredményéért.
Kocsis Tamás: Kiváló gyakorlati eredményéért 
és szorgalmáért.
Vér Anett: Közösségi munkájáért és a környe-
zetvédelmi vetélkedőn nyújtott teljesítményéért.
Igazgatói dicséretben részesült: Kozla Dávid  és 
Pálmai Dániel A Dr. Szabó Guszáv Mezőgazda-
sági Gépész Szakmai Vetélkedőn elért 1. helye-
zésért, jeles tanulmányi eredményéért.
Mihálovics Balázs jó tanulmányi eredményéért 
és a gyakorlaton végzett példamutató munkájá-
ért és szorgalmáért.
Gyenizse Péter és Dudás Csaba a gyakorla-
ton végzett példamutató munkájáért és szor-
galmáért. 

Az Agroprodukt Kft. 
értesíti a bérleti viszonyban lévő Földtulajdonosokat, hogy 

2012. évi bérleti díj 
kukoricában történő kiadását 

2012. szeptember 17-től 2012. szeptember 29-ig tartja,
Hétfőtől péntekig  7 – 12      du. 13 – 16 és
Szombaton           7 – 12 óra között 

Kiadás helye: Agroprodukt Kft  Mélykúti úti majorja.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatnak köszönhetően új eszközök-
kel bővült a Jánoshalmán működő Vibramold Kft gépparkja. A meleg és hidegalakító 
szerszámok gyártásával foglalkozó vállalkozás az EMVA mikrovállalkozások létreho-
zására és fejlesztésére nyújtandó támogatásra pályázott sikeresen – 49.948.145 forint 
(179702 €) támogatást elnyerve, majd a beruházást 2012.áprilisában eredményesen be 
is fejezte. A támogatást a cég két gép beszerezésére fordította. 

A beszerzett gépek az alábbiak:
FORM 30 tömbszikraforgácsoló, –
Mikron HSM 400 LP grafitmaró gép.  –

A fejlesztés eredményeként nemcsak a vállalkozás technológiai színvonala emelke-
dett, hanem 2 fő létszámbővítés is megvalósult.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Fejlesztés a Vibramold Kft-nél

2012. április

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe 
beruházó Európa. A Európai Unió és a Magyar Köztársaság támoga-

tásával

Az Országgyűlés 2012. július 12-én 
elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. 
augusztus 1-től hatályos törvény, kötele-
ző tagságot ír elő az agrárszektor és az 
élelmiszeripar valamennyi piaci szerep-
lője számára.

A tagnyilvántartás összeállítása érde-
kében a törvény előírja, hogy az agrárka-
marai tagságra kötelezettek szeptember 
30.-ig kötelesek:

 bejelentkezni az agrárkamarai nyil- –
vántartásba, és 
 5.000,- Ft összegű kamarai regisztrá- –
ciós díjat befizetni.

I. A regisztrációra kötelezettek köre 
Regisztrációra kötelezett minden olyan 

Magyarországon tevékenykedő természe-
tes személy és gazdálkodó szervezet, aki 
a törvény alapján az agrárkamarai tagság-
ra kötelezetté válik, azaz:

 természetes személyként, vagy  –
 gazdálkodó szervezetként  – agrárgaz-
dasági tevékenységet főtevékeny-
ségként folytat.

A hazai agrártermelői és élelmiszeripa-
ri szektor gyakorlatilag valamennyi piaci 
szereplőjének - a gazdasági társaságok-
tól az őstermelőkig – regisztrálnia kell.

Részletesen tartalmazza a törvény 
2. és 5. §-a ill. az agrárgazdaságinak 
minősülő tevékenységek listája elérhe-
tő: http://www.agrarkamara.hu/LinkClick.
aspx?fileticket=KD2f-7JrAfI%3d&tabid=528  

II. A bejelentkezés módja
A bejelentkezés kizárólag az 

online regisztrációs felületen történ-
het a www.agrarkamara.hu, és a www.
bacsmagrarkamara.hu weboldalakon, mely-
nek határideje 2012. szeptember 30.

A kitöltésben szükség esetén segítsé-
get nyújtanak az agrárkamara Gazdálko-
dói Információs Szolgálatának tanácsadói 
a megyénkben 13 területi irodában, Falu-
gazdászok, a könyvelést végzők. 

A regisztrációhoz feltétlenül szüksé-
ges: 

 MVH regisztrációs szám, –
  – Őstermelői igazolvány száma, vállal-
kozói igazolvány száma, gazdasági 
társaság nyilvántartási száma

Az online regisztráció során a fő tevé-
kenységet meg kell jelölni, a későbbiek 
során az osztályokba sorolás alapjait ez 
teremti meg. 

III. A regisztráció hitelesítése
A kitöltés végén ellenőriznie és véglege-

sítenie kell a bevitt adatait!
 A „Véglegesítés” gomb megnyomá-

sa után már nincs lehetősége a továb-
bi módosításra, a rendszer elkészíti, és a 
képernyőn megjeleníti az Ön egyedi kama-
rai nyilvántartási számát és a regisztrált 
adatok visszaigazolását.

Nagyon fontos: regisztráció akkor érvé-
nyes, ha aláírva az alábbi címre visszakül-
dik, egy példányban a Magyar Agrárkama-
ra, 1519 Budapest 112, PF: 285. (legké-
sőbb 2012. szeptember 30-ig). 

Ennek hiányában regisztrációja érvény-
telen

Kérdéseivel a regisztrációs ügyfélszol-
gálathoz a 80/911-078-as zöld telefon-
számon: 

hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30, pénteken 
8.00-14.30 óra között forduljon, vagy  írás-
ban a regisztracio@agrarkamara.hu e-ma-
il címen.

A BÁCS-KISKUN MEGYEI AGRÁRKAMARA HÍREI

Szeptember 30-ig 
kötelező az agrárkamarai 

regisztráció!

ADR biztonsági tanácsadó
Kötelező üzemanyag szállítási, telephely 

ADR oktatások
06-20/36-25-735

Az ágyát felgyújtotta és kinyitotta a gáz-
palackokat a lakásban az a 62 éves mély-
kúti férfi, aki öngyilkos akart lenni augusztus 
6-án, hétfő este.

Nagy Sándor 
tűzoltóparancsnok 
így mesélte el a tör-
ténteket: „A minap 
jelzést kapott a tűz-
oltóságunk a Rend-
őrségtől, miszerint 
Mélykúton egy lakó-
házból füst gomo-
lyog ki, a tulajdonos 
bezárkózott, és a 
ház felrobbantásával fenyegetőzik. Az eset-
nél kint lévő rendőrjárőr megpróbált bejut-
ni, de a tulajdonos megnyitotta a gázpalac-
kot, aminek süvítő hangját a rendőrök hal-
lották is.

Hát felkészültünk. Vonulás közben kám-
zsa, övek, légző, bátorság felöltve. Átkap-
csoltam az EDR-t az elrendelt „ Káreset” 
6 csatornára, ami valljuk be nem könnyű 
a rossz útjainkon pattogó fecskendőben. 
Kezeltem a Nínót, figyeltem a gépjárműfor-
galmat, és igyekeztem minél több informáci-
ót megszerezni az esettel kapcsolatban.

Szinte berobbantunk Mélykút békés, 
hőguta sújtotta késő délutánjába. Át egy for-
galmas kereszteződésen és már fékeztünk 
is a családi házak közötti kis utcában. A hely-
színen lévő rendőrjárőr, helyesen, már kiürí-
tette a környező lakóházakat, és elénk futva 
mutatta az épületet.

