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Tisztelt Lakosság!
Jánoshalma Város Önkormányzata pályázaton nyert 

élelmiszercsomagokat oszt 
szét a rászorulóknak.

 A gyermekes családoknak szeptember 2-5 között osztottunk .

- Nyugdíjasoknak szeptember 8-án, 9-én, és 10-én lesz
A nyugdíjszelvényt hozzák magukkal!

Jogosultak a létminimum alatt élő nyugdíjasok
Egyedül állók esetében 59 644 Ft/hó jövedelme alatt. 
Egyháztartásban élő két fő esetén 102 720 Ft/hó összjövedelem alatt. 
 Egyháztartásban élő három fő esetén  145 796 Ft/hó összjövedelem alatt. 

Kérjük, hogy a csomag elszállításához táskákat hozzanak maguk-
kal.   
Az élelmiszercsomag osztás helye:  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Béke tér 7.
     IDŐPONTJA: SZEPTEMBER 8.-9.-10- ( hétfő-kedd-szerda)  9-15 óráig-
                      
Az ősz folyamán érkezik még élelmiszer szállítmány, melynek osztása során a 
szociális segélyen élők és szociálisan rászorulók  részesülnek csomagban. A 
kiosztás időpontjáról plakátokon értesítjük a lakosságot.  

Családsegítő Szolgálat dolgozói

Augusztus 20. az egyik legősibb 
magyar ünnep, Szent István király 
ünnepének napja. A keresztény 
magyar államalapítás, a magyar 
állam fennállásának emléknapja. 
Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tületének 2008. év augusztus 20-i, 
Szent István király emlékére ren-
dezett ünnepi ülésén megjelente-
ket Molnár Erika köszöntötte. Ott 
volt többek között az ünnepi ülé-
sen Karsai Péter országgyűlési kép-
viselő, a Képviselő-testület tagjai, a 
társtelepülések képviselői, a pártok 
képviselői, valamint az intézmény-
vezetők,  meghívott vendégek és 

sok érdeklődő.
A  Himnusz eléneklését követően 

Heltai Jenő Szabadság című  versét  
Csima Endre adta elő.  

Első királyunk és a kenyér ünne-
pe régi hagyományokra tekint visz-
sza, ma már egy napon emléke-
zünk meg mindkettőről. Az "áldott 
magyar kenyér" ünnepét az 1930-
as években országszerte megtartot-
ták. Az ünnepségen Varga István 
Károlyné az UNIVER COOP ZRT. 
Jánoshalmi Sütőüzemének megbí-
zottja adta át az ünnepi szentmisén 
felszentelt új kenyeret Czeller Zol-
tánnak, Jánoshalma Város Polgár-

mesterének.
Ezt követően Madarász Lilla elő-

adásában egy Alföldi népdalcsokrot 
hallhatott az ünneplő közönség. Fel-
csendültek az Érik a szőlő, a Gyere 
ki Kata, az Ej, haj, Sobri pajtás, a 
Nem forog a bodoglári szélmalom 
és a Jánoshalmi dobogós híd alatt 
című dalok.  Ezek után Czeller Zol-
tán polgármester mondta el ünne-
pi köszöntő beszédét, melyet a 8. 
oldalon ismertetünk. 

A beszéd elhangzását követő-
en kitüntetések és dijak átadásá-
ra került sor, A kitüntetetteket a 2. 
oldalon ismerhetik meg. 

Az idén is megrendezték a kakaspörkölt-főzőversenyt az Ódor-tanyán. 
Felvételünkön arról tanakodnak a versenyzők mi kellhet még a pörköltbe, 
hogy díjazott legyen. A részletekről  5. oldalon számolunk be. 

Városunkban most már négy helyen is tudunk, a nap bármely szakában  
pénzünkhöz jutni bankkártyánkkal. Legutóbb az Univer ABC-nél helyez-
tek üzembe egyet. Így a Rákóczi utcában is és a Kossuth utcában is 2-2 
helyen van pénzfelvételi lehetőség.

Kitüntetések első királyunk 
és a kenyér ünnepén

Új automata

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT
KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONT 

Az szociális otthonok lakó-
inak városunkban tartott 

kulturális seregszemléjéről 
a 9 oldalon számolunk be

Rákóczi u.

Béke tér

A Petőfi u. felöli nézet

A pályázaton elnyert összeg 859 557 018 Ft
A részletekről szóló riportunkat a 3. oldalon olvashatják

NEMZETKÖZI BÉKENAP JÁNOSHALMÁN 
„EGYÜTT EGYMÁSÉRT – EGYÜTT A BÉKÉÉRT”

Jánoshalma város önkormányzata csatlakozik az ENSZ-FŐTITKÁR felhívásához és 
szeptember 21-én 11 órára várja a lakosságot a „Korzó Étterem” előtti területre, 

hogy  a Nemzetközi Békenap alkalmából együtt fejezzük ki béke vágyunkat.
A megemlékezés szervezője a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület.

Czeller Zoltán                                                Györgypál Csaba
polgármester                                                    egyesületi elnök
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Tisztelt Polgármester Úr!
Édesanyám, néhai dr. Jeneyné Pati Nagy Sarolta 

helyett - és nevében- szeretném megköszönni Önnek 
és Jánoshalma lakosainak azt a megtisztelő gesz-
tust, hogy őt Jánoshalma Város Díszpolgárává fogad-
ták. Tudom, ha élne a drága, nagyon nagyra értékel-
né ezt a nemes titulust, hiszen életének munkás éve-
it Jánoshalma és az ő szívének oly kedves gimnáziu-
ma felvirágoztatására szentelte. De sokat is kellett küz-
denie magas poszton levő feljebbvalókkal, befolyá-
sos szervezetekkel ennek a fontos tanulmányi intéz-
ménynek a fennmaradásáért, hogy a jánoshalmi fiata-
lok helyben, a szülők féltő-óvó közelségében kaphas-
sanak magas szintű középfokú képzést!  A volt diákok 
közül a tanárok áldozatos munkájának és a saját szor-
galmuknak köszönhetően sokan jutottak be főiskolák-
ra, egyetemekre, hogy azután felsőfokú képzettségüket 
kis országunk és Jánoshalma szépítésében és építésé-
ben kamatoztathassák. Édesanyám szeretetteljes igaz-
ságot sugárzó, határozott vezetői adottságai révén nap 
nap után gondoskodott arról, hogy a diákokat a lehe-
tő legjobb iskolai légkör, tanulmányaikhoz optimális 
körülmények vegyék körül, s tanár kollégáitól is elvár-
ta a tanításhoz való pozitív, fáradságot nem tűrő hozzá-
állást. Ilyen szellemben működve vidám, megelégedett 
diáksereg és tanári kar vette körül, s az sem csoda, hogy 
ennek következtében a tanulók számos tanulmányi ver-
senyen és szavalóversenyen öregbítették az akkor még 
igen fiatal gimnázium hírnevét. Ő olyan ember volt, 
aki az apróbb részletekre is ügyelt. Az iskola névadója, 
Radnóti Miklós halálának az évfordulóin például több-
ször is diák küldöttség utazott a mártírhalált halt köl-

tőóriás sírjához, hogy méltó módon leróják kegyeletü-
ket az emlékművénél. Tették ezt akkor, amikor híres, 
nagy és divatos, szintén a költőről elnevezett gimnázi-
umok vezetőinek ez a természetes gesztus eszükbe sem 
jutott! Kartársai, diákjai mindig szeretettel vették körül 
okos, türelmes, kedves igazgatójukat, akihez bármikor 
fordulhattak  magánjellegű problémáikkal is. Anyám 
embersége, megértő odaadása mindenre próbált megol-
dást találni, biztató segítséget adni! Sok volt diákja és 
tisztelője még jóval a nyugdíjba vonulása után is rend-
szeresen meglátogatta, levelezés és telefon útján is tar-
totta vele a kapcsolatot. Valahogy MINDENKI ÉDES-
ANYJA, SÁRIKA NÉNIJE is volt. Tanácstagságá-
val és megyei tanácsbeli képviseletével szintén mindig 
Jánoshalma fejlődéséért, jobbításáért és szebbé tételé-
ért szállt síkra. 

Sajnálom, hogy a megható ünnepségen személye-
sen nem vehettem részt. Nagyon hálás vagyok Elek 
Istvánné Irénke néninek, aki földrajz tanárnőm volt, s 
egyben legjobb barátnőm, Elek Lívia édesanyja, hogy 
édesanyám helyett a családunk nevében átvette a ran-
gos címet!

Még egyszer szeretném hálámat kifejezni a díszpol-
gári adományért, s szívből kívánok Önnek Polgármes-
ter Úr és a Vezetőségnek további zökkenőmentes és 
megelégedésre okot adó hivatali működést, továbbá 
Jánoshalma szülővárosom polgárainak szeretett város-
uk töretlen fejlesztését, gyümölcsöző építését, magán-
életükben pedig békét,boldogságot és jó egészséget!

Tisztelettel: Édesanyám emlékét örökké szívemben 
hordó és szeretettel ápoló

dr. Benedekné dr. Jeney Ildikó Kanadából

Mikó Irén:
 
R é m e n 

született és 
itt végezte el 
az á1talános 
iskolát. Gim-
n á z i u m i 
tanulmánya-
it Jánoshal-
mán végez-
te. Tanul-
mányai köz-
ben bekerült 
a helyi kézi-
labda  csa-

patba 1970-ben érettségizett majd  felvé-
telt nyert a bajai Tanítóképző Intézetbe. 

1973-tól 1990-ig  tanított a Hunyadi 
János Általános Iskolában. 

Mint tanító átlagon felüli eredményt 
ért el az anyanyelv és a testnevelés terén. 
Óráin bátran alkalmazott új módszereket. 

Sokat tett a város sportéletében, maga is 
aktív sportoló volt. 

Az iskolareformmal kapcsolatos összes 
átképzésen részt vett. 

1987-ben igazgatóhelyettes lett. Nagyon 
hasznos munkát végzett az ÉKP program 
beindításában. Kollégái becsülték önzet-
len, fáradtságot nem ismerő munkájáért. 
Mindig figyelt mind a saját, mind a kollé-
gái továbbképzésére. 

1989-ben KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitün-
tetést kapott. 

Tanítványai hálás szívvel emlékeznek 
szabadidős tevékenységére, mely során 
sok rendezvényen, sportversenyen, tábor-
ban kedveltette meg szerény, kedves egyé-
niségét. Nem volt a városnak olyan ren-
dezvénye, melynél ne számítottak volna 
szervező tevékenységére, segítségére. 

Mindig másokért tevékenykedett; sok 
szülő, tanítvány, kolléga, sporttárs és 
városi vezető csak elismeréssel nyilat-
kozhatott róla. Munkaerkölcse példamu-
tató volt. 

S o m o -
gyi Szilárd a 
szentesi gim-
názium drá-
mai tagozatán 
érettségizett, 
majd a veszp-
rémi Pető-
fi Színház-
ban kisebb-
nagyobb sze-
repekben ját-
szott. Közben 
pedig a Toldi 
Mária vezette 

Vasutas Musical Stúdióban szerzett képesítést. 
Foglalkozik fordítással, dramatizálással, szí-
nészettel, énekléssel, rendezéssel, vagyis a 
színház valamennyi szegmense érdekli. Nyolc 
éven át vezetett amatőr színjátszó csopor-
tot. Jelenleg a Budapesti Operettszínház ren-
dezője, korábban fordítóként már a Rómeó 
és Júlia, A Szépség és a Szörnyeteg, vala-
mint a Rudolf című produkcióban is köz-
reműködött. 2004 nyarán az ő rendezésé-
ben mutatták be a Városmajori Szabadtéri 
Színpadon a Valahol Európában című musi-
calt, illetve ebben az évben volt ugyancsak 
az ő rendezésében a Szabó Magda regé-
nyéből Szemenyei Jánossal közösen írt 
Álarcosbál című musicaljének premierje.

2005 decemberében az Operettszínház Súgó 
Raktárszínházban rendezte a Jövőre, Veled, 
Itt! című előadást, 2006 nyarán a Margitszige-
ti Szabadtéri Színpadon a Mária evangéliuma 
című rockoperát, 2007 márciusában pedig a 
Thália Színházban az Oltári srácok című kon-
cert-musicalt. 2008-ban Szabó Magda Abigél 
című regényéből készíthetett az írónő külön 
engedélyével új magyar musicalt.2009-ben 
Frank Wedekind: A tavasz ébredése című drá-
májából készült Broadwaymusicalt, a Spring 
Awakening-et, Tavaszébredés címen rende-
zi meg Budapesten. 2009. tavaszán A Pécsi 
Nemzeti Színházban a Monmartrie-i Ibolyát 
állítja színpadra.  