Bár nem lehetett eltéveszteni. Szürke füst 
gomolygott a tető széle alól. Egy feszítő-
vas, egy H sugár, és három bajtárs kísére-
tében behatoltunk az udvari kapun keresz-
tül, amit már a rendőrök kirúgtak a helyé-
ről. Az épület hagyományos építésű, hosszú 
nyeregtetős parasztház, verandás folyosó-
val az oldalán. A verandán villanyóra szek-
rény, (áramtalanítás jelentve ) egy asztal, 
szék, egy ijedt németjuhász keverék kutya, 
és a lakásba vezető nyitott ajtó  volt. A folyo-
sót az ajtó után függöny zárta el.

Én haladtam elől, fél lépéssel balra mögöt-
tem a H sugarat vonta két tűzoltó, jobbra egy 
tűzoltó a biztosítást végezte. 

Egyszer csak meglebbent a folyosó füg-
gönye. Hoppá! Szél nincs, a kutya elmene-
kült, más nem lehet csak a robbantani szán-
dékozó.

Rárontottam. Valóban Ő volt az. Egy 60 
év körüli férfi, trikóba és kopott nadrágba 

öltözve. Előtte az asztalon kaszapengéből 
készített, markolattal ellátott, kard formá-
jú borotvaéles vágóeszköz, valamint, hid-
raulika csőből, acélláncból és egy legalább 
20 dekás TUTO lakatból készített láncos 
buzogány.

Elkaptam férfit, rögzítő fogásba 
kényszerítettem. Kar egyenes, izületek 
feszesek, irány a kijárat. Eleinte próbált 
ellenállni, de ez nem volt sikeres.

„ Meg akarok halni” -  üvöltözte, ami kis-
sé felbosszantott, és hát mérgembe ajánlot-
tam neki más módszert, ami nem jár tűzol-
tók veszélyeztetésével. Ezt követően kiveze-
tem, s átadtam a rendőrjárőrnek.

Közben az egyik tűzoltó társunk megtalál-
ta a gázpalackot és kimentette az udvarra.

A közelben a biztonsági határon várakozó 
polgárok megtapsoltak bennünket.

Visszaszereltünk. Volt rá időnk, mivel meg 
kellett várnunk a rendőrségi nyomozót és a 
tűzvizsgálót. Ők nem normaidőre vonulnak.

A férfit égési sérülésekkel a mentő Bajá-
ra, a Pszichiátriai Osztályra szállította, ahol 
megfigyelésre felvették A kiskunhalasi Rend-
őrkapitányság időközben közveszély okozás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt eljárást indított a 62 éves férfi ellen.

Fel akarta robbantani magát egy férfi

Ötössel és jutalmakkal indult a tanévük
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Egy szép, derűs és forró vasárnap déllőtt, 2012. 
augusztus 26-án Szücs Sándorné, Taskovics Anci 
köszöntötte a találkozóra érkezőket, és kérte őket, hogy 
a Szent Anna templomban adjanak hálát az elmúlt évek, 
évtizedek kegyelmeiért. A szentmisén főtisztelendő Toldi 
Norbert káplán atya volt ebben segítségükre. 

A mise után közös fényképezkedés volt. A templom 
előtti téren több mint 60 egykori diák állt az objektív elé. 

A közös fotó elkészülte után a Korzó Étterembe vonul-
tak a találkozó résztvevői. 

Szücs Sándorné boldogságának adott hangot, mert 
sokan eljöttek. Az ünnepi alkalmon 61 egykori diák volt 
jelen, akiket 10 családtagjuk kísért el. Véletlen egybe-
esés, hogy dokumentáltan az 1923-24-es tanévben volt 
először tanítás Hergyevicán, és a résztvevő két legidő-
sebb öregdiák, Kovács Máté és Vinkó György (Ő, saj-
nos, a cikk megjelenését már nem élhette meg) 1923-
as születésűek.

A műsorvezető 
másodszor azért volt 
boldog, hogy volt egy 
ember közöttük, aki 
mert nagyot álmodni, 
s nélküle ez a talál-
kozó nem jött vol-
na létre. Köszöntöt-
te Dr. Csöke Sándort 
a találkozó kitaláló-
ját, aki korábban eljött 
Jánoshalmára azzal 
az elhatározással, 
hogy ír egy emlék-
könyvet, és rábír pár 
embert a találkozó 
megszervezésére. 

Három segítő hölgy 
– Mészáros Sándorné 
Dági Janka, Szűcs 
Sándorné Taskovics 
Anna és Csincsák 
Sándorné Mészáros 
Ágnes – szabadide-
jükben csakis diáktár-
saik felkutatásával és adatgyűjtéssel foglalkozott, annak 
érdekében, hogy megszülethessen az emlékkönyv, és a 
találkozó létrejöjjön. 

A találkozó kezdetén köszöntötték volt tanítóikat, akik 
elfogadták meghívásukat, András Tibort és feleségét, 
Erzsikét. Sajnálkozva vették tudomásul, hogy betegsé-
ge miatt nem lehetett ott Kubatov Sándor, és neje Erzsi-

ke. Kubatov úrnak jutott az a szerep az élet színpadán, 
hogy Ő volt az utolsó tanító a hergyevicai iskolában. Ő 
zárta be az ajtót.

Közösen emlékeztek Gergely József és Nánai Ist-
ván tanító urakra, akiknek feleségeik ott voltak a találko-
zón. Megemlékezetek a közelmúltban elhunyt Bereczky 

Gábor tanító úrról is, és az előttük járt tanítókra, mert Ők 
is mind nagyobbították az iskola életét. Az egybe gyűltek 
néma főhajtással emlékeztek valamennyi elhunyt tanító-
jukra és diáktársukra.

Ezek után Dr. Csöke Sándor, az emlékkönyv szerző-
je mutatta be az iskola történetét bemutató, a közelmúlt-
ban megjelent könyvét. Ennek hangulatát próbáljuk érzé-
keltetni, külön írásunkban. A könyvbemutatót követően 
emlékkönyv egy-egy példányával ajándékozta meg a volt 
tanítóikat, illetve feleségeiket. 

A jó ízűen elfogyasztott ebéd után még sokáig marad-
tak a hajdan volt hergyevicai diákok. Felelevenítették 

sok szép,közös élményeiket, és életútjukról meséltek 
egymásnak.

Sokukban fogalmazódott meg az igény egy hasonló 
találkozóra a jövőben. Reméljük lesz ilyen máskor is. Jó 
volt nézni a boldog arcokat, hogy örültek társaiknak és 
ismét láthatták egymást, különösen azokat, akik már nem 
Jánoshalmán élnek.

Ahogy nekünk 
felnőtteknek, úgy 
a gyerekeknek is 

napi ötszöri étkezésre van szük-
ségük: reggelire, tízóraira, ebédre, 
uzsonnára és vacsorára. A legfonto-
sabb étkezés ezek közül a  reggeli.

Azok, akik reggelivel kez-
dik a napot, kevesebb gondolko-
dási nehézséget és fizikális sérü-
lést szenvednek el, mint azok, akik 
kihagyják az első étkezést A vacso-
rától számítva akár 12 óra is eltel-
het a következő étkezésig. Ennyi idő 
alatt jelentősen csökken a szerveze-
tünk energiaszintje. Ezért is fontos, 
hogy a reggeli tápláló és a kiegyen-
súlyozott táplálkozásnak megfelelő 

legyen. A hétköznapi reggeli sietség-
ben érdemes olyan reggelit válasz-
tani, amelynek elkészítése és elfo-
gyasztása nem jár sok idővel (pl. tej 
reggeliző pehellyel, szendvics).