Jánoshalma Város Képviselő-testüle-
te 265/2008(V.22.)Kt. számú határozatával 
„Jánoshalma Város Díszpolgára” címet 
adományozott Szabó Sándor jánoshalmi 
lakosnak, Jánoshalma város ifjúságának 
nevelésében kifejtett áldozatos munkájáért.

Szabó Sándor 
matematika sza-
kos középiskolai 
tanár
Tanulmányait Bo-
rotán és Bácsal-
máson végezte az 
érettségiig, majd 
a pécsi Peda-
gógiai Főisko-
lán matematika-

kémia szakos oklevelet szerzett 1952-ben. Gya-
korló tanárjelöltként egy évig tanított Boro-
tán, majd 1953-ban Jánoshalmára helyezték az 
akkori fiúiskolába. 1953-54-ben a helyi szakis-
kolában óraadóként, majd az 1960-as évek ele-
jén 3 évig a létrejött gimnáziumban tanított. 
1967-ben a József Attila Tudományegyetemen 
középiskolai tanári oklevelet szerzett matemati-
ka szakon. Részt vett a dolgozók iskolájának és 
a levelező kertészeti technikumnak a megszer-
vezésében, ahol több éven keresztül tanított. 
1968-ban a két iskola egyesült, azóta a Hunya-
di János Általános Iskola tanáraként tevékeny-
kedett fáradhatatlanul, nyugdíjazásáig.
Pedagógusként kétszeres „Kiváló Dolgozó”, 
majd 1957-ben „Kiváló Pedagógus” kitünte-
tést kapott. A „Kiváló Sportvezető”, a „Test-
nevelés és Sport Kiváló Dolgozója” kitünte-
tés mellé 1988-ban megkapta az OTSH-tól a 
„Kiváló Társadalmi Munkáért” kitüntetést. 
Pedagógiai munkája példaként állítható a 
jövő számára is.
A helyi sportegyesületben különböző funkció-
kat töltött be. A községi sportéletben állandó-
an tevékenykedett, az 1970-es évek sportese-
ményeinek szervezője volt. Labdarúgás és kézi-
labda nagyot fejlődött ebben az időszakban: a 
felnőtt labdarúgó csapat hosszú éveken át az 
MB III-as mezőny meghatározó csapata volt, az 
iskola kis focistái az Úttörő Olimpiáig, a kézi-
labdázók pedig egészen az NB II-ig jutottak.
Legnagyobb segítséget feleségétől kapta, aki 
mindenben segítette és biztosította a nyugodt 
hátteret. Nős, két lánya szintén pedagógus, 6 
unokája van.
„MINDIG AZ A TÖREKVÉS VEZETETT,
HOGY MINDENKI TANULJON ÉS 
SPORTOLJON.”

Dr Jeneyné 
Pati Nagy 
Sarolta  peda-
gógus csa-
ládban szüle-
tett és a pél-
dát követve a 
pedagóguspá-
lyát választot-
ta élethivatá-
sul. 
Tanítónőként 
dolgozott az 
általános isko-
lában, majd 

később az egyetemen elvégezte a magyar sza-
kot. Igazgatóhelyettesként nagy szerepe volt 
a gimnázium létrehozásában 1963-ban, majd 
amikor 1970-ben az iskola a mai épületébe 
költözött igazgatóként folytatta munkáját. 
Feladatait rendkívüli energiával végezte, az 
élete volt az iskola. Fontosnak tartotta, hogy 
a jánoshalmi fiataloknak tanulási lehetősé-
get biztosítson az általános iskola után, igye-
kezett a fiatalokat a városhoz kötni, s a végzés 
után sokuknak segített munkát keresni szemé-
lyes kapcsolatai révén. 
Kulturális központtá tette az iskolát, író-olva-
sótalálkozókat, híres emberekkel való beszél-
getéseket, rádiós vetélkedőket szervezett. 
A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra és 
közösségi, kulturális életre nevelte. 
Nagy figyelmet fordított a nevelésre, részben 
személyes példaadással, részben pedig színvo-
nalas iskolai ünnepségek, színházlátogatások, 
irodalmi színpad szervezésével 
Sok diák számára vált példaképpé alapos, igé-
nyes, odaadó munkájával. 
Vezetőként tevékenységének meghatározó 
irányvonala volt az iskola érdekeinek minde-
nek előtt való szem előtt tartása. 
1982-ben vonult nyugdíjba, Budapestre köl-
tözött, a Színház és Filmművészeti Egyetemen 
vállalt magyar nyelvi lektori állást, majd a 
tanulmányi osztályon dolgozott. 
Tanuló ifjúságunk elé példaképül állítjuk tevé-
kenységét. 

Jánoshalma Város Képviselő-testüle-
te a 266/2008(V.22.)Kt. számú határozatával 
„Jánoshalma Város Díszpolgára Posztumusz” 
címet adományozott Dr. Jeneyné Pati Nagy 
Sarolta néhai jánoshalmi lakosnak pedagógiai 
munkásságáért, ifjúságunk évtizedes nevelé-
séért, áldozatos és lelkiismeretes munkájáért. 

Jánoshalma Város Képviselő-testüle-
te 267/2008(V.22.)Kt. számú határozatá-
val „Jánoshalmáért” címet adományozott 
Somogyi Szilárdnak a jánoshalmi születé-
sű rendezőnek, Jánoshalma művészeti, kul-
turális életében betöltött munkájáért, város-
unk hírnevének továbbviteléért.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
a 268/2008(V.22.)Kt. számú határozatá-
val „Jánoshalmáét Posztumusz” címet 
adományozott Mikó Irén néhai jános-
halmi lakosnak áldozatos, lelkiismeretes 
munkájáért, pedagógusi, közösségi tevé-
kenységéért.  

Köszönő levél KanadábólTÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐKNEK 
A Városgazda Kft. - szervezésében 

ÚSZÓEDZÉS
 indul.

Tervezett edzésnapok: 
Hétfő: 14,00-tól  - 15,00-ig és 15,00-tól  -  16,00-ig
 Csütörtök:  14,00-tól  - 15,00-ig és 15,00-tól  -  16,00-ig
Az edzés ideje: 2008. szeptember hónaptól 2009. május hónapig.
(iskolaidőben)
Az edzés helye: Tanuszoda Jánoshalma, Bernáth Z. u. 1.
Korosztályok:   7 évestől  - 9 évesig

10 évestől  -  12évesig
13 évestől  -  15 évesig

Megjegyzés: Az edzésnapok az igényeknek megfelelően, változhatnak. 
Testvérek esetében az „egycsoportos“ foglalkoztatás is megoldható.
Az edzések havi 8 alkalommal kerülnek megtartásra (heti 2 alkalom).
A havi 4000Ft/fő - de testvérek esetében pl.: 2x3500 = 7000Ft.
Az úszóedzéssel kapcsolatban szülői megbeszélést tartunk 
2008. szeptember 11.-én(csütörtök) 18,00-kor a Sportcsarnokban. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
        Juhász Zsolt                                              Szabó Gábor
           Ügyv.Ig.                                                     Úszóedző

Városgazda Kft.
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Riporter: Láthatóan a polgármester úr programjában az év 
elején megfogalmazott tervek kezdenek testet ölteni. Nemré-
giben a szennyvízberuházásra kiírt pályázat első fordulóján 
nyert a város, most ismét egy nagy jelentőségű fejlesztés –a 
Kistérségi Egészségügyi Központ- pályázata lett sikeres.

Polgármester úr: Valóban így van, a Képviselő-testü-
let tagjai és magam is örömmel értesültünk róla, hogy az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kis-
térségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi 
kistérségben” című, TIOP-2.1.2-07/1-2008-0003 jelű pályáza-
tunkat a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Ható-
ságának Főigazgatója 859 557 018 Ft összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte. 

Az önkormányzat ezáltal, a támogatási szerződésben és a 
pályázatában foglaltak szerint, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költ-
ségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján az előbb 
említett összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás-
ban részesül.

Riporter: Ez óriási eredmény, hiszen ilyen mértékű összeg 
még nem érkezett Jánoshalmán az egészségügy fejlesztésére. 
Mire fordítódik ez a pénz?

Polgármester úr: Először is azt kell látni, hogy jelen-
leg Jánoshalmán két épületben végeznek orvosaink rendelé-
seket, ezután pedig minden egy helyre fog kerülni. A hely-
színt fontos volt úgy megválasztanunk, hogy a buszmegál-
lótól, és a vasútállomástól nagyjából ugyanakkora távolság-
ra legyen. Ennek az oka, hogy Jánoshalmával együtt hat tele-
pülés egészségügyi szolgáltatásait végzik majd az épület-
ben: Borota, Hajós, Kéleshalom, Mélykút és Rém lakosainak 
egyaránt közelebb lesz, mint a Kiskunhalasi kórházba utaz-
ni. Kényelmesebb és olcsóbb lesz a megközelítés több, mint 
húszezer embernek. Tehát gondolni kellett a távolsági közle-
kedési eszközökre is, valamint arra, hogy a környéken meg-
felelő nagyságú parkolóhely is kialakítható legyen az autóval 
érkezők számára. Több helyszínt megvizsgálva a Béke tér 9. 
sz. alatt lévő Kulturális Központ épületét találtuk a legmeg-
felelőbbnek, ami jelenleg sajnos nincs kihasználva, így pedig 
biztosítottnak láttuk a hasznosítást. Mivel a tavalyi évben már 
kialakítottuk a mellette álló épületben az Imre Zoltán emlék-
szobát, szeretnénk még egy hangulatos közösségi teret, kávé-
zót is kialakítani az udvarban, ahol szabadtéri irodalmi műso-
rokat, zenei programokat is tervezünk tartani az ide látoga-
tóknak hétvégén, vagy esténként. Megnyugtatom a közvéle-
ményt, hogy a park meglévő fái és a zöld területek sem lesz-
nek háborgatva.

Másodszor pedig ez a hatalmas összeg látványos minőségi 
változást fog eredményezni a térség egészségügyi ellátásában, 
mivel korszerű diagnosztikai eszközökkel, gyógyászati beren-
dezésekkel fogjuk berendezni az új kétszintes épületet, meg-
könnyítve orvosaink szakmai munkáját.

El kell mondanom, hogy eredetileg nagyobb összegre 
pályáztunk. A terveink szerint az alapellátás korszerűsítését is 
tartalmazta a pályázat, de a Bíráló Bizottság a támogatási szer-
ződés megkötéséhez olyan feltételeket támasztott, amikkel 
a pályázat költségvetését csökkentette 76.414.446 Ft érték-
ben. Így nem kapunk pénzt az alapellátáshoz tartozó eszkö-
zökre, és nem támogatták az alapellátással összefüggő költsé-
geket, így az általános rendelő eszközeit, a védőnők eszköze-
it, a háziorvosok eszközeit, valamint a fogászatét sem. Azért 
kerültek az előbbi tételek a pályázatba, hogy egységes beren-
dezés és eszközellátottság legyen az egész épületben, de ez 

a törekvés sajnos nem támogatott, ezáltal valószínűleg lesz 
olyan orvos, akinek az új épületben, de az eddigi eszközökkel 
lesz majd kénytelen tovább dolgozni.

Három ultrahangos készüléket terveztünk, ebből csak kettő 
beszerzésére kaptunk engedélyt ebben a pályázatban.

Az engedélyezési tervek készítésének költségeit, az infor-
matikai háttér kialakítását is támogatják, ez mindenképpen 
jó hír. A Bíráló Bizottság nem fogadta el viszont a független 
értékbecslő által megállapított, az önerőként megjelölt ingat-
lan felépítményének értékét sem, csak a telek értékét. A továb-
biakban tehát pénzbeli önerővel kell kiegészíteni a saját hoz-
zájárulást, erre a nemrégiben kibocsátott kötvény egy része 
lesz a fedezet. Ezt pontosan ezekre a célokra szánta a Képvi-
selő-testület. A pályázat pénzügyi terve az új források alap-
ján tehát:
Természetbeni önerő:  4.700.000 Ft 0,52%
Pénzbeli önerő:  40.539.859 Ft 4,48%
Támogatási összeg: 859.557.018 Ft 95,00%
Összes elszámolható költség:  904.796.878 Ft 100,00%

Riporter: Milyen új szolgáltatások lesznek az épületben?
Polgármester úr: Az új intézmény egy integrált kistérségi 

járóbeteg-szakellátó központ lesz, és a fejlesztés úgy valósul 
meg, hogy a jelenleg 34+15 órában üzemelő szakrendelő 200 
óra szakorvosi és 60 nem szakorvosi órával fog üzemelni, kie-
gészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátással.