A legtöbb gyerek az iskolai men-
zán ebédel, sőt, sok esetben tízóra-
it és uzsonnát is ott kapnak. Felkere-
sik azonban gyakran az iskolai büfé-
ket is. Annak érdekében, hogy gyer-
mekünk egészségesen és kiegyen-
súlyozottan étkezzen, az ehhez 
vezető lépéseket meg kell taníta-
nunk nekik apró trükkökkel. Beszél-
jük meg,, hogy milyen ételekre nap-
jában hányszor van szükségük, és 
otthon mi magunk is változatos étke-
ket tálaljunk fel. (Ne csak a ked-

vencüket tegyük a tányérra, hanem 
mindent, amire szükségük van). De 
ha minden kötél szakad, és kide-
rül, hogy szemünk fénye sosem eszi 
meg a tízórait vagy uzsonnát, akkor 
csomagoljunk neki könnyen ehető 
gyümölcsöt ( almát, banánt, szilvát), 
müzli szeletet, összevágott répát.

A vacsora lehet hideg is, meleg is, 
váltogathatjuk is, hogy két-háromna-
ponta fűzünk, máskor pedig szend-
vicseket készítünk krémekkel vagy 
sajttal.( A hideg étkezésekkor nyers 
zöldséget  mindig kínáljunk). A 
lényeg, hogy a hangsúly itt is a vál-
tozatosságon legyen. 

Faragóné Hován Éva 
dietetikus

A gyerekek megfelelő étrendje
A dietetikus tanácsai

Víz, gáz, 
központi fűtés szerelés

Napkollektoros és
 hőszivattyús 

rendszerek kiépítése 
(referencia munkák)

06-30/9-671-296

Hergyevicai öregdiák találkozó

Szegeden a Kálvária sugárúton, a 
központhoz közel (II. Kórház mellett) 
másfél szobás, bútorozott, gépesített 
lakásban egy nagy szoba két leánynak 
kiadó. Internet és kábeltévé van. Érd: 
06-30/33-88-995

A Lajtha László Nonprofit Kft. 
Interneten is elérhető a  

www.lajthakft.hu
címen. 
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A MINDENNAPOKRA!

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-bí-
zá sá ból 2012. augusztus 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

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

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából 
2012. augusztus hónapban a következő 
elhunytak temetésén működött közre:

„Némelyek előremennek, és várják azokat, akiknek dolguk van még a 
földön. Néha a gyermek megy előre, néha a szülő. De a Teremtő úgy 
osztotta be, hogy aki csillagok fölé kerül, legyen, aki várja őt ottan. „

Gárdonyi Géza
Nagy Zsolt ügyvezető 

Temetkezési vállalkozás

TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL:
Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges: • 

Telefonon: 77/401-344 (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában)o 
A fenti e-mail címre.o 
Személyesen az ügyfélszolgálati irodábano 

Tartósan nem fi zető ügyfeleink tartozás állományát átadtuk behajtó cégnek. A Tartósan nem fi zető ügyfeleink tartozás állományát átadtuk behajtó cégnek. A • 
továbbiakban a kintlévőség részüket a megbízott cég kezeli. A sikertelen behajtás továbbiakban a kintlévőség részüket a megbízott cég kezeli. A sikertelen behajtás 
után végrehajtói szakaszba kerülnek a hosszú idejű tartozások! után végrehajtói szakaszba kerülnek a hosszú idejű tartozások! 

H-6440 Já nos hal ma, Ba jai u. 66.  
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.

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG 
A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN 
77/402-493-as telefonon 06-16-ig

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében rendezvényekre 
helységek – igény szerint konyhahasználattal is - kiadók. 
Ugyanitt szálláslehetőséget is biztosítunk előzetes időpont 

egyeztetéssel  Érdeklődni: 06-30-904-49-41

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám, 
szerelvény

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

ADÁS-VÉTEL-
KÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44 
(volt Kistüzér)

+36703196808

2012. 
szeptember 
19-én lesz 

Or szágos 
Kirakodó Vásár

Zöldért Gazdabolt
Akciós növényvédőszer ajánlata!

Növényvédőszerek, műtrágyák, vetőmagok, lombtrágyák 
széles választékban

Nyitva tartás: Kedd – Péntek 0700 – 1600, Szombat 0730 – 1100

Vasárnap és hétfő szünnap

Megszokott helyen várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Mennyiségtől függően további kedvezmények 

Érdeklődni Jánoshalma Szeszfőzde u. 2.
Telefon: 06-20/278-06-86 vagy 06-20/556-43-56 

Vondozen Plusz 25 kg. 
Vondozen DG 10 Kg-os
Euroken 25 kg-os
Microthiol Special 25 kg-os

Mildicut 
Tebusha 
Agria Difenokonazol (Score analog) 
Glyfosat

Ádám Antalné 
sz.: Kiss Teréz élt: 85 évet
Póth Istvánné 
sz.: Szűcs Ilona élt: 91 évet
Kolompár Anna élt: 57 évet
Kothencz Jánosné 
sz.: Dervaderics Borbála élt: 77 évet
Horváth Csaba élt: 38 évet
Nagy József Sándorné 
sz.: Molnár Margit élt: 88 évet
Eszter Beáta élt: 29 évet
Martinek Istvánné 
sz.: Racsmány Etelka élt: 82 évet

Sóti József  élt: 83 évet
Tóth Ferencné 
sz.: Jacsó Veronika élt: 87 évet
P. Nagy József János élt: 61 évet
Lajkó Károly élt: 63 évet
Suba Sándor élt: 57 évet
Kárász Sándor élt: 85 évet
Pintér Józsefné 
sz.: Tankó Regina élt: 87 évet
Maráczi Sándor élt: 38 évet
Rózsa Sándor élt: 60 évet
Rózsa Sándor Pál élt: 61 évet

Rostás Győző (1984) Paska Péterné sz. Varga Anna (1932)

Csertő Ferenc (1941) Undi Istvánné sz. Varga Matild (1925)

Lengyel József (1940) Fülöp Józsefné sz Granyák Mária (1927)

Galgóczi János (1954) Németh Isvánné sz. Weinper Rozália (1933)

Benkovics Ferencné sz. Asztalos Erzsébet (1924)

Pető Mihályné sz. Tóth Mária Magdolna (1944)

Sztrinkó Józsefné sz. Évinger Erzsébet (1929)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, bará-
toknak, ismerősöknek, akik

Póth Istvánné
Szűcs Ilona

temetésén részt vettek, elhelyezték sírjára a tisztelet 
és szeretet virágait, osztoztak bánatunkban és mély 
fájdalmunkban.

Gyászoló család

BORBOR

NINCS IDEJE FŐZNI? 
SZERETNE OTTHONÁBAN MINDEN NAP HÁZIAS, 

VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES EBÉDET FOGYASZTANI? 
ÖNNEK A DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA A MEGOLDÁS!

AZ ÉV MINDEN NAPJÁN (HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON 
IS), ÉTELHORDÓBAN,  KEDVEZŐ ÁRON VÁLLALJUK 

EBÉDJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT. 
A SZOLGÁLTATÁS BÁRKI SZÁMÁRA MEGRENDELHETŐ 
AZ ALÁBBI CÍMEN: DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA, 
JÁNOSHALMA, BERNÁTH Z. U. 3. (PIAC MELLETT),  

TELEFONSZÁM: 77/ 401-357 
LEGYEN ÖN IS JÓLLAKOTT ÜGYFELÜNK!

Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Iroda 

nyitvatartási ideje:
nap délelőtt délután

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

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)
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A Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. szakmai cso-
portja 2009-től kezdődően pályázati összegből biztosí-
totta hátrányos helyzetű gyermekek számára szabad-
idős programjait az Alternatív Klubban. A környező tele-
pülések vezetése és a szakmai munkatársak érdeklődé-
sére egy újabb program került kidolgozásra (TÁMOP-
5.2.5/A-10/2), melyben az alternatív napközbeni ellátás 
kiszélesítésre került a kistérség többi településein. 

Az újonnan benyújtott pályázat szakmai megvalósítá-

sa 2011. szeptember 1-én vette kezdetét. A jánoshalmi 
klubhoz hasonlóan Mélykúton is egy közösségi tér került 
kialakításra Nyakigláb klub elnevezéssel, melyben heti 
40 órás nyitva tartással a szabadidő hasznos eltöltésére 

nyújtanak a kollégák lehetőséget és tartalmas programo-
kat. Ezen túl pedagógia felzárkóztatás, szocializációs- 
és agressziókezelő csoport működik gyermekek részére. 

Szülők számára gyermeknevelés kompetenciáit segítő 
csoportfoglalkozások és pszichológus által vezetett csa-
lád- és párterápiás ülések zajlanak. A pszichológus gyer-
mekek számára egyéni terápiákat is biztosít. 

Borota és Kéleshalom településeken havi 8 órában 
szocializációs csoportfoglalkozások zajlanak szakembe-
rek vezetésével, de a Jánoshalmán és Mélykúton műkö-
dő összes programba bekapcsolódhatnak mind a szülők, 
mind pedig a gyerekek. 

Az eltelt évben az állandó programok mellett egyna-
pos kirándulások, családi sportnap, táborozás szerve-
ződött. A kistérség 4 településéről 41 fő szülő és gyer-
mek kirándulhatott - Mecseknádasd, Kecskemét, Nagy-
karácsony, Kiskunhalas, Veránka-sziget, Budapest cél-
iránnyal, ahol a teljes ellátás mellett, kellemes napokat 
tölthettek el, és tartalmas programokon vehettek részt. 
Mélykúton - ugyancsak teljes ellátással -, játékos csa-

ládi sportnap szerveződött. 2012. júliusában a 4 telepü-
lés 50 gyermeke vándortáborban vett részt. A többnyi-

re gyalogos közlekedés mellett a gyerekek megismer-
hették a környező települések múltját, nevezetességeit. 

Augusztus hónapban a kunfehértói Gyermek és ifjúsági 
táborban ugyancsak 50 gyermek nyaralhatott egy hétig. 
Mindkét tábor remek hangulatban telt, melyért ezúttal is 

köszönetet mondunk a kivitelezéshez segítséget nyújtó 
települések vezetőinek, intézményeknek és az önzetlen 
magánszemélyeknek.

További terveink a szolgáltatások változatlan módon 
történő nyújtása, a klubok nyitva tartási idejében újabb 
kirándulások, sportnapok, táborok szervezése, mely-
re változatlan módon a hátrányos helyzetű gyermekek 
részvételére számítunk.

MEGNYITOTTUNK!

JÁNOSHALMA, MÉLYKÚTI ÚTI BENZINKÚT

Minőségi mosás pár perc alatt!
(személygépkocsi-, traktor-, kamionmosó és porszívó)

Teljes (külső és belső) tisztítás kérhető előzetes
időpont egyeztetéssel: 06-77-401-525

NYITVA TARTÁS : minden nap 6-21 óráig

Sajtóközlemény

Egy éve a kistérség hátrányos helyzetű gyermekeiért

NINCS IDEJE FŐZNI? 
SZERETNE OTTHONÁBAN MINDEN NAP HÁZIAS, 

VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES EBÉDET FOGYASZTANI? 
ÖNNEK A DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA A MEGOLDÁS!

AZ ÉV MINDEN NAPJÁN (HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS), ÉTELHORDÓBAN,  
KEDVEZŐ ÁRON VÁLLALJUK EBÉDJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT. 

A SZOLGÁLTATÁS BÁRKI SZÁMÁRA MEGRENDELHETŐ AZ ALÁBBI CÍMEN: 
DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA, JÁNOSHALMA, BERNÁTH Z. U. 3. (PIAC 

MELLETT),  TELEFONSZÁM: 77/ 401-357 
LEGYEN ÖN IS JÓLLAKOTT ÜGYFELÜNK!

Augusztusban, a 
Felső-Bácskai fiatal 
Művészekért Kulturá-
lis Alapítvány szerve-
zésében 11 csíksze-
redai  cseregyerek 
nyaralt Jánoshalmán, 
a Nagy István jóvoltá-
ból megvalósult cse-
reprogram keretén 
belül. 

A 11-18 éves kor-
osztályt képviselő 
nevelőotthonos diá-
kok helyi családok-
nál voltak elszállá-
solva és vidéki, illet-
ve helyi programokon 
vettek részt. Megte-
kintették a Fővárosi 
Nagycirkusz színvo-
nalas előadását, láto-
gatást tettek az állat-
kertben, egy napot töltöttek el a kiskunmajsai élmény-
fürdőben, majd a megyeszékhelyen különböző kulturális 
programokkal és városnézéssel.  

Természetesen nem maradt el  az Alapítványunk arcu-
latába illeszkedő hagyományőrző kézműves foglalkozá-
sok megtartása sem,  a körmönfonás, nemezelés , bőr-
tárgy-, és pirografikák  készítése, az elkészített tárgya-

kat a gyerekek többségében otthonmaradt társaiknak 
készítették el. 

Utolsó  este a tábortűznél táncházzal, közös dobolás-
sal  zárult a program, és nehéz búcsúzással,   az eltelt 
napok alatt szoros kapcsolatok szövődtek a vendégek 
és a befogadó családok, a kézműves programokat tartó 
pedagódusok között.                            Kurucsai Márta

Nálunk nyaraltak
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A JÁTESZ S.E. versenyzői valamennyi sport-
ágban, júliusban, a megérdemelt pihenésüket töl-
tötték, majd ezután kezdték a felkészülést az őszi 
versenyekre.

A s z t a l i t e n i s z e -
zőink 2012. augusztus 
18-19-én korosztályos fel-
készülési versenyen vet-
tek részt Dunaegyházán, 
ahol 21 Egyesület 97 ver-
senyzője szerepelt. Fiatal-
jaink a korosztályos verse-
nyeken, mint mindig, ezút-
tal is kiválóan szerepeltek:
1997-1998-as korcso-
portban: Zentay Viktor II. 
helyezett
1994-1996-os korcsport-
ban: Zentay Tamás III. 
helyezett 
Párosban Zentay Tamás- 
Zentay Viktor III. helye-
zett .

Gratulálunk!!!
Erőemelés:

Szakosztályunk versenyző állományában vál-
tozás történt. Baján megalakult a Sugó Team Erő-
emelő Egyesület, így természetes, hogy bajai ver-
senyzőink az idei évtől kezdve saját városuk csa-
patában szerepelnek.

Köszönjük a Jánoshalmán sikeresen eltöl-
tött évek kiváló eredményeit Kubatov Gézának, 
Schauer Kornélnak és Bársony Attilának.

Megmaradt versenyzőinkkel változatlan lelke-
sedéssel és akarással készülünk az őszi verse-
nyekre, melyek közül az első a 2012. szeptember 
8.-án (szombaton) órától a Jókai u. 64 szám alatti a 
POWER GYM edzőtermében (A régi Anna Malom) 
megrendezésre kerülő VII. Nemzetközi meghívá-

sos Aranyalma Kupa, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. A versenyen a magyar élver-
senyzőkön kívül szlovák és vajdasági versenyzők 
vesznek részt.

Íjászat:
Hosszú vajúdás után meg-

oldódni látszik az íjászok hely 
problémája. A Winnetours Bt-vel 
való tárgyalás után kedvezmé-
nyes edzéslehetőséget tudunk 
biztosítani fedett, zárt, jól megvi-
lágított helyiségben. A hírre már 
több szülő jelezte, hogy általá-
nos iskolás gyermekeiket szí-
vesen hozzák ebbe a Szakosz-
tályba.

Az Isaszegen megrendezett 
3D Vadászíjász versenyen 2012. 
augusztus 12-én Farkas Zsanett 
ismét sikeresen szerepelt.

Természetjárás:
A rendkívüli nyári időjárás 

nagyon kedvezett a vízi sportok-
nak. Közvetlen környékünkről, 

Bácsalmásról, Bajáról, Soltvadkertről, Sükösdről 
és természetesen Jánoshalmáról Andris Árpi veze-
tésével sokan ismerkedtek meg a Tisza Tó csodá-
latos természetvilágával, és sajátították el a kaja-
kozás és kenuzás tudományát. A természetkedve-
lők máris szervezik az igen népszerű téli sitábort 
valamint a kerékpáros turizmus iránt érdeklődőket 
is szertettel várják.
Minden érdeklődőt bármelyik programra sok 
szertettel várunk! Érdeklődni lehet Bács-Kis-
kun Megyei Szabadidősport Szövetség iro-
dájában, Vagy a 06-20-262-1966 számú tele-

fonszámon.
Hajrá JÁTESZ! Hajrá magyarok!

Haász László elnök

Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről

Olimpikon 
posta 

galamb

2012-es nyári londoni olimpiai játékok 
záróünnepségének napján nemzetközi pos-
tagalamb versenyt rendezett az Angol Kirá-
lyi Postagalamb Egyesület. A képen látható 
06-04-94368-as számú postagalamb első-
nek érkezett jánoshalmára az 1569 km-re 
lévő londonból. A postagalamb városunk 
egyik ismert galambásza, Gál László tulaj-
dona.

Augusztus 25-én 
került megrendezés-
re a XIX. PER-KA 
Farm Íjász - Kupa 
kiskunhalason a nyár 
szinte legmelegebb 
napján.

Az immár nem-
zetközivé előlé-
pett íjászversenyen 
Német , Szlovák ver-
senyzők is indultak 
ami tovább népsze-
rűsítheti külhonban 
is a Magyar íjász-
versenyeket , külö-
nösen az idén meg-
alakult és szárnyait 
bontogató kiskunha-
lasi Napsólyom Íjász Egyesület tagja-
inak kapcsolatai révén.

Városunkat rendhagyó módon Far-
kas Zsanett Emese és Varga Csa-
ba képviselte .Felkészültségükön  és 
egyenletes teljesítményükön még a 
különösen furfangos célok sem fogtak 
ki és mindketten a kiérdemelt dobo-
gón büszkén vehették át okleveleiket 
, érmeiket és ki-ki a neki járó tárgyju-
talmat .

Zsanett a Pusztai Ifi Leány kate-
gória győztese míg Csaba a Férfi 
Vadászreflex kategória bronz érme-
se lett nagy küzdelemben .

A jó hangulatú egész napos prog-
ram keretein belül a gyerekek részé-
re különböző jutalmakért plusz célba 
lövő verseny volt , a felnőttek részé-
re a verseny végeztével távlövészet 
zajlott ami szintén nem nélkülözte a 
határtalan jókedvet.Az eredményhirde-
tést követően a késő délutáni órákban 

még futásíjászatot is szerveztek a rek-
kenő hőség ellenére.A finom ebéd elfo-
gyasztása során nevetgélve beszél-
gettek az árnyékban meghúzódó , pár 
perce a pályán még egymás riválisa-
ként versengő íjászok.

A város sportéletéből egyre inkább 
hiányozni látszik az ilyen és ehhez 
hasonló szervezésű és lebonyolítású 
vidám versengés.

Az ellentétek szítása és az egyéni 
érdekek vezérelte sportszeretet szem-
lélet idejétmúlt és fel kellene ismerni , 
hogy a rendszerváltás után életmódot 
is változtatni kell , ahhoz pedig töme-
geket kell megmozgatni , mozogni , 
sportolni kell mindenkinek !

Az íjászat egy kiváló szabadidős 
sport amely országszerte már csalá-
di kikapcsolódássá vált a kicsiktől a 
nagyszülőkig mindenki   űzi .Próbál-
ják ki megéri !

Hammer

JÁTESZ HÍREK AUGUSZTUS!
Nyári szünet – felkészülés az őszi versenyekre!

Az íjászoknál történt

A felnőtt csapat augusztus 05.-én a Grund FC meghívásá-
ra 3 csapatos tornán vett részt Budapesten. 
Eredmények: Grund FC (BLASZ I.) – Jánoshalmi FC 1 
: 0  

Gólszerző: Buzsáky Ákos (a magyar válogatott lab-
darúgó)

Buzsák KSE (megye II. o.) – Jánoshalmi FC 2 : 1 
A tornát és ezzel együtt a vándorserleget a hazai Grund FC 
nyerte meg. A mérkőzések befejezése után egy vacsora 
elfogyasztására, és baráti beszélgetésre került sor. Ennek 
kapcsán a csapatok vezetői megállapodtak abban, hogy ezt 
a hármas tornát minden évben más-más helyszínen meg 
fogják rendezni. A Grund FC-nek ezúton is köszönjük a szí-
ves vendéglátást!

JFC – Grund FC csoportkép a mérkőzés előtt

A megyei II. osztályú bajnokság déli csoportjának küzdel-
mei augusztus 18.-án kezdődtek el. Az utánpótlás csapa-
toknak egyelőre jobban sikerült a rajt, mint a felnőtteknek.
Eredmények:

I. forduló: 2012. 08. 18.
Sükösd SC – Jánoshalmi FC 2 : 1 (0 : 1)

Gólszerző: Jeszenszky Roland
Bada Pál edző értékelése: „Győztes mérkőzést engedtünk 
ki a kezünkből.”
Jók: Tóth Tamás, Lukács Zoltán

II. forduló: 2012. 08. 26.
Jánoshalmi FC – Nemesnádudvar KSE 1 : 4 (0 : 4)

Gólszerző: Jeszenszky Roland
Edző értékelése: „Megalázó vereséget szenvedtünk. Ettől 
csak jobb lehet.”
Jók: Senki.

III. forduló: 2012. 09. 02.
Dunagyöngye Szeremle SK – János-

halmi FC 1 : 0 (0 : 0)
Edző értékelése: „Az akarással nem volt baj. Sajnos gólt 
nem tudtunk rúgni.”
Jók: Csernók Tamás, Kiss Benedek, Ságodi Imre

Bács-Megye Kupa I. forduló: 2012. 08. 29.
Kunfehértó KSE – Jánoshalmi FC 4 : 1 (1 : 1)

Gólszerző: Jeszenszky Roland
Edző értékelése: „Annak a bizonyos formának jó volna 
megtalálni a végét.”

Jók: Senki.