További cél a foglalkozás-egészségügy (üzemorvoslás), 
egészségnevelés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, pre-
venció és egészségtudatos életmód kialakítása, valamint az 
egészségügy peremterületén működő támogató civil szerve-
zetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-
központ, diabetes-klub stb.), tehát sokszínű a paletta, igyek-
szünk mindezeknek a tevékenységeknek helyet adni az épület-
ben. Az Intézet továbbá számos egyéb funkciót is betölt majd, 

ilyenek az ügyeleti ellátás, a védőnői szolgálat, az anya- és 
csecsemővédelem, a terhes gondozás, terhes torna, terhességi 
tanácsadás, gyógytorna stb. Végül, de nem utolsósorban emlí-
tem a mentőállomást, aminek kialakítása a környékünkön már 
égetően szükséges.

Az intézmény mind építészeti megközelítésből – gondolok 
itt az energiatakarékosságra, környezettudatosságra – meg-
újuló energiák használatára, de eszköz oldali megközelítésből 
(pl.. integrált informatikai rendszerek, telemedicina, stb.) is a 
legkorszerűbbnek mondható, és magától értetődően akadály-
mentesített intézmény lesz majd.

Riporter: Mikor kezdődik az építkezés?
Polgármester úr: Úgy gondolom, 2009. tavaszán, a téli 

fagyok elmúltával megkezdődhet a beruházás. Hozzáteszem, 
saját felelősségünkre már a támogatási szerződés megkötése 
előtt is elkezdhetnénk, de ennek nem látjuk értelmét. 

Elfoglaltságot jelenleg is ad a további tervezés, bár ez 
a lakosság számára nem látszik. A támogatás folyósításá-
nak előfeltétele ugyanis a Jánoshalma Város Önkormányza-
ta és 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, a napjaink-
ban megalakuló gazdasági társaság valamint a Társadalmi Inf-
rastruktúra Operatív Program Irányító Hatósága képviseleté-
ben eljáró Strukturális Alapok Programiroda, mint közremű-
ködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése. Az 
ehhez szükséges operatív feladatok elvégzése és dokumentu-
mok előkészítése van most napirenden.

Riporter: Jó egészséget kívánok ehhez a munkához!

Ú J A B B  N Y E R T E S  PÁ L Y Á Z A T
KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONT

A park felöli nézet

A katolikus iskola felöli nézet
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Ez a tábor olyan képességek, 
készségek fejlődését eredményzte, 
amelyek a túléléshez elengedhetet-
lenek. Alkalmazkodni kellett egy-
máshoz, természetes, nem civilizá-
ciós körülmények közt élni.

Mi is történt?
2008. augusztus 1-én közel 300 

km-re, ki mivel, de a tábor résztve-
vői megérkeztek a Csabrendekhez 
közeli vízimalomba.

Szombaton Zalaszentgrótra men-
tünk strandolni. A Nagygörbői 
Sziklafolyosó, Bazalt utca lenyű-
göző sziklái közt jutottunk el a 
Vadleánylik barlangig. Délután az 
éjszakai baglyok még az Off Roadot 
is felfedezték.

Vasárnap bringákra pattantunk, s 
a rövidebb úton  Mogyorósdomb-
ra, a Geológiai Kutatóközpontba 
érkeztünk. Ott a Bakony földtör-
ténetével ismerkedtünk meg kicsit 
közelebbről. Megtudhattuk, jórészt 

növények és állatok megkövese-
dett maradványaiból állnak hegyei. 
Hazafelé a bringás csapat betért az 
Off Roadra.

Hétfőn busszal és autókkal men-
tünk Balatonra. Keszthely első osz-
tályú strandján élvezhettük a 34 
fokos hőséget, ingyen csúszdázhat-
tunk, pénzért vizibiciklizhettünk, 
költhettük végre a pénzünket. Este 
óriási vihar volt É-Ny Magyaror-

szágon, ebből mi sem maradtunk ki! 
Három sátor összedőlt, szétáztunk, 
s a további táboréletünket a pajta 
fölötti padláson folytattuk többen.

Kedden jó időnek indult, be akar-
tuk venni a Rezi várat, de nagy volt 
a lafanc meg a gaz, s egy idő után 
az idő sem kegyelmezett nekünk. 
Zalaszántón azonban Európa egyik 
legnagyobb Sztupáját megnézhet-
tük. Délután daltanulás, fonás, vár-
rajzolás, bringás akadályverseny és 
kürtőskalács sütés várt ránk.

Szerdán újra cangára, hegyre 
fel, s egyre gyorsabban tudtuk már 
bevenni Sümeget. Az interaktív vár-
játék tetszett mindannyiunknak.

Délután a csomagjaink leltáro-
zása következett. Eljött a táborzá-
rás ideje!

Az estébe belefért még a 
kincsesládák keresése, s megta-
lálhattuk a jól megérdemelt tábo-
ri érmeket. Tábortüzet gyújtottunk, 
énekeltünk, s a hamvadó parázsnál 
szalonnát sütöttünk.

Csütörtökön sok-sok élménnyel 

gazdagodva, a táborbontás után ki 
autóból, ki vonatból intett búcsút a 
Balaton-felvidéknek.

Terézhalmi 
Ökoturisták Egyesületének 

táborozói

Sümeg Rád is várt!

GOLD MIX KFT. 
Ékszerboltja

Jánoshalma, Molnár János u. 2. (A Takarékszövetkezettel szemben) 

Kísérje figyelemmel akcióinkat! 
Arany-, ezüst ékszerek nagyválasztékban valamint női, férfi, 

és gyermek karórák, fali- és ébresztő órák kaphatók 
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 800 - 1630-ig, szombaton 800 - 1200-ig 

A nyáron történt

Felhívás!
A „Lajtha László”

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeretettel várja 
régi és új növendékeit az alábbi tanszakokra:

- szintetizátor
- fa-és rézfúvós
- moderntánc

- klasszikus balett
- kézműves

Érdeklődni és beiratkozni:

2008. szeptember 01-jétől a Hunyadi Általános Iskola 66-
os termében (volt titkárság) lehet

Megújult a Katolikus Óvoda

A Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye Érseki Hatósága fenntartásában működő Szent Anna 
Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon óvoda intézményegysége megújulva, meg-
szépülve várja a gyermekeket az új tanév kezdetén. Fenntartónk jelentős beruházással igyek-
szik eleget tenni a törvényi elvárásoknak, mellyel a gyermekeknek is nagy örömet szereznek. 
Az udvar felújításának első szakaszában korszerű és biztonságos játékokat vehettek birtokuk-
ba a gyermekek. A felújítás másik részére is hamarosan sor kerül, amikor a talajt gyeptéglával 
burkolják az udvar pormentesítése érdekében. Az új játékok kipróbálására az iskolát megkez-
dő volt nagycsoportos óvodásaink is szívesen visszalátogatnak óvodánkba.
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Horvátországban lépett fel a Felső-bácskai Fiatal Művészetért Kulturális Alapítvány  nép-
tánccsoportja, méltón képviselve településünket a nagyszabású nemzetiségi rendezvényen. 
Táncosaink két koreográfiát vittek színpadra augusztus 23-án Chakovacban (Csáktornyaán) a 
6 néptáncos pár nagy sikert aratott a nagy létszámú közönség előtt.

A nyári iskolai szünet idején a Városgazda Kft munkatársai elkészítették az általános iskola 
udvarán a támfalat. Emellett felújították a nagy iskola park felöli főbejáratának auláját is. Infor-
mációink szerint nagyobb iskola felújításra várhatóan jövőre kerül sor

2008. augusz-
tus 2-án nyol-
cadik alka-
lommal került 
m e g r e n d e z é s -
re a Kéleshalmi 
K a k a s p ö r k ö l t 
-főzőverseny az 
Ó d o r - t a n y á n . 
Már a rendez-
vény előtt napok-
ban kiderült: itt 
valami nagyszerű 
dolog fog történ-
ni. A meteoroló-
gia jó időt jósolt, 
minden eddiginél 
több sátrat állí-
tattak fel a ver-
senyző csapatok. 
Szombatra elkészült a díszkivilágí-
tás, már csak a versenyzőket kel-
lett várni. Délután kettőre kellett 
elfoglalni a főzőhelyeket. Minden 
eddiginél több, rekord számú neve-
zés érkezett. Akadtak helybéliek, 
jánoshalmiak, kiskunhalasiak, de 
az ország minden tájáról érkeztek 
versenyzők. Összesen 39 bogrács-
ban főtt kakaspörkölt. Három óra-
kor Németh József a Magyar Gaszt-

ronómiai szövetség Hagyományőr-
ző Csoportjának elnöke, aki a zsű-
ri elnöke is volt, nyitotta meg a ver-
senyt. Elmondta, hogy szakszemmel 
milyen is a jó kakaspörkölt. Felhív-
ta versenyzők figyelmét, hogy mire 

vigyázzanak, s hogy mit fog „díjaz-
ni” a zsűri. 

A szűri tagjai voltak még: Szakál 
Lajos a kiskunhalasi  BKMÖ Vári 
Szabó István Szakközépiskola Szak-
iskola és Kollégium (volt Garbai) 
gyakorlati oktatásvezetője, Péter 
Szabó Lajosné Kéleshalom Köz-
ség polgármester és Rostás Róbert 
Kéleshalom Község alpolgármes-
tere. 

Négy órakor kezdődött a főzés. 
Lehetett főzni fával, gázzal egy-
aránt. A főzés alatt a zsűri folyama-
tosan felkereste a csapatokat. Érde-
kes színfoltja volt a délutánnak és 
a főzésnek, hogy Szabó Géza úr, a 

„Gasztronómiai Baráti Kör” meg-
álmodója egy speciális szerzetesi 
ruhában egyenként áldotta meg a 
bográcsokat. 

A délután a legkisebbeké, a gyer-
mekeké volt. Volt itt minden játék-
vár, lovas-kocsikázás, tűzoltóau-
tó, de az igazi meglepetés a Nyá-
ri Mikulás volt. Ismételten Szabó 
Géza – aki már többször elnyerte 
Magyarország legszebb Mikulása 
címet –öltözött be egy direkt nyárra 
tervezett mikulásruhába. Elmond-
ta, hogy eljött megnézni a gyere-
keket, hogy vajon nyáron is jók-e, 
nemcsak télen, amikor ajándékot 
szoktak kapni. Több, erre az alka-
lomra komponált dalt megtanultak 
és elénekeltek a gyerekek. Azért 
most sem maradt el az ajándék-
osztás sem. Közben a pörköltek 
lassan kezdtek elkészülni, a zsűri 
megkezdte a munkáját.  Hétórakor 
pontosan megkezdődött a budapes-
ti Sangria zenekar produkciója, ami 
reggel öt órakor még tartott és óriá-
si sikert aratott.  

Nyolc órára a zsűri befejezte a 
kóstolást, és elkezdte az értéke-
lést. „Bizony nem volt könnyű dol-
gunk”, meg Németh József a zsűri 
elnöke, mert bizonyos étkek közötti 
sorrendet csak újra kóstolással tud-
ták ledönteni. Valamennyi verseny-
ző kapott emléklapot, a részvétel-
ért. Ezen kívül öt bronz, öt ezüst 
és öt arany érmet osztott ki. Ezen 
kívül különdíjak is gazdára talál-
tak. Ilyen volt például a legfiata-
labb és legidősebb főzőnek járó díj. 
Dudás Attila olyan olyan különdí-
jat is kapott, melynek révén 2008. 
augusztus 5-én az RTL Klub reg-
geli műsorában is főzhetett egy 
kakaspörköltet. Mellesleg ő nyerte 
meg a versenyt is, megvédve tava-
lyi címét. A győztes Kéleshalmáról 
származik, s jelenleg Szeremlén él. 
Aranyérmesek lettek még: „Humán 
Kft csapata Kéleshalmáról, Csanádi 
Teréz csapata Jánoshalmáról, vala-
mint Fodor Zoltán Szegedről, és 
Papp Róbert Bajáról.  

A serlegeket óriási ovációval vet-
ték át a csapatok. 

Tíz órakor elkezdte műsorát a 
Defekt Duó. A Mikroszkóp Szín-
pad művészeinek frenetikus sike-

rük volt. Ők is és a Sangria együt-
tes tagjai is dicsérték a fantasztikus 
közönséget. 

A Kakaspörkölt-főzőverseny 
támogató voltak: Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat, Bányai 
Gábor a Közgyűlés elnöke, Dr. 

Gulyás András, K&H Bank Zrt, 
Jánoshalma Város Önkormányzata, 
Kéleshalom Község Önkományzata, 
és még sokan mások. Köszönet ezért 
mindannyiuknak!

Ódor István

Ami rossz a kakasoknak az jó az ínyenceknek

Táncos siker Horvátországban Megépült támfal, megújult bejárat
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„Ha próbálkozol, csalódhatsz, de 
ha nem próbálkozol – véged van.” 
(Beverly Sills)

Pályám elején csodálattal figyel-
tem a nagy „öreg” pedagógusok 
munkáját, s zavarba jöttem, mivel 
ők könnyedén elvégeztek minden 
munkát, megoldottak minden fel-
adatot, még olyanokat is, amiket 
mi lehetetlennek hittünk. El akar-
tam lesni a titkukat, olyan akartam 
lenni, mint ők: erősek, céltudato-
sak, határozottak és bölcsek. Tanul-
tam, tapasztalódtam, új utakat keres-
tem. Pályám során sok sebet kap-
tam, de még több szeretet, biztatást, 
megerősítést a gyerekektől, szülők-
től, kollégáktól. Az elmúlt több mint 
három évtized megedzett. Megta-
nultam, hogy az emberi viselkedést, 
a munkához való viszonyt elsősor-
ban a célok motiválják. Értelmes, 
elérhető célokat, a megújulás lehe-
tőségét akarom felkínálni az iskolá-
nak, munkatársaimnak. 

Meggyőződésem, hogy csak 
akkor tudunk talpon maradni, ha 
valamennyien nyitottak leszünk az 
útkeresésre, a szemléletváltásra.

Az iskola, az oktatás soktényezős 
dolog. Ha egyet-egyet megváltozta-
tunk, az nem lesz képes átalakítani a 
leglényegesebbet, a szemléletet. Az 
„ahogy szoktuk csinálni” elve igen 
nagy úr. Ha a pedagógus nem akar-
ja a megújulást, ha ellenáll, akkor 

nem is fog változni semmi. John 
Maynard Keynes közgazdász gon-
dolatával értek egyet: „A nehézség 
nem az új eszmék kiala kításában rej-
lik, hanem a régiektől való megsza-
badulásban.”

A versenyképesség szempontjából 
fontosnak tartom a célhoz vezető út 
folyamatát, a tervezett, tudatos szak-
mai tevékenységet, a nagy szakmai 
alázattal végzett munkát. Az alábbi-
akban összegyűjtöttem azokat ele-
meket, amelyek szervezeti kultúránk 
részei, és úgy gondolom, hogy akti-
vizálásuk versenyképességünk meg-
határozója lehet:

magas fokú szakmaiság, tudatos-
ság, csapatmunka, megfelelő sza-
bályozottság, jól kialakított minő-
ségirányítási rendszer működteté-
se, folyamatos fejlesztés, jó együtt-
működő partneri viszonyok, mun-
ka iránti alázat, horizontális tanu-
lás, összetartó tantestület, EU-s pro-
jektek tapasztalatainak beépítése a 
tanítási folyamatokba, belső tudását-
adás, hit, optimizmus, egymás segí-
tése, multiplikáció, bevonás – cél-
lal való azonosulás, tudatos szerve-
zeti felépítés, a versenyhelyzet elle-
nére a harmóniára törekvés, nem 
mindenáron való versengés, biza-
lom, gazdag tevékenységrendsze-
rünk tanórán és tanórán kívül, lelke-
sedés, kitartás, kezdeményezőkés-
zség, informatikai háttér, nagy mun-
kabírás, elkötelezettség, hagyomá-
nyaink megőrzése, szabadság – fele-
lősség, sok jó kolléga, pedagógus-
értékelés, partneri igény és elége-
dettségmérésekre épülő fejlesztések, 
folyamatos önértékelés, stratégia – 
éves tervezés, reagálás a környezet 
változásaira, cél – folyamat – ered-
mény egysége, stb. 

A fenti felsorolás szándékosan 
nem rendszerezett. Ezeket a felada-
tokat esetünkben nem lehet és nem 
is szabad rangsorolni. Egy dolog 
tűnik biztosnak: csak csapatmunká-
ban kivitelezhetőek. Olyan tantestü-
lettel, olyan fenntartói szemlélettel 
érhetünk el bármit is, amelyet egyet-
len dolog motivál: a jánoshalmi gye-
rekek minél magasabb színvonalú 

képzéshez, oktatáshoz, neveléshez 
való juttatásának szándéka.

Felvetődik a kérdés: hol a veze-
tés tevékenysége mindebben? Mi 
az, amit másként lehet, másképp kell 
csinálni? Az előbb felsorolt tevé-
kenységsor feltételez egy nagyon 
tudatos, elkötelezett vezetést, magas 
színvonalú szakmaiságot, peda-
gógiai optimizmussal, folyamatos 
önkontrollal munkálkodó iskolave-
zetést. Az oktatási törvény előírja az 
önértékelést, intézményünkben ez 
már az Érttékközvetítő és képesség-
fejlesztő programban működött, s 
azt gondolom, hogy a tudatalattink-
ban, a pedagógus vénákban a fej-
lesztési irányokat kijelölő kultúra-
elemként még mindig benne van.

Intézményünk jellemzője volt, 
olykor ma is az, a következő gon-
dolat: „Minálunk, ha teljes erőd-
ből rohansz, az éppen csak arra 
elég, hogy egy helyben maradj. Ha 
máshová akarsz jutni, legalább két-
szer olyan gyorsan kell futnod!” 
(Lewis Carroll) Ugyanakkor vezetői 
felelősség az egészségtelen verseny, 
rivalizálás visszafogása, ésszerű 
keretek közötti tartása, mert a min-
dig, mindenben versenyzés hosz-
szú távon nem biztosítéka a jó isko-
lának.

A rendelkezésre álló eszközök sze-
rények, az intézményesített támoga-
tás kevés. A szerkezetváltás emberi 
és szakmai téren is számtalan meg-
oldásra váró feladatot hozott magá-
val. A jelenlegi jogszabályi dzsun-
gel mellett az intézmények telje-
sen jogszerű működtetése lehetet-
len, ugyanakkor az igazgató az egy-
személyi felelős mindenért, bárme-
lyik pillanatban felelősségre vonha-
tó valamilyen vétlen mulasztásért.

Jogosan merülhet fel a kérdés: 
ha ennyi nehézséggel kell szembe-
nézni, miért vállalkoztam erre a fel-
adatra. A válasz egyszerű: hiszek 
abban, hogy kollégáimmal együtt 
képes leszek arra az alkotó munkára, 
melynek eredményeként a jánoshal-
mi gyerekek a 21. századhoz méltó 
esélyt kapnak a felnőtté váláshoz.

Somogyiné Sági Piroska

Tanévnyitó 2008.

„Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud:
  Játékot, zenét, örömet.

  Azt, hogy mit fogad el, azt bízzák rá.
  Csak az a lelki táplálék válik javára, 

  Amit maga is kíván.”
(Kodály Zoltán)

Pedagógiai célunk, hogy a bölcsődés és az 
óvodáskorú gyermekek nevelése, szeretetteljes, 
személyes biztonságot és szabadságot nyújtó 
környezetben folyjon, segítse elő a gyermekek 
harmonikus fejlődését, annak eltérő ütemét, 
az életkori és egyéni sajátosságokat fi gyelembe 
véve. 
Váljanak környezetükben otthonosan mozgó, 
egészséges, nyitott, el és befogadó, önmagukat 
kreatív módon kifejezni tudó emberekké.
A gyermekek, egyéni adottságaikhoz mérten, 
óvodáskoruk végén, rendelkezzenek azokkal a 
személyes, szociális és kognitív kompetenciák-
kal, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai 
életre.

Olyan bölcsődei és óvodai élet szervezése, • 
amely örömet, biztonságot, sikert és kitelje-
sedést nyújt, s mindenki számára esélyt ad a 
kiegyensúlyozott egyéni fejlődéshez.
Az intézmény minden alkalmazottja a ne-• 
velőmunka szolgálatában álljon, tevékeny-
ségükben folyamatosan nyilvánuljon meg a 
gyermekek jogainak biztosítása, szükségleteik 
kielégítése, egyéniségük tiszteletben tartása. 

A bölcsődei és óvodai élet a családi nevelési • 
kiegészítőjeként funkcionáljon. A közös fe-
lelősségre való tekintettel, hatékony együtt-
működés megszervezése, amelyben egyértel-
műek a kompetenciák.
A gyermekek egyéni fejlődésének, esélyének • 
biztosítása érdekében folyamatos munkakap-
csolat tartása az Egészségügyi, a Gyermekjó-
léti valamint a Szakszolgálatokkal. 
Rugalmas alkalmazkodás a társadalmi kör-• 
nyezet igényeihez, amennyiben azok a célok 
elérését szolgálják. 
Programunk legyen továbbra is nyitott, ér-• 
tékeink megőrzésével, hagyományaink ápo-
lásával, fogadjunk be mindent, ami szép, 
ízléses, esztétikus, nem idegen a 1,5-8 éves 
életkortól. A gyermekek a tevékenység és a 
tevékenykedtetés sokszínűségével éljék át, já-
tékba ágyazott mindennapjaikat. 

Vezetői cél, - az Önkormányzat közoktatás fej-
lesztésére irányuló stratégiai terve szerint – az 
intézmény Helyi Gondozási, Nevelési, Minő-
ségirányítási és Esélyegyenlőségi Programjában 
megfogalmazott feladatok, folyamatok minő-
ségi fejlesztése. 

A külső és belső partneri igények feltárásával • 
és lehetőség szerinti beépítésével,
A gyermekek jogainak és mindenek felett • 
álló érdekének biztosításával,
Egyenlő esélyek teremtésével és adásával,• 
A szervezeti kultúra továbbfejlesztésével,• 

Értékrendek, célok, feladatok, elvárások is-• 
mertségével,
A gondozási, nevelési program továbbfejlesz-• 
tésével,
A nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának, • 
hagyományainak ápolásával,
A sajátos nevelési igényű gyermekek integ-• 
rált környezetben történő nevelésével, egyéni 
képességeik szakszerű fejlesztésével,
Az óvoda – család; óvoda – iskola kapcsolatá-• 
nak hatékonyabbá tételével,
A minőségirányítási rendszer működtetésé-• 
vel,
A szakmai szolgáltatások körének lehetőség • 
szerinti bővítésével, kiszélesítésével és meg-
szervezésével,
A munkakörülmények és feltételek javításá-• 
val.

Legfontosabb célunk, hogy
A gyermekek érezzék jól magukat, bölcsődei 
és óvodai környezetük legyen biztonságos, 
egészséges.
Nevelkedjenek, fejlődjenek egyéni adottsága-
ik, képességeik szerint, nyugodt, vidám, szere-
tetteljes légkörben. 
Mindezt a játék elsődlegességének folyama-
tos biztosításával tesszük, hisz egy bölcsődés, 
óvodás kisgyermek személyiségének fejlődése, 
fejlesztésének lehetősége csak ily módon lehet 
eredményes.

Mindennapjaikat nagyon sok érdekes, az óvo-
dapedagógusok által kezdeményezett, szervezett 
tevékenység színesíti továbbra is. Bölcsődében, 
óvodában töltött időben nagyon sok tapaszta-
latszerzései lehetőségük lesz, kivitelezhetik ötle-
teiket, alkothatnak saját elképzeléseik alapján.
A gyermekcsoportokban – játék, tanulás, mun-
ka közben - megtanulhatják, gyakorolhatják az 
egymáshoz való alkalmazkodás, az el és befoga-
dást, a konfl iktusok kezelését, elrendezését.
Hosszú távú célkitűzéseink megvalósításában 
konkrét formát fog ölteni a közvetlen természe-
ti és társadalmi környezettel való ismerekedés, a 
környezettudatos szokások kialakítása, megala-
pozása.
A gyermekek egészségesebb fejlődését szolgálja 
majd, hogy e nevelési évtől kezdődően kihasz-
náljuk a Tanuszoda nyújtotta lehetőségeket is.
Kialakított hagyományainkat tovább ápoljuk, 
tartalmukat folyamatosan gazdagítjuk.
Feladataink megvalósulásának garanciája a ne-
velőközösségünk egységén, felkészültségén, 
példaértékű hozzáállásán túl, a sok jó szándékú 
segítőkész szülő, szponzor.
A Hunyadi Népe hasábjain keresztül ezentúl is 
beszámolunk minden jelentős bölcsődei, óvodai 
eseményről, rendezvényről. Hírt fogunk adni a 
Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységéről is.     

Mikó Mária intézményvezető

Új tanév, új feladatok a Hunyadi iskolában

A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat
2008 – 2013-ig szóló programja

A JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-
TÁRSULAT HÍREI

Tisztelt Érdekeltek!