Szeptemberi mérkőzések időpontjai:
 IV. forduló: 2012. 09. 09. (vasárnap) 16 : 30 óra

Jánoshalmi FC : Bajaszentistván SK
 V. forduló: 2012. 09. 16. (vasárnap) 16 : 30 óra

HÍD SC II. – Jánoshalmi FC
VI. forduló: 2012. 09. 23. (vasárnap) 16 : 00 óra

Bácsborsód SK – Jánoshalmi FC
VII. forduló: 2012. 09. 30. (vasárnap) 16 : 00 óra

Jánoshalmi FC – Dusnok KSE
VIII. forduló: 2012. 10. 07. (vasárnap) 15 : 00 óra

Kelebia KNSK – Jánoshalmi FC

Az ifjúsági csapat keretét az alábbi játékosokkal sikerült 
az új edzőnek kiegészíteni: Zentay Tamás, Burai Gábor, 
Sztojka Szilárd, Vágvölgyi Dominik, Nagy Róbert, Szabó 
András. A sérült csapatkapitányra, Harczi Lászlóra egy-
előre sajnos nem lehet számítani. A csapat két győzelem-
mel és egy játék nélküli 3 pontal repülőrajtot vett az ifjúsá-
gi (U-19) bajnokságban.

Eredmények: 
I. forduló:

Sükösd SC – Jánoshalmi FC         1 : 8 (1 : 3)
Gólszerzők: Kiss Benedek 4, Szemlics Bertram, Zámbó 
Ádám, Burai Gábor, Vágvölgyi Dominik, Dobos Valentin
Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „Kiss Benedek vezér-
letével, ilyen arányban is megérdemelten nyertük meg a 
mérkőzést. A következő fordulóban is hasonló hozzáállást 
várok a csapattól.”
Jók: Kiss Benedek, Zámbó Ádám, Burai Gábor, Enesei 
Márton.

II. forduló:
Jánoshalmi FC – Nemesnádudvar KSE       2 : 0 (2 : 0)
Gólszerzők: Kiss Benedek, Zámbó Ádám
Edző értékelése: „Nem játszottunk jól, de lehoztuk a mér-
kőzést.”
Jó: Völgyesi Armand

III. forduló:
Dunagyöngye Szeremle SK – Jánoshalmi FC     0 : 3

A hazai csapat játékosainak nem volt érvényes az orvosi 
igazolásuk, így játék nélkül miénk lett a három pont.

Az ifjúsági csapat mérkőzésének kezdési időpontja 
azonos sorsolás mellett, a felnőtt csapat mérkőzése 
előtt kettő órával kezdődik! A HÍD SC II.-nek nincs ifjú-
sági csapata!
Az újból megalakított serdülő csapat (U-16) a megyei baj-
nokság Déli csoportjában, győzelemmel kezdte meg a sze-
replését.

Eredmény:

I  forduló: 2012. 09. 01.
Kelebia KNSK – Jánoshalmi FC       3 : 6 (0 : 2)

Gólszerzők: Zentay Viktor, Kuris, Madarász, Csámpai Zsolt, 
Besenyei, Bogdán.

Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „NB-1-es minőségű 
pályán, jó eredmény született. A keretből 11 játékos most 
játszotta élete első mérkőzését. Sajnos a mérkőzésnek volt 
egy negatívuma is, Csámpai Zsolt térdsérülést szenvedett. 
Neki jobbulást kívánunk!”
Jók: Az egész csapat.

Az újjá szerveződött serdülő csapat a bajnokság előtt.

A serdülő csapat szeptemberi 
mérkőzéseinek időpontjai:

II. forduló: 2012. 09. 09. (vasárnap) 10 : 00 óra
Jánoshalmi FC – Kinderball SE (Baja)

III. forduló: 2012. 09. 15. (szombat) 10 : 00 óra
Nemesnádudvar KSE – Jánoshalmi FC

IV. forduló: 2012. 09. 22. (szombat) 10 : 00 óra
Bácsbokod SK – Jánoshalmi FC

V. forduló: 2012. 09. 30. (vasárnap) 10 : 00 óra
Jánoshalmi FC – Dunagyöngye Szeremle SK
VI. forduló: 2012. 10. 06. (szombat) 10 : 00 óra

Tompai SE – Jánoshalmi FC

A JFC elnöksége augusztus 9-én rendkívüli közgyűlést tar-
tott az Imre Zoltán Művelődési Központban. A közgyűlé-
sen a jelenlévők megpróbálták tisztázni az okokat, ame-
lyek kirobbantották az ellentéteket a női csapat irányítói és 
az egyesület vezetői között. A heves indulatoktól sem men-
tes közgyűlésen, végül is részben sikerült tisztázni a vitás 
kérdéseket és ennek eredményeként a női csapat tovább-
ra is a megyei keresztpályás bajnokságban fog szerepelni 
az elfogadott költségvetés szerint. Ezt követően az elnök és 
az elnökségi tagok tisztségének megerősítő bizalmi szava-
zására került sor. Ennek eredményeként a közgyűlés 1 tar-
tózkodás mellett megerősítette Ádám Gyulát az elnöki pozí-
ciójában, valamint egyhangúan további bizalmat szavazott 
az elnökségi tagoknak is.

A női csapat edzőjének Gál Lászlónak az írásbeli nyilat-
kozata: 
„Engedjék meg, hogy írásomat 2012 januárjával kezdjem. 
A rosszul sikerült őszi szereplésre reagálva, az átigazolá-
si szezonban öt kecskeméti mezőny játékost és egy NB-I-
es kapust igazoltunk. A játékos keret igen bő és erős. Két 

külön műhelyben készültünk a tavaszi szereplésre. A téli 
felkészülési tornát egy kivételével megnyertük. A jános-
halmi nőnapi tornát veretlenül nyertük. A két szisztémával 
készülő keret összedolgozni nagy kihívás volt a számom-
ra, de sikerült.
Tavasszal nem találtunk legyőzőre és a megye bajnokság 
III. helyét szereztük meg. Ennek a nagy sikernek köszön-
hetően a három utolsó bajnokságot tekintve Bács-Kiskun 
megye legeredményesebb csapata lettünk. Ez a siker szin-
te felülmúlhatatlan.
A jánoshalmi napok keretén belül vendégül láttuk az FTC 
felnőtt csapatát, hogy ezzel is színesítsük a város rendez-
vényét. A NB-II-ben való indulásról már írtam. Sajnos az 
érdekek egyeztetése folytán kiderült, ez nem lesz egysze-
rű. Ennek köszönhetően az öt kecskeméti játékos vissza-
igazolt. A nyári felkészülési időszakot jótékonysági mérkő-
zések lejátszásával töltöttük. Üllésen játszottunk a helyi 
öregfiúkkal, vegyesen a mórahalmi lányokkal. A következő 
mérkőzés és az azt követő buli bevételét a Halasi Kórház 
gyermekosztályának ajánlották fel. Játszottunk a magyar 
DJ válogatottal. E mérkőzésen búcsúzott a csapattól Hor-
váth Imola, Huszár Alexandra és Taskovics Rebeka. A távo-
zásuk szinte a női csapat fennállását veszélyeztette, de a 
problémákat a női csapat vezetése meg fogja oldani.
A nézőket csak arra kérjük, bízzanak bennünk és szurkol-
janak a lányainknak is.”

A megyei női bajnokság sorsolására 2012. 09. 06.-án Kecs-
keméten kerül sor.

JFC – Ferencváros TC női csapatok a mérkőzés előtt.