Tájékoztatjuk az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezőket, 
hogy a Földhivataltól az adatbázist megkaptuk. Ez alapján átvizsgáljuk 
nyilvántartásunkat és azokat az ingatlantulajdonosokat levélben felkeressük, 
akik még semmilyen értesítést nem kaptak. Kérjük a levelek kézhezvétele után 
szíveskedjenek felkeresni ügyfélszolgálati irodánkat tájékozódás vagy szerződés 
kötés érdekében. 
Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a szerződések kötési határideje szeptember 
folyamán véglegesen lejár. Ezután csak kizárólag a 477.000,- Ft egyösszegű 
megfi zetésével lehet teljesíteni az adott ingatlan fi zetési kötelezettségét.  

Ismételten kérünk minden érdekeltet,
hogy a fi zetési határidőket szíveskedjenek betartani, annak érdekében, hogy 
a futamidő alatt az állami támogatás lehívható legyen minden szerződéshez. 
A késedelmesen fi zető tagjainknak az állami támogatás rész nem hívható le 
teljes egészében, ezért a futamidő végén nem áll rendelkezésre a számláján a 
megfelelő összeg, ebből adódóan pótbefi zetési kötelezettsége keletkezik.
Felhívjuk azon ingatlantulajdonosok fi gyelmét, akik LTP szerződéssel 
rendelkeznek, hogy ingatlan adás-vétel esetén kérjenek felvilágosítást 
a szerződéssel kapcsolatos teendőkről ügyfélszolgálati irodánkban.

Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre minden kérdésben.
Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű)

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

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

Csütörtök szünnap
Köszönjük együttműködésüket.

JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT
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Szeptember elsején az ünnepélyes tanévnyitón Győry János 
igazgató több mint 80 új diákot köszönthetett. Három 9. évfo-
lyamos és egy technikus osztályt, akiknek tagjai a mezőgazda-
sági szakképzést választották. Az igazgató hangsúlyozta, hogy 
ez létszám közel azonos azzal, mely a nyárelején végzősként 
elhagyta az iskolát. Kiemelte, hogy mind technikai feltételek, 
mind emberi erőforrás tekintetében felkészült az iskola a most 
következő tanévre.  Ebben a tanévben a korábbi szakmák sze-
rint folyik a képzés.

Az iskola képzési jellegénél fogva az első tanítási napon zár-
ják az előző tanévet. Ebből az alkalomból a 2007-2008-as tan-
évben kimagasló eredményt elért tanulók könyvjutalmat és 
dicsértet vehettek át. 

Az iskolaala-
pítástól kezd-
ve már megszok-
tuk, hogy a tanévet 
mindenkor Kiss 
Györgyné, Klári-
ka nyitotta meg. 
Mindannyiunknak 
szokatlan volt ettől 
a hagyománytól 
elszakadni. Mivel 
Klárika nyugdíjba 

ment, ezért a most következő tanévre Bábel 
Balázs érsekatya engem bízott meg az iskola 
vezetésével, amit feladatnak és küldetésnek 
tekintek. Küldetése annak lehet, akit hívtak 
előtte, ezért igyekezni fogok az Úristen hívá-
sát követni. A debreceni Svetits Katolikus 
Gimnáziumban érettségiztem, majd  a szege-
di Juhász Gyula Tanárképző Főiskola mate-
matika-fizika szakán folytattam tanulmánya-
im. Alapító tagja voltam a Szent Anna Kato-
likus Iskolának, kezdő kollégáimmal közö-
sen alakítottuk ki az iskola hagyományait. Az 
előző tanévben igazgatóhelyettesként segítet-
tem Klárika munkáját, valamint befejeztem a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem közokta-
tás vezetői szakát.

Az előttünk álló tanévben nem csak ez az 
egyetlen változás történt, ugyanis Crnkovics 
Szilveszterné, Icuka néni, aki mindig közöt-
tünk volt ünnepeinken, sajnos már személye-
sen nem lehet itt, az elmúlt ősszel a mennyei 
hazába költözött.

Négy kolléganőnk (Haugné Szatmári 
Lívia, Pusenszkiné Papp Beatrix, Mészárosné 
Buzder Mónika és Szili Rolandné) édes-
anyai örömök elé néz, Szakálné Ozvald Haj-
nalka pedig másik iskolában folytatja mun-
káját. Ebben a tanévben  Schweibert Edit 
jött közénk, aki az angol nyelvet, valamint 
Kovács Andrea, aki ének-zenét fog tanítani. A 

napközibe Horváthné Kocsis Tünde tért visz-
sza. Az óvodai nevelőtestület Bánfiné Sódar 
Szilviával bővült. Az új pedagógusokat ez 
úton is szeretettel köszöntjük.

Az következő tanévben az intézményveze-
tő váltás miatt gyökeres változások nem lesz-
nek, hiszen a meglévő értékes hagyományo-
kat folytatjuk. Továbbra is hangsúlyos feladat 
a hitre nevelés, az alapkészségek elsajátíttatá-
sa, a tehetséggondozás valamint a felzárkóz-
tatás, a magas színvonalú nyelvoktatás és a 
továbbtanulásra való felkészítés.

Iskolánk létszáma 4 fővel gyarapodott, így 
185 diákot oktatunk. Óvodásaink létszáma 
pedig 73 főre növekedett.

Fenntartónk elvárása a keresztény érté-
kek megélésére nevelés, a magas színvonalú 
oktatás és az is, hogy gyermekeink esztétikus, 
egészséges környezetben töltsék napjaikat.

Így a nyáron tovább folytatódott az óvoda 
és az iskola épületének felújítása.

Az óvodában kifestették a csoportszobá-
kat, a parkettát felcsiszolták, lelakkozták. Az 
udvar teljesen megújult: újravakolták a kerí-
tést, a melléképületet, 3 kültéri nyílászárót 
kicseréltek. Terasz épült, a homokozó tetőt 
kapott, új udvari játékokat telepítettek.

Az iskolában már a nyári szünet elején 
elkészült a földszinti, park felőli vizesblokk 
teljes felújítása. Augusztusban a lépcsőhá-
zat, az alsó folyosót és 3 tantermet újrafestet-
tek. A munkálatok, felújítások közel 10 millió 
forintba kerültek, melyet Érsek úrnak hálásan 
köszönünk.

A szülői jótékonysági bál bevételéből fel-
újítottuk az iskolában a kültéri padokat és az 
udvari játékokat is.

Az elsős szülőknek köszönjük, hogy legfél-
tettebb kincsük nevelésével, tanításával ben-
nünket tiszteltek meg. Továbbra is számítunk 
valamennyi szülő együttműködésére.

Kasziba Magdolna

A jánoshalmi mezőgazdagsági szakképző iskola közvetlenül 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartá-
sában, és annak irányításával működik. Az iskola októberben 
ünnepli 75. születés napját. 1933-ban létesült, mint Magyar 
Királyi Téli Gazdasági Iskola aranykalászos gazda ifjak kép-
zése céljából. A háborús éveket leszámítva mindig mezőgazda-
sági szakképzéssel foglalkozott. Sok szép sikert ért el. Ennek 
ellenére az utóbbi években akadtak, akik a vészharangot kon-
gatták az intézmény jövőjét illetően. Ez nem jött be. A jános-
halmi iskola életében szeptember elsejétől új fejezet kezdődött, 
mert területi agrár-szakképző központ székhelye lett. A föld-
művelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ezt a 10.696/3/2008 
számmal ellátott 2008. augusztus 31-től érvényes Alapító 
Okirattal deklarálta. Az új, országos működési területű intéz-
mény neve: FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Köz-
pont, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, János-
halma, röviden: FVM ASzK, Szakképző Iskola.

A jánoshalmi iskola tagintézménye lett a szentesi Bartha 
János Kertészeti Szakképző Iskola, Gyomaendrődi Bethlen 
Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, a kétegyházi FVM 
Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégi-
um, a Gyöngyös–mátrafüredi Mátra Erdészeti, Mezőgazdasá-
gi és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, vala-
mint a pétervásárai FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium, 

A közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény, a szak-
képzésről szóló 1993. évi  alapján létrejött térségi integrált 
szakképző központ, amely különböző típusú közoktatási intéz-
mények feladatait látja el, és amelynek tagintézményei önálló 
nevelő-oktató munkát folytatnak.

A Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ fenntar-
tója és felügyeleti szerve a Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium, törvényességi felügyeletét a központ eseté-
ben: Bács-Kiskun Megye főjegyzője látja el.

A : minisztérium az iskolák működéséhez szánt költségve-
tési támogatását a jánoshalmi központnak utalja, majd innen 
kerül tovább utalásra a tagiskolák számára, melyek részjogkö-
rű költségvetési egységek, és az egyes- előirányzatok felett a 

belső szabályzatokban foglaltak szerint rendelkeznek.
A Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ (ASZK) 

igazgatóját a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, egyúttal gyakorolja 
felette a munkáltatói jogokat. Az ASZK gazdasági vezetőjét a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza 
meg), illetőleg menti fel, de tekintetében az egyéb munkáltatói 
jogokat az ASZK igazgatója gyakorolja.

A Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központhoz tarto-
zó iskolákba felvehető maximális tanulólétszám: 2900 fő (kol-
légium: 1500 fő)

Az új szervezet kialakítása, a működési rendjének 
kidoolgozása: az elkövetkezendő hónapok feladata – tájékoz-
tatta lapunka Győry János igazgató. Az SzMSz-t a költségve-
tési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és az 
igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó jóváha-
gyásával válik érvényessé.  Várható, hogy a megnövekedett 
szervezet irányítását,a tagiskolák tevékenységének koordiná-
lását  egy néhány fős önálló szervezeti egység irányítja a jövő-
ben. De3 erről további részleteket még nem árult el az igaz-
gató úr. 

A tagiskolák a korábbi képzési rendszerük szerint kezdték az 
új tanévet. Újdonság, hogy a diákok számára megnövekedett 
az átjárhatóság az iskolák köuzött. és ez  nagyobb lehetősége-
ket biztosít számukra a sokrétűbb képzés irányába. A Kelet-
Magyarországi Agrár-szakképző Központ vállalkozási tevé-
kenységet is folytathat az alaptevékenység és a hozzá kapcso-
lódó kötelezettségek sérelme nélkül.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási 
tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. A vállalko-
zási tevékenységéből származó bevételek együttes összege két 
egymást követő évben nem haladhatja meg a ténylegesen tel-
jesített - a költségvetési támogatást is magában foglaló - össz-
bevétel egyharmadát.

A Gráf József miniszter  Kelet-Magyarországi Agrár-szakkép-
ző Központ alapító okiratának érvénybe lépésnek napján vissza-
vonta a tagintézmények 2004-től hatályos alapító okiratait

Augusztus 31-én, a templom falai 
között zajlott a Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola tanévnyitó ünnepsége.

Ez alkalommal a templomunk nem 
csak a leendő diákokkal, szüleikkel és a 
pedagógusokkal volt tele, megható érzel-
mek és várakozásteljes izgalom is betöl-
tötte a teret.

Haug Imréné gazdasági vezető, és Kiss 
Györgyné Klárika, az iskola alapítója és 
igazgatója nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból búcsúzott a szeretett intézménytől, a 
diákoktól, az isteni segítséggel eredmé-
nyekben gazdag munkás esztendőktől. 
Tizenöt év hosszú idő, s az idő múlásával 
bizony szembesülnünk kell, amikor vala-
mi fordulóponthoz érkezik. Igen, fordu-
lóponthoz, s nem a végéhez, mert ami-
nek vége van, az mindenképpen szomo-
rúsággal jár, ám a fordulópont jelentősé-
ge magában hordozza Isten jóságát, az elért 
teljesítmények és az elvégzett munkálkodás 
erejét, a hit hatalmát.

Az iskola zászlaját ünnepélyes keretek 
között adta át Klárika Kasziba Magdolnának, 
aki megbízott igazgatóként követi őt a felelős-
ségteljes poszton. 

A leendő első osztályos tanulók 30-an indul-
nak el idén a jelentőségteljes úton, Simityné 
Mészáros Judit hozzáértő gondjaira bízva. Az 
apróságok lelkesen tűzték ki nyakkendőjük-
re a leendő iskolatársaiktól kapott iskolai jel-
vényt, s bizonyára büszkén viselik majd  diák-
éveik jelentős eseményei alkalmából. 

Kurucsai Márta

Évnyitás a Szent Anna katolikus intézményben

Városunk az egyik központja az agrár képzésnek

Az új igazgató tervei az új tanévre Ünnepélyes tanévnyitó a templomban
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Az államalapítás ünne-
pén, augusztus 20-án, a 
Kulturális központ Mithras-
termében nyílt kiállítás Tóth 
Sándor fotókiállításának 
megnyitóján Sere Mihály 
az intézmény igazgató-
ja bevezetőjében köszön-
tötte a megjelenteket, töb-
bek között Bányai Gábor 
országgyűlési képviselőt a 
Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés elnökét, Karsai Péter 

országgyűlési képviselőt és 
Czeller Zoltán polgármes-
tert. Ezt követően Tornai 
József Új Himnusz című 
versét Csima Endre mondta 
el. Madarász Lilla Népdal-
csokorral színesítette a kiál-
lítás megnyitóját. 

A Petőfi Népe nyugállomá-
nyú fotóriporterének Sors-
fordító életutak című tár-
latát Bányai Gábor ország-
gyűlési képviselő, a megyei 

közgyűlés elnöke ajánlotta 
a közönség figyelmébe. A 
kordokumentumoknak szá-
mító felvételek az elmúlt 
fél évszázad során készül-
tek Bács-Kiskun megyében. 
A kiállítás szeptember 8-áig 
látogatható. A megnyitón 
készült felvételünkön bal-
ról: Tóth Sándor fotómű-
vész és Bányai Gábor, a 
megyei közgyűlés elnöke 
hátható.

A mai napon magyarságunk egyik kiemel-
kedő napját ünnepeljük. Az elmúlt időszakban 
több elnevezést is kapott, hívták István király 
ünnepének, államalapításunk napjának, új 
kenyér ünnepének. Ezek más-más megfogal-
mazások, azonban a történetiségtől eltekintve 
meg kell állapítanunk, hogy lényegében egyik 
sem zárja ki a másikat.

István király ünnepe, azé az első királyé, 
aki mert szakítani az ősi hagyományokkal an-
nak érdekében, hogy népünket, ne tapossák el 
más hatalmak, a magyarság ne vesszen el a 
történelem süllyesztőjében. Az államalapítás 
napja, mert a magyarság egy országban élő, 
összetartó közösségként létezett, és jövője is 
csak így lehet. Új kenyér ünnepe, mert túl 
vagyunk az aratáson, s jól tudjuk, a kenyér az 
élet, nélküle élni nem lehet. Imáinkban is így 
szerepel: „Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma.” Egész évi munkánk, eredményét 
jelképezi az új búzából frissen sütött kenyér.

Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek!
Jókai Anna soraiból szeretnék idézni Önök-

nek. Ezt írja: „Szent István király azt a funda-
mentumot adta meg, amire azóta is építkezünk. 
Ostoba dolog lenne lebecsülni azt, aminek 

hiányában nem 
volna mire egyre 
bonyolultabb je-
lenkori emelete-
inket fölhordani. 
Szakszerűtlen az 
a mester, aki csak 
a tetőt tervezi, 
az alapot pe-
dig hagyja ebek 
harmincadjára. 
Bizony az egész 
hajlékra is kell 
menet közben 
fi gyelni. (…) Még jó néhány szint hátra van, 
bárha ami kész, azt szépen belaktuk, amit el-
idegenítettek, azt megsiratjuk. Javítgatjuk 
- toldozgatjuk a falakat, a vasbeton elemeket 
ki-kicserélgetjük, a födém mindig csak ideig-
lenes, a kupola, amiről ábrándozunk, még a 
jövő reménye. De az alapító nevét és az alapí-
tás dátumát - a hagyományt követve - jól lát-
ható helyre bevésték.”

Tisztelt Ünneplő Közönség! Néhány gon-
dolatot fűznék az elhangzottakhoz.

A mi életünk során is felépíthetünk egy 
emeletet, hazánk, városunk épületében. Ehhez 

mindenkinek he-
lyére kell tenni 
azokat a téglákat, 
amelyeket csak 
ő tud odatenni. 
A mai napon 
megköszönjük 
a földművesek, 
a molnárok és 
pékek verejtékes 
munkáját, akik-
nek keze nyomán 
kenyér kerül az 
asztalokra, a mi 

asztalunkra is itt Jánoshalmán. Az ő tégláik eb-
ben az évben is helyükre kerültek. De meg kell 
becsülni a többi téglát helyére rakó embert is, 
a munka világának bármely területén dolgozó 
fi zikai, vagy szellemi munkát végzőket, legyen 
az kétkezi munkás, vagy diplomás. Mert a ház 
építéséhez szükség van olyanra, aki tervezni 
tud, olyanra, akinek jól áll a kezében a vakoló-
kanál, olyanra, aki látja az alapokat, és olyanra 
is, aki látja a következő két emeletet. Építsünk 
együtt, tisztelt Jánoshalmiak, épüljön belő-
lünk, épüljön a közös munkánkból ez a ház! 
Egy évvel ezelőtt még tervekről beszéltem, 

ma már azt mondhatom a Képviselőtestület 
is helyére tett egy-két téglát az épületünkben. 
A megnyert pályázatok nyomán hozzá tudjuk 
építeni az eddigiekhez a szennyvízberuházást, 
és egy új, korszerű kistérségi feladatokat ellátó 
egészségügyi szakrendelőt, mentőállomással 
együtt. Az építéshez közel egymilliárd forintot 
is kaptunk, ami egy hatalmas összeg, de ami 
még nagyon fontos, minden fejlesztés egyúttal 
munkalehetőséget is hoz a városba. 

Itt szeretném megköszönni azoknak a 
képviselőtársaimnak, hivatali munkatársaim-
nak, akik részt vettek az eddigi munkában, 
és ezzel lehetővé tették, hogy ezt a kimagasló 
eredményt, amire Jánoshalmán még nem volt 
példa, elérjük. Reményemet fejezem ki, hogy 
városunk nehéz pénzügyi helyzetének javítá-
sa, és fejlődése érdekében végzett munkánkat 
a továbbiakban is siker koronázza majd.

Ünnepi köszöntőm végén kívánok min-
den Jánoshalmi Polgárnak jó egészséget, tisz-
tes megélhetést, egyéni boldogulást, kívánom, 
hogy erősödjenek közösségeink, és gyarapod-
jon városunk erkölcsi, szellemi és anyagi ja-
vakban egyaránt.

Czeller Zoltán polgármester

Szent István király fundamentumáról mai szemmel
Czeller Zoltán polgármester ünnepi beszéde  augusztus 20-án a Képviselő-testület ünnepi ülésén

Jánoshalma Város Képviselő-testülete  
2008-ban ismét meghirdette „A tisztább és 
rendezettebb Jánoshalmáért elnevezésű kör-
nyezetszépítési versenyt. A verseny lehetősé-
get ad arra, hogy azok a lakosok, akik szűkebb 

lakóhelyük szebbé tételére időt, pénzt, fáradt-
ságot áldoznak, megmérettethessék magukat 
környezetszépítő tevékenységükben.

A verseny célja elsősorban figyelemfel-
keltés környezetünk szebbé tételére, a szép 
kialakítású, ápolt díszkertek, zöldfelületek 
felkutatása.

Az első helyezettek nyertesei oklevelet, 
valamint a Lajtha László Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény ajándékát, oktatójuk, 
Balázs Hajnalka országosan elismert képző-
művész alkotását kapták. A második és har-
madik helyezett oklevelet, valamint János-
halma Város Önkor-
mányzatának  aján-
dékát vehették át.

A helyezettek díja-
it és az emléklapo-
kat. Czeller Zoltán 
polgármester adta 
át az augusztus 20-i 
ünnepi testületi ülé-
sen. Most pedig lás-
suk a kategóriákat és 
díjazottakat. 

A legszebb virá-
gos közterület kate-
góriában 1. helyezett 
Mészáros Béláné, 2. 
helyezett Csernák 
Benedekné, 

A legszebb virágos előkert (családi házak 
esetén) kategóriában 1. helyezett: Győry 
Jánosné és Fekete Sándor, 2. helyezett  Gás-
pár Zsolt és Gáspárné Paska Csilla, 3. helye-
zett: Dudás Tibor lett.

A legszebb virágos 
intézmény címet az 
a kategória győztes 
Őskeresztény Apos-
toli Egyház  képvi-
seletében Horváth 
Sándorné vette át.

A legszebb virágos 
vállalkozás kategória 
győztese a Viktória 
söröző. Tulajdonosa 
Zámbó Mária vette át 
a díjat.

A legszebb virá-
gos kert kategóriá-
ban 1. helyezett lett  
Rittgasszer János, 2. 

helyezett: Juhász Imréné és 3. helyezett pedig  
Haász Lászlóné

A Polgármester Úr különdíjat adott át 
Pápai Gergőnek és nagymamájának Gavlikné 
Komáromi Máriának a vasútállomás és az 
előtte lévő terület gondozásáért.

A város szépítésben való részvételért emlék-
lapot kapott Csordás Mónika, Gusztonyi 
László és Gusztonyi Lászlóné, Horváth Zol-
tán, Kisa Ferenc, Kocsis Irén, László Tibor, 
Rácskai Róbert, Szili István és Veszelovszki 
László, így megköszönve a város szépítésé-
ben kifejtett tevékenységüket. 

A helyi környezetszépítési 
verseny értékelése

Sorsok, életutak képekben

Felhívás!
Felhívom mindazok fi gyelmét, akik már részt vettek 

a 

KRISTON
INTIM TORNA® 

2x5 órás tréningjén, hogy  a legutóbbi 
továbbképzésen  a torna kiegészült a 

nőgyógyászati gyulladások és prosztatagyulladások 
tornájával.

Ezt két órás foglalkozás keretében szeretném 
megtanítani minden kedves érdeklődőnek. 

A két óra ára 2000 Ft.
Ami rajtad múlik, az megvalósítható!

Bátyai Gáborné Éva

Indulnak 
aerobic 

órák
hétfő,

szerda,
 péntek.

Jelentkezni: Bátyai 
Gáborné: 70-338-

5697
Tel: 70/334-0449

Mészáros Béláné veszi át az I. díjat

A különdíjasok
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D. D.J. jánoshalmi lakos 2008. július 31.-én 
19 óra 10 perckor az általa vezetett személy-
gépkocsival ittas állapotban közlekedett Kis-
kunhalason a Margaréta utcán a Nagy Czirok 
utca irányába és a kereszteződéshez érve 
úgy kanyarodott balra a Nagy Czirok utcába, 
hogy a járművel a baloldali vízelvezető árok-
ba sodródott. A baleset során személyi sérü-
lés, illetve anyagi kár nem keletkezett, D. D. 
J. ellen ittas járművezetés megalapozott gya-
núja miatt eljárás indul.

B. Z. M. M. jánoshalmi lakos feljelentést 
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2008. augusz-
tus 1-én14 óra és 2008. augusztus 2-án 9 óra 
30 perc közötti időben Kiserdő (Jánoshal-
ma), tanyájába dolog elleni erőszakkal kisebb 
értékre elkövetett (betöréses) lopás bűntett-
ét követte el az alábbiak alapján. Fenti napon 
és időben ismeretlen elkövető behatolt a beje-
lentő bekerítetlen, elhagyatott tanyájába, majd 
az udvarról eltulajdonított 1 db. lovas kocsit, 
majd a belső, lakattal lezárt ajtót kirúgva a 
helyiségből 2 db. tea kályhát, 1 db. kézi mor-
zsolót, 1 db. szőlő darálót, 1 db. villanymoto-
ros terménydarálót, 1 db. láncos mázsát, vala-
mint komplett lószerszámot tulajdonított el. 
A bűncselekménnyel okozott kár: 120 ezer 
forint, a rongálással pedig 10 ezer forint. 

 
Eljárás indult L. I. jánoshalmi lakos felje-

lentése alapján magánlaksértés vétség elköve-
tésének gyanúja miatt egy magát K. Csabának 
kiadó férfi ellen, aki 2008. augusztus 2-án 21 
óra 30 perc és 22 óra közötti időintervallum-
ban - egy jelenlegi pénzügyi vita miatt a fel-
jelentő engedélye nélkül bemenet annak fenti 
lakásába és ott dulakodni kezdtek egymással

A Btk. 170. § (1) bekezdésébe ütköző és 
a (3) bekezdés II. fordulata szerint minősülő 
védekezésre képtelen személy ellen elkövetett 
könnyű testi sértés bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt B. M. feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2008. augusztus 4-én 20 óra-

kor a Jánoshalma, Kapocs utcában a feljelen-
tő gyermekét, a 4 éves N. E.-t tettleg bántal-
mazta, aki ennek következtében 8 napon belül 
gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. 

Közigazgatási hatósági eljárás indult N. M. 
rendkívüli halála ügyében az alábbi tényál-
lás alapján: V. K. Ilona jánoshalmi lakos tele-
fonon tett bejelentést, miszerint élettársa K. 
I. a reggeli órákban Jánoshalma külterüle-
tén a II. ker. 2. szám közelében, a bodzásban 
ismeretlen, oszló holttestet talált. Az elren-
delt intézkedések során megállapítást nyert, 
hogy az elhunyt személy: N. M. jánoshalmi 
lakos, akit eltűnés miatt a Kiskunhalasi Rend-
őrkapitányság a 7-11/2008. ált. számon 2008. 
április 29-től körözött. A helyszíni szemle 
során idegenkezűségre utaló körülmény nem 
merült fel. 