Minden labdarúgás iránt érdeklődő nézőt szeretettel várunk 
a JFC bajnoki mérkőzéseire!
A költségek növekedése miatt a felnőtt férfiak 400,- Ft-ért, 
a felnőtt nők 200,- Ft-ért, a 14 éven aluli gyermekek ingyen 
nézhetik meg a felnőtt és az U-19-es mérkőzéseket.
Az U-16-os mérkőzés mindenki számára ingyenes!

Hajrá JFC!
Ádám Gyula

JFC elnök



HUNYADI NÉPE12. oldal 2012. szeptember

A Btk. 277. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minősü-
lő közokirattal visszaélés vétségének megalapozott gya-
núja miatt – B. L. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki 2012. július 27-én 8 óra és 2012. július 
29-én 08 óra közötti időben ismeretlen helyen a táskájá-
ból eltulajdonította a pénztárcáját, a benne lévő személyi 
igazolványával, lakcímkártyájával, vezetői engedélyével, 
adó-, tb kártyájával. A pénztárcában készpénz nem volt. A 
nyomozást bűncselekmény hiányában megtagadtuk.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekez-
dés II. fordulat d. pontja szerint minősülő dolog elleni erő-
szakkal szabálysértési értékre elkövetett lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt 2012. augusztus 2-án 
19 óra 15 perckor a F. G. jánoshalmi lakos bejelentést 
tett a Jánoshalma Rendőrőrsön, hogy a Dózsa Gy. utca 
80. szám alatti Autós Iskola előtt egy ismeretlen személy 
lakat levágás módszerével éppen eltulajdonít egy fehér-
kék színű, Mountenbike típusú, 0301HK1435 vázszámú 
kerékpárt és elmenekül a Deák F. utca irányába. A beje-
lentésben az összehangolt rendőri intézkedést követően a 
fiatalkorú K. T. jánoshalmi lakos a kerékpárral együtt elfo-
gásra került. Jelenleg a rendőrőrs vizsgálja, hogy neve-
zett személy terhére ezen kívül még hány kerékpár eltu-
lajdonítása róható. 

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (5) bekezdés 
b. pontja szerint minősülő – figyelemmel a (2) bekezdés 
II. fordulat d. pontra – nagyobb értékre elkövetett betöré-
ses lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt a Kis-
kunhalas Rendőrkapitányság Jánoshalma Rendőrőrse a 
korábban 1706/2011.bü. számon elrendelt nyomozása 
során, lopás bűntett és más bűncselekmények elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt B. J. Jánoshalma Vas-
vári utcai lakost 2012. augusztus hó 2-án 10 órakor őrizet-
be vette, aki ezt követően előzetes letartóztatásba került. 

A Btk. 176/A. § (2) bekezdés b. pontjába ütköző és a sze-
rint minősülő életet sértő esemény bekövetkeztetése lát-
szatát keltve elkövetett zaklatás vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt eljárás indult K B. jánoshalmi lakos fel-
jelentése alapján Sz. T. jánoshalmi lakos ellen, aki 2012.
augusztus 2-án 16 és 17 óra között megjelent a Kisfaludy 
utcában egy vascsővel a kezében megfenyegette az ott 
tartózkodó K. B-t - azzal, hogy ma megöli őt és R. G-t is.

A Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minő-
sülő garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt 
eljárás indult Sz. R jánoshalmi lakos feljelentése alapján 
fiatalkorú A. R. jánoshalmi lakos ellen, aki 2012. július 2-án 
02 és 03 óra között a Béke téren található sétáló utcán 

minden előzmény nélkül a sértettet két alkalommal a fején 
boxerral megütötte, aki emiatt nyolc napon belül gyógyuló 
sérülést szenvedett. 

A Btk. 304. § (1) bekezdés c. pontjába ütköző és a sze-
rint minősülő hamis vagy meghamisított pénz forgalomba 
hozatalával elkövetett pénzhamisítás bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt eljárás indult T. J. G. jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján ismeretlen férfi tettes ellen, aki 2012.
augusztus 7-én 18:00 és 18:30 között a lakásán megjelent 
zöldségvásárlás céljából, és egyezer forint értékben vásá-
rolt, melyet hamis gyanús, feltehetően fénymásolt, 5 ezer 
forintos bankjeggyel fizetett ki. A nyomozást a Kiskunhala-
si Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya végzi.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés II. 
fordulat d. pontja szerint minősülő szabálysértési értékre 
elkövetett betöréses lopás vétségének megalapozott gya-
núja miatt Sz. R. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2012.augusztus 7-én 20  és másnap reggel 8 óra között a 
Jókai utcai lakóházának bejárati kiskapuját benyomva, az 
épületbe a nyitott ablakon bemászva behatolt, és onnan 
összesen 12 db forgalomban nem lévő (numizmatikai tár-
gyat) pénzérmét, és egy „ledes” kézilámpát tulajdonított el. 
Lopási kár 20 ezer forint. rongálási kár kb. 1000 Ft. 

2012. augusztus 11.-én 22:15 órakor F. T. bácsalmási 
lakos Jánoshalma lakott területén kívül vezető 5312 jelű 
úton az általa vezetett személygépkocsival úgy közleke-
dett Jánoshalma felől Mélykút felé, hogy 41.950 méterhez 
érve indokolatlanul letért a bal oldali árokba, ahol fának 
ütközött. A baleset következtében F. T., valamint a gépko-
csiban utasként a jobb első ülésen helyet foglaló fk.B. P. 
jánoshalmi lakos nyolc napon belül gyógyuló könnyűsé-
rülést szenvedtek. A gépkocsiban 2 millió forintra becsült 
anyagi kár keletkezett. 

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés 
II. fordulat d. pontja szerint minősülő dolog elleni erőszak-
kal szabálysértési értékre elkövetett lopás vétségének 
megalapozott gyanúja miatt eljárás indult D. I. jánoshalmi 
lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
augusztus 11-én 8 és 18 óra között a Jánoshalma, Autó-
busz-váróterem kerékpártárolójából a lezárt 28-as koreai 
gyártmányú ismeretlen típusú női kerékpárját a kerékpár-
zárat levágva eltulajdonította kb. 10 ezer forint értékben.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés II. 
fordulat d. pontja szerint minősülő szabálysértési értékre 
elkövetett betöréses lopás vétség elkövetésének gyanú-
ja miatt eljárás indult K. J-né jánoshalmi lakos feljelentése 

alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen, aki 2012. augusztus 11-én 12 óra és 18 
óra 30 perc között a Szemere utcai területre kerítés átmá-
szás módszerével behatolt, majd az udvaron lévő raktár-
épületből ajtóbefeszítés módszerével egy sparheltet tulaj-
donított el kb. 40.000 forint értékben. A rongálással oko-
zott kár kb. 5.000 forint.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekez-
dés I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre elköve-
tett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás 
indult L. F. jánoshalmi lakos bejelentése alapján ismeret-
len tettes ellen, aki 2012. augusztus 14-én 17:00 és 19:30 
között Jánoshalmán a József Attila utcában található foci-
pálya öltözőjéből eltulajdonította a sértett tulajdonát képe-
ző SONY XPERIA ARC típusú mobiltelefonját. A bűncse-
lekménnyel okozott kár kb.: 100 ezer forint. A telefont a 
sértettnek visszaadta a gyk. Sz.R.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés 
II. fordulat f. pontja szerint minősülő jogtalan behatolás-
sal szabálysértési értékre elkövetett lopás vétség elkö-
vetésének gyanúja miatt eljárás indult L. T. - a Jánoshal-
ma Rendőrőrs járőrének - bejelentése alapján lopás vét-
ség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, 
aki 2012.augusztus16-án 14 óra 56 perckor Jánoshalmán 
a Béke tér 12. szám alatt lévő Korzó étterem - bekerített - 
udvaráról eltulajdonította R. F. jánoshalmi lakos - lezárat-
lan állapotú - Atlantic típusú, MTB. kerékpárját kb. 25.000 
forint értékben. A jánoshalmi Rendőrőrs rövid időn belül 
elfogta a két gyermekkorú elkövetőt K. R, és K. K. jános-
halmi lakosokat.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. 
fordulata szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás 
vétségének megalapozott gyanúja miatt – K. I. jánoshal-
mi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. 
augusztus 14-én 16 óra és 2012. augusztus18-án reggel 8 
óra között a Vadgalamb utca folytatásában lévő, 50491/7 
hrsz.-ú gyümölcsöséből eltulajdonított kb. 13 mázsa – 
Besztercei - fajtájú szilvát.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés 
II. fordulat d. pontja szerint minősülő dolog elleni erőszak-
kal szabálysértési értékre elkövetett lopás vétségének 
megalapozott gyanúja miatt eljárás indult L. K. jánoshal-
mi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
2012.augusztus 20-án 12:30 és 2012.augusztus 21-én 15 
óra között a Jánoshalma, Rákóczi utca 17. sz. előtt talál-
ható korláthoz lelakatolt Schwin Csepel típusú kerékpár-
ján a lakatot ismeretlen módszerrel kinyitotta és a kerék-

párt eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott kár kb.: 
50 ezer forint. A kerékpárt szintén fiatalkorú elkövető tulaj-
donította el.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (5) bekezdés 
b. pontja szerint minősülő - figyelemmel a (2) bekezdés II. 
fordulat d. pontra - nagyobb értékre elkövetett betöréses 
lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt K. R. jános-
halmi lakos telefonon tett bejelentést 2012.augusztus24 
napon 06 óra 30 perckor ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
augusztus 23-án 20:45 és 24.-én 06:00 óra között a Bajai 
utcában lévő „Pető Petrol“ benzinkúton a gázpalack táro-
ló ketrecek lakatjait levágta, azokat kinyitotta és onnan 16 
db teli és 1 db üres 11,5 kg-os PB gázpalackot eltulajdoní-
tott el összesen kb. 250. ezer forint értékben. 

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés 
II. fordulat d. pontja szerint minősülő szabálysértési érték-
re elkövetett betöréses lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt -
E. Z. jánoshalmi lakos telefonon tett bejelentést 2012.
augusztus 25-én 8 óra 10 perckor, mivel az éjszaka folya-
mán a tulajdonában lévő Jánoshalma, Budai Nagy Antal 
utcai gazdasági épületnek kialakított, lakatlan ház műhe-
lyébe az éjszaka folyamán betörtek. Ismeretlen tettes az 
épület kb. 60x60 cm-es fa ablakát feszítette be, majd eltu-
lajdonított 1 db. hegesztő trafót. Lopási kár: kb. 8 ezer 
forint. Rongálási kár: kb. egy ezer forint. 

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés 
b. pont I. fordulata szerint minősülő - figyelemmel a (2) 
bekezdés II. fordulat d. pontra/re - kisebb értékre elkö-
vetett betöréses lopás bűntettének megalapozott gyanú-
ja miatt V. L. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2012. augusztus 29-én 18 óra és más-
nap reggel 8 óra közötti időben a nevezett tulajdonában 
lévő Jánoshalma Kórház utcai lakatlan házának udvarár-
ba kerítésen átmászva bejutott a ház mögött lévő műhely-
hez, melynek ablakát benyomva oda behatolt és onnan 
különböző mezőgazdasági gépalkatrészeket tulajdonított 
el. A bűncselekménnyel okozott kár: 150 ezer forint.  A 
cselekmény elkövetőit a rendőrség rövid időn belül elfog-
ta L. A., K. R., fk. N. J. jánoshalmi lakosokat. A kár lefog-
lalással megtérült.

Kapuját tartsa zárva, legyen bizalmatlan az idege-
nekkel, azokat ne engedj be! Nagyobb összegű kész-
pénzt ne tartsanak otthon! 

Ne váljon bűncselekmény áldozatává ! 

Anya köny vi hí rek

Lapunk legközelebb 
2012. október  7-én 

jelenik meg 

születtek:

2012. augusztus hónapban

forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

Rendőrségi hírek

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

Házasságot kötöttek

Szépségpatika: 
Miskolczi Nóra

Fodrász, 
pedikűrös, talpmasszőr

Jánoshalma, Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alapján 

 Tel: 06-70/5038213 

Já nos hal ma Vá ros
Ön kor mány za tá nak lap ja
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Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

Tér jen be hoz zánk!
 

1,5 l-es ásványvíz (szénsavas és szénsav mentes)    50,– Ft-tól

2 l-es PET palackos bor (fehér és vörös)    499,– Ft-tól

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

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Kurucz Dániel (Anyaja neve: Kurucz 
Mariann), Burai Klarissza Amina (an.: 
Kolompár Anna), Buzder Ádám (an.: 
Kárász Edina), Deákfalvi Barnabás 
(an.: Ferenczi Andrea), Huszti Sza-
bolcs (an.: Tárnoki Ildikó).

Ignácz Nándor és Csesznegi Katalin
Szemlics István és Jónás Mária
Jacsó Zsolt és Csincsák Anett
Varga Gábor és Balog Diána..

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:
Szeptember  7. Dr. Tompa László, 8. Dr. Vándor Ilona, 9. Dr. 

Vándor Ilona, 10. Dr. Gregó Sándor, 11. Dr. Mikó Attila, 12. Dr. 
Tompa László, 13. Dr. Vándor Ilona, 14. Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. 
Gregó Sándor, 16. Dr. Gregó Sándor, 17. Dr. Csoboth Johan-
na, 18. Dr. Tompa László, 19. Dr. Csoboth Johanna, 20. Dr. Gregó 
Sándor, 21. Dr. Mikó Attila, 22. Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. 
Csoboth Johanna, 24. Dr. Mikó Attila, 25. Dr. Tompa László, 26. 
Dr. Csoboth Johanna, 27. Dr. Vándor Ilona, 28. Dr. Gregó Sándor, 
29. Dr. Kishonti Attila, 30. Dr. Kishonti Attila, ,

 Október 1. Dr. Csoboth Johanna, 2. Dr. Kishonti Attila, 3. Dr. 
Tompa László, 4. Dr. Vándor Ilona, 5. 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

Or vo si ügye let
Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES eset ben ve he tő igény be!

SZIGORÍTOTTA A KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A NEM FIZETŐKKEL SZEMBENI ELJÁRÁSI SZABÁLYOKAT.
A nem fizetők saját érdekükben keressenek bennünket!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok az Érdekeltek, akik még nem, vagy csak nagyon keveset fizettek be 
LTP szerződésükre a Fundamenta Lakáskassza folyamatosan felmondhatja a szerződést, mely az állami 
támogatás teljes elvesztését jelenti. Ennek következménye, hogy a 199.000 Ft megfizetése helyett a 260.000 

Ft (egyösszegű) megfizetésére lesz kötelezett, A FELMONDÁST KÖVETŐEN!!

Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll  rendelkezésükre  minden kérdésben.
 JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

hírei

Az ügyfélfogadás helye: 
Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű) 

Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő, szerda, péntek  0830 – 1200 óra között,
Kedd 1330 – 1700 óra között 

Csütörtök szünnap

A

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