2008. augusztus 8-án 20 óra 15 perckor N. 
Zs r. fhdgy. távbeszélőn keresztül bejelentet-
te a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Ügye-
letére, hogy a Jánoshalma Rendőrőrs közpon-
ti szerver számítógépe a nagy vihar és villám-
csapások következtében meghibásodott. 

 Eljárás indult K. K. jánoshalmi lakos fel-
jelentése alapján lopás vétség elkövetésé-
nek gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 
2008. augusztus 10-én 19 óra körüli időben 
Jánoshalmán az Állomás Parkban lévő tuja-
fára felakasztott táskájából eltulajdonította a 
feljelentő pénztárcáját a benne lévő 60.000 
forint készpénzzel, valamint különböző köz-
okiratokkal együtt.

Eljárás indult A. E. jánoshalmi lakos ellen, 
aki 2008. augusztus 11-én 14 óra 5 perckor 
az általa vezetett személygépkocsival köz-
lekedett Jánoshalma lakott területén belül a 
Kápolna utca földútján a szilárd burkolat-
tal ellátott Kápolna utca kereszteződése felé, 
amikor a kereszteződéshez érve az úttest-
re belógó cserjétől és ágaktól nem észlelte a 
tőle balról érkező M.K. jánoshalmi lakos által 

vezetett segédmotor-kerékpárost és ezért nem 
adott elsőbbséget neki. Ennek következtében 
összeütköztek. A balesettel okozati összefüg-
gésben M. K. 8 napon belül gyógyuló köny-
nyű sérülést szenvedett. A járművekben kb. 
500.000. forint anyagi kár keletkezett.

Cs. R. jánoshalmi lakos feljelentést tett fér-
je Cs. R. (jánoshalmi lakos ellen, aki 2008. 
augusztus 13-án 19 óra és 19 óra 30 perc 
közötti időben a bejelentő lakásához tarto-
zó gangon egy vázával fejen vágta, melynek 
során 8 napon belül gyógyuló sérülést szen-
vedett.

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 
2008. augusztus 24-én 9 és 10 óra közötti idő-
ben Jánoshalmán a Bem utca 13 szám alatt 

lévő Vasútállomáson a pénztárnál a pénztá-
ros ideiglenes távozását kihasználva betör-
te a pénztár plexi üvegét és a rácson keresz-
tül benyúlva a fiókban tartott mintegy 90 ezer 
forint készpénzt eltulajdonította. 

Eljárás indulta K. Gy. jánoshalmi lakos 
bejelentése alapján súlyos testi sértés bűntett 
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2008. augusztus 27-én 19 óra 30 
perc körüli időben Jánoshalma, Erzsébet téri 
lakásban tettleg bántalmazta T.I. jánoshalmi 
lakost, aki ennek következtében 8 napon túl 
gyógyuló súlyos orrcsonttörést szenvedett. A 
bevezetett rendőri intézkedés során megálla-
pítást nyert, hogy a bűncselekmény elköve-
tésével H. R. jánoshalmi lakos gyanúsítható 
megalapozottan

A jánoshalmi Rendőrőrs a továbbiakban is 
fent tartja, a működési és illetékességi, terüle-

tén a 24 órás járőrszolgálatot. 
Tudnivalók Jánoshalma Rendőrőrs ügyeleté-

nek szolgálati idején kívül érkező bejelentésekkel 
kapcsolatos intézkedésekről, elérhetőségekről. 

Szolgálati idő a rendőrőrs ügyeletén:
hétfőtől - péntekig  07 órától 19 óráig.

A szolgálati idő alatt a Kiskunhalasi Rend-
őrkapitányság 107-es, Bács-Kiskun Megyei 
Rendőrfőkapítányság 112-es segélyhívó-számok-
ra érkező és a rendőrőrs illetékessége, és hatás-
körébe tartozó bejelentések hívásait a rendőrőrs 
ügyeletére kell átkapcsolni.

A rendőrőrs ügyeletének szolgálati idején kívül 
érkező bejelentésekkel kapcsolatban a Kiskun-
halasi Rendőrkapitányság ügyeletének, az alábbi 
intézkedéseket kell megtenni:

1. A 24 órás lefedettséggel szolgálatot ellá-
tó járőrszolgálatot, a bejelentéssel kapcsolatban 
helyszínre irányítani, szolgálati mobiltelefonon, 
illetve a szolgálati járműben elhelyezetett EDR 
rendszer segítségével, és a tett intézkedést doku-
mentálni.

2. Amennyiben a bejelentést olyan bűncselek-
mény miatt teszik, amely halaszthatatlan nyomo-
zati cselekmény foganatosítását, vagy más bün-
tetőeljárási cselekményt érint, úgy a bűnügyi 
készenléti ügyeletesnél lévő szolgálati mobilon 
kell a kiértesítést megtenni, és a lefolytatott intéz-
kedést rögzíteni.

3. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság ügyeletén 
nyilvántartott napi szolgálat tartalmazza az egyes 
településeken szolgálatban lévő körzeti megbízot-
takat, így az őrsügyeleti szolgálati időn kívül az 
egyes településeket érintő bejelentésekre, a helyi 
körzeti megbízottakat szolgálati mobilontelefonon 
keresztül is értesíteni lehet. Az általuk megtett 
intézkedéseket, dokumentálni kell.

4. Az események, bejelentések ROBOTZSARU 
rendszerben rögzítésének rendje: 

- A Jánoshalma Rendőrőrs ügyelete az ügye-
leti időben (hétfőtől – péntekig 7 órától 19 óráig 
történt eseményekről, bejelentésekről szükséges 
adatokat az ügyfeldolgozói rendszerben rögzíti.

- A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság. ügyele-
te, a rendőrőrs ügyeleti idején kívül a hozzá érke-
ző bejelentésekről, illetve a rendőrőrsön közterü-
leti szolgálatot ellátókhoz érkező és intézkedést 
igénylő eseményekről, továbbá az általuk fogana-
tosított intézkedésekről a szükséges adatrögzíté-
seket megteszi. 

Elérhetőségek:
Jánoshalma Rendőrőrs 

ügyleti mobiltelefonszáma: 20-539-84-99
 Járőrszolgálatnál lévő szolgálati 
mobiltelefonszáma: 06-20-39-6499

 EDR hivójel: sátor 14-33
Bűnügyi készenléti ügyeletes 

szolgálati mobiltelefonszáma: 06-20-583-9191

Körzeti megbizottak szolgálati
 mobiltelefonszámai:

 Fodor Kusza Zoltán r.törm. 06-20-935-1490
 Sepsi László r.ftörm. 06-20-539-5616
 Földes András r.zls.  06-20-539-6740

Mélykút: 
Nagyváradi Zsolt r.fhdgy. 

kmb.csoportvezető: 06-20-39-6660
 B o r o t a  : 
 Kis Kornél r.zls.  06-20-539-5587

 Kéleshalom: 
 Komáromi Szabolcs r.zls.  06-20-539-5839

A Jánoshalma Rendőrőrs működésével kap-
csolatban az alábbiak szerint tájékoztatjuk a 

tisztelt Lakosságot 

A Jánoshalma Rendőrőrs a továbbiakban is 
fent tartja, a működési és illetékességi, terüle-
tén a 24 órás járőrszolgálatot. 

Mindez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden 
egyes hívásra és küldésre (lakossági bejelen-
tésre) 15 percen belül a gépkocsizó járőrszolgá-
lat megérkezik és a szükséges elsődleges rend-
őri intézkedéseket, megteszi. A járőrszolgálat a 
közbenső időben végzi bűn és baleset-megelőzé-
si tevékenységét, és egyéb, a részére meghatá-
rozott feladatokat.

A gépkocsizó járőr az elsődleges rendőri intéz-
kedéseket követően, a hatáskörén túli speciá-
lis feladatokat, a meglévő körzeti megbízotti cso-
port, valamint a területileg illetékes körzeti meg-
bízottnak, vagy a bűnügyi csoport nyomozóinak 
adja át, és ők folytatják, fejezik be a rendőri intéz-
kedéseket. 

A rendőrőrs őrs-ügyeletesi beosztása, 
helyett szolgálat-irányító parancsnoki tevé-
kenységi forma bevezetésével, a rendőrőrs 
bűn és baleset-megelőzési tevékenységét 
javíthatja, mivel így több rendőrt lehet a közte-
rületre vezényelni, ezzel növelve a rendőri köz-
területi jelenlétet, a rendőri intézkedések minősé-
gét. Bács-Kiskun megyében a rendőrőrsök, őrs-
ügyeletesi beosztásának fokozatos megszünte-
tésével, és helyettük a szolgálatirányító parancs-
noki tevékenységi forma bevezetésével, már kellő 
tapasztalatokkal rendelkezünk, és a gyakorlat azt 
bizonyítja, hogy eredményesen és zökkenőmen-
tesen működnek tovább a rendőrőrsök. 

Az ügyfélfogadást, lakossági ügyintézést és 
az állampolgári - bejelentések zavartalan foga-
dását és kezelését hétköznapokon, hivatali mun-
kaidőben 7 óra 30 perctől 16 óráig, továbbra is a 
megszokott módon végezzük. Hivatali munkaidőn 
kívül a bejelentéseket a szolgálatban lévő szolgá-
latirányító parancsnok, vagy parancsnok, ennek 
távollétében, a szolgálatban lévő nyomozó vagy 
körzeti megbízott, illetve járőr fogadja.

A 107-es ingyenes rendőrségi segélyhívószám 
továbbra is bármikor, éjjel és nappal is elérhető és 
kérhető rendőri intézkedés, melyen a Kiskunhala-
si Rendőrkapitányság ügyeletes tisztje jelentkezik 
be, és irányítja a bejelentőhöz a szolgálatban lévő 
rendőröket. A Jánoshalma Rendőrőrs utcai bejá-
rati ajtaján elhelyezett kaputelefon gombjának 
megnyomásakor, a mindenkori szolgálatban lévő 
rendőr járőr jelentkezik be, és fogadja a bejelen-
tést, illetve rádiótelefonon ad tájékoztatást, felvilá-
gosítást a bejelentőnek a további teendőiről. 

A 107-es ingyenes rendőrségi segélyhívó-
szám továbbra is éjjel és nappal elérhető és 

ezen kérhető rendőri intézkedés

Tájékoztató

Rendőrség i  h í rek
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M E G H Í V Ó
A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület és a Honvéd Kaszinó Kultu-
rális Egyesület 2008. szeptember 27-én (szombat) tartja a 102. légvédel-
mi tüzérezred megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére szervezett 
ünnepséget, melyre tisztelettel várjuk jelentkezését. (a nemleges választ 
is köszönettel fogadjuk)

Program:
1000–tól Vendégvárás a Kulturális Központban  (volt Honvéd Kaszinó):
1130–tól Koszorúzás a „Hősi Sírkertben” (Kistemető)
1200–tól  Síremlék avatás (Brenner Zoltán nyá. ezredes) 
1245–től Ebéd a KORZÓ Étteremben 
1400–tól „Parancsnoki értekezlet” a Kulturális Központban
1500–tól Állófogadás, baráti beszélgetés: 

Hozzájárulás a rendezvény költségeihez: 2500 Ft/f� (ebéd nélkül 1000 Ft/f�) 
Szállás igényt kérjük külön jelezni – kb.1500 Ft/f�/éjszaka
Jelentkezés, b�vebb információ szeptember 14-ig:
Györgypál Csaba nyá. alezredest�l:  Tel: 30/381-3795 vagy 70/344-2069
Levélcím:  6440 Jánoshalma dr. Szobonya Z. u. 11.sz vagy Kossuth u. 1. sz.
E-mail: gypcsne@freemail.hu  
Kérjük a volt bajtársakat az egyenruhában történő megjelenésre.

     Györgypál Csaba nyá. alez.                                 Sere Mihály
            BJHNYE elnöke                                   HKKE ügyv. elnöke

A patikus ajánlata
Az ásványi sók biokémiája

Dr. Schüssler-féle szöveti sók terápiás alkalmazása

Ezzel a cikkel egy olyan diagnosztikai és terápiás eljá-
rásra szeretném felhívni a figyelmet, amely már 135 éve 
indult el hódító útjára és Európa nyugati felében egyre 
nagyobb népszerűségnek örvend.

Ez egy homeopátiás technológiai alapelven készí-
tett, de nem homeopátiás elveken alapuló terápia. Dr. 
Schüsszler 1873-ban megjelent közleményének a címe 
még a homeopátiára utal: „Egy egyszerűsített homeopá-
tiás terápia”, de rá egy évre már módosított címmel adta 
ki könyvét, amely mindenki számára elérhető volt. A 
könyv címe nem említi a homeopátiát, de annál inkább 
kiemeli terápiája lényegét: „Leegyszerűsített, a szövetta-
ni ismereteken és sejtkórtanon alapuló terápia.” Később 
rendszeréről így írt: „Terápiás eljárásom nem homeopá-
tiás természetű, mivel alkalmazása nem a hasonlósági-
elven alapul, hanem olyan élettani-biokémiai folyamatok 
befolyásolásán keresztül, amelyek az emberi szervezet-
ben maguk is végbemennek.”

Elmélete kidolgozásához nagy segítséget jelentett dr. 
Jacob Moleschott fiziológus „Az élet körforgása” c. 
művével, melyben az ásványi anyagok (anorganikus sók) 
élettani fontosságáról ír a következőképpen: „A szervek 

felépülése és életképessége az anorganikus összetevők 
szükséges mennyiségét feltételezi”. Ugyan így hatott rá 
Virchow-féle sejtkórtan áttanulmányozása is, melyben 
leírta, hogy „A betegség lényege a sejtek megbetegedé-
se”, azaz minden életfolyamat alapvető oka, illetve min-
den szervekben és szövetekben bekövetkezett elváltozá-
sok oka a sejtek ingerelhetőségében keresendő, tehát a 
betegség is. Ezek az ismeretek vezették Schüsszlert az 
anorganikus sók biokémiai terápiájának a kidolgozásá-
hoz. Elméletében az eltéréseket a szervetlen sók „hiányá-
ra” vezette vissza, de nem szubsztitúciós (pótlási) terá-
piára gondolva, hanem egy ingerterápiára, amely során 
a megfelelő információ sejtekhez juttatásával a sejtek 
olyan állapotban juthatnak, hogy a számukra életfon-
tosságú anorganikus sók táplálékból felvett mennyisége 
ismét növekedhessen. Tulajdonképpen, mint egy közle-
kedési rendőr irányítja a szervetlen sókat a megfelelő fel-
vevő hely felé. Tehát a biokémiai sók alkalmazása szé-
leskörű terápiás lehetőségeket rejtenek magukban. Rizi-
kómentes megoldást kínáló, az egész emberre irányuló és 
„természetes” terápiát ad kezünkbe. 

A következő számban folytatom.
Benkő Zsolt 

Egy fantasztikus élményemet szeretném 
megosztani a tisztelt olvasókkal, amiben a 
GLOBE pályázat révén részesültem. 

1992-es Riói konferenciát követően Al 
Gore, az Egyesült Államok alelnöke javas-
latot tett egy világméretű környezeti nevelé-
si hálózat szervezésére. A program 1994-ben 
indult útjára GLOBE (Global Learning and 
Observations to Benefit the Environment) 
néven, azzal a céllal, hogy növekedjék a világ 
tanuló ifjúságának környezeti tudatossága, 
ezáltal jobban megértsék a Föld egészét érin-
tő globális problémákat, s keressék a megol-
dás útjait. Hazánk 1999. március 10-én csat-
lakozott a programhoz, a 81. társult ország-
ként. A magyar kormányzati szervek részé-
ről az Oktatási Minisztérium és a Környezet-
védelmi Minisztérium támogatják a progra-
mot. Jelenleg  27 iskola tagja a programnak. 
A Bibó István Gimnázium ebben az évben 
bázisiskola lett. 

Iskolánkból Tóth Piroska tanárnő két diá-
kot választott ki, akik részt vehettek az öt 
évenként megrendezett GLOBE  konferenci-
án.  Az egyik szerencsés kiválasztott én vol-
tam. Miután tanárnőnk talált szponzorokat, 
nem maradt más feladatunk csak az, hogy  
összepakoljunk és útra kelljünk.

Június 21-én  Budapest Ferihegyről indul-
tunk. Másfél óra repülés után az amszterdami 
repülőtérre érkeztünk. Ez volt kalandos uta-
zásunk első helyszíne, ugyanis nem enged-
tek  fel minket a fokvárosi gépre. Így egy 
napot Amszterdamban  is eltöltöttünk. Más-
nap tizenegy óra repülés után megérkeztünk 
Fokvárosba. El sem hittük, hogy Dél-Afriká-
ban vagyunk.

A konferenciára 47 országból   507-en 
érkeztünk. Meglepve tapasztaltuk, hogy 

Magyarországot csak mi képviseljük.
A konferencián délelőtönként neves tudó-

sok fantasztikus előadásai révén gazdagí-
tottuk ismereteinket, de hasonló élményt 
jelentett a délutáni diák előadások  magas 
szinvonala, amelyen mi is képviseltük hazán-
kat.  Ezek után esténként kötetlen, vidám  
műsorok keretében ismerhettük meg külön-
böző országok kulturális értékeit.   

A hét második felétől terep munkán vet-
tünk részt. Csapatokba rendeződve   külön-
böző természetvédelmi területekre látogat-
tunk el, ahol bemutatták a védett növényeket, 
valamint különféle mérési feladatokat végez-
hettünk a legújabb technologiákkal. A pén-
teki napon a Jóreménység-fokánál kirándul-
tunk.  Nagy élményt jelentett, amikor a busz 
mellett majmok szaladtak el és strucc csopor-
tok sétáltak . 

Vendéglátóinknak nem csak nemzeti park-
jait ismerhettük meg hanem kultúrájukat is.  
Szerdán tartották meg az „afrika estet” mely-
nek keretén belül a helyi jellegzetes ételeket 
kóstoltunk meg és egy igazi afrikai zenekar 
szórakoztatott  bennünket. A búcsú vacsoránk 
feledhetetlenül záródott egy hangulatos étte-
remben.. Szombaton eljött a fájdalmas búcsú 
ideje. Sok barátot és élményt szereztünk ezen 
a héten. Éjszaka felszállt a gépünk és elin-
dultunk Magyarország felé. Vasárnap délután 
épségben megérkeztünk. Ezt az utat és ezeket 
az emlékeket nem fogjuk elfelejteni. Ez úton 
is szeretném megköszönni támogatóinknak 
és legfőképp Tóth Piroska tanárnőnek, hogy 
lehetővé tették számunkra, a konferencián  
való részvételt, ezzel egy életre szóló élmény 
részei lehettünk. 

 Petróczky Henrietta

Síremlékavatás

A MAGYAR HONVÉDSÉG HALOTTJA

Brenner Zoltán
nyugállományú honvéd ezredes

síremlékének avatása 
2008. szeptember 27-én 12 órakor

lesz a jánoshalmi Kápolnás-temetőben.
A gyászoló család és a 

Magyar Honvédség 
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Jánoshalmi diák Dél-Afrikában
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A kiállításon a részvétel díj-
talan!

A Kiállításra a kiállítan-
dó anyagokat 2008. szep-
tember 12-én, pénteken 
délelőtt 9 óráig kell leadni!

A kiállított gyümölcsökhöz 
igény szerint 5 cm-es  rekeszt 
biztosítunk.

E z e k  f e l v é t e l -
ét az előző napokban a 
06-70/453-56-17 vagy
 a 77/401-442 telefonszám-
okon érdeklődve Jókai u. 55. 
szám alatt 19 és 20 óra között 
lehet felvenni.

A kiáll í tás anyagait 
felajánlás szerint kisorsol-
juk. 

A sorsolásra a tombola 
jegyeket a a kiállítás ide-
je alatt a teremőröknél lehet 
megvásárolni.  

Szüreti Napok 
2008.

Hasznos tudnivalók a 
kiállításról 

A kiállításon részt lehet venni
 Minden mezőgazdasági terménnyel és termékkel; 
 Kézimunkákkal, festményekkel;
 Gyümölcs, szőlő, zöldségfélék terméseivel, azok feldolgo-

zott termékeivel;
 Dísznövényekkel;
 Régi permetezővel, vagy mezőgazdasági eszközökkel.

Szeptember 12. péntek :
1000 Kertészeti, növénytermesz-

tési, termény- és termék kiállítás 
megnyitója a Gazdakör székházá-
ban (Jh., Bernáth Z. u. 7.)

A kiállítás 10-17 óra között lesz 
nyitva.

1100: Szüreti felvonulás,
1200Szüreti ételek kóstolója a 

Gazdaköz székházának udvarán.
 Szeptember 13. (szombat) 
900–1700 Kertészeti, növényter-

mesztési, termény- és termék kiál-
lítás.

900–1500 Szüreti Kupa utánpót-
lás terem-labdarugó torna a Városi 
Sportcsarnokban.

2007. szeptember 14. (vasár-
nap)

900 – 15 00 Kertészeti, növényter-
mesztési, termény- és termék kiál-
lítás.

1500 A kiállítás díjainak átadása 
a Gazdakör székházában

Tombolahúzás a kiállítás díjai-
nak átadása után.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt és kiállítót!
A rendező: Jánoshalmi Gazdakör 
A rendezvénytámogatói:  Jánoshalma Város Önkormányzata

Felső-Bácskai Hegyközség

Program:

Mi nem kecsegtetünk hihetetlen ajánlatokkal, nálunk Ön áll a középpontban.
Már több, mint négy éve úgy dolgozunk, hogy a hozzánk segítségért forduló ügyfeleink megbízható 

partnerre leljenek bennünk, és vásárlásaik során az elégedettség érzése töltse el őket.

Állandóan bővülő árukészlettel 
várjuk kedves vásárlóinkat. 

USB adathordozó (Pen-Drive): 1155 Ft-tól
Infra port: 1590 Ft

1 GB DDR-II 800MHz memória: 4400 Ft-tól
Western Digital 80GB Pata: 9255 Ft

Maxtor 200GB SATA: 10410 Ft
Márkás Notebook-ok már 100 000 Ft-tól.

Mindenkor igyekszünk megfelelni az 
új kihívásoknak és változásoknak, hogy ezzel 
is biztosítsuk Ügyfeleink magas színvonalú 

kiszolgálását.

Számíitástechnikai Szaküzlet
6440 Jánoshalma, Rákóczi utca 13.
Tel./fax: 77/403-100
Mobil: 70/942-4798 vagy 70/942-4801
Mail: pcabcjh@t-online.hu
Web: http://pcabc-janoshalma.uw.hu

PC abc a legjobb társ az informatikában!

Számíitástechnikai Szaküzlet
PC abc

Folyamatosan 
kedvező árak: Új számítógép vásárlása esetén 

összeszerelési díjat továbbra
 sem számolunk fel.

Új számítógépek és 

alkatrészek értékesítése, 

számítógépek javítása, 

karbantartása és bővítése 

az Ön egyedi igényeinek 

megfelelően.

HIRDETÉSEK
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Jókai u. 64 számú 
ingatlan (a teljes épület) 

eladó 30/371-55-66

Gázkonvektorok, 
gázkazánok,

 gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA,

 KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek 

beüzemelése:

KISS ATTILA
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:20-32 39 906

Szépségpatika
Miskolczi Nóra

Fodrász, pedikűrös,  
talpmasszőr
Jánoshalma, 

Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alapján  

Tel: 06-70/5038213 

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők 
megbízásából 2008. augusztus hónapban a következő 

elhunytak temetésén működött közre:

„Ifjúságom, e zöld vadont
szabadnak hittem és öröknek

és most könnyezve hallgatom,
a száraz ágak hogy zörögnek.”

                                                                 (József Attila)
 Nagy Zsolt ügyvezető 

Horváth Antalné Miklós Sándor
        sz. Szili Margit  Novák Mihály 
Kundár István  Szabó Gáborné
Hurton Antal          sz. Szalai Aranka

Amennyiben felkeltettük érdeklődését 
nézzen be az Eurohód Divat Kft. 
színvonalas ruházati vásárába,

a Művelődési Házba (Béke tér 7.)!

Nem fogja megbánni!

2008. szeptember 10-én, szerdán 
700 -tól 1100 ig

 Jánoshalmi ruházati vásár

– PÓLÓK 500 Ft-tól 3000 Ft-ig – SZABADIDŐNADRÁG,
– NOR-COC NŐI MODELLEK – UJJ NÉLKÜLI FELSŐK
– FÉRFI FEHÉRNEMŰ                    – NŐI PÓLÓK.

Az EUROHÓD DIVAT KFT. 
(volt Hódiköt) TERMÉKEI 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYRŐL:

ÉPÜ LET BONTÁST
tör me lék szál lí tást, 

föld ki eme lé si
mun kát, alap ki-

ásást, 
ho mok ra ko dást

szál lí tás sal rö vid 
ha tár idő re, vagy

azon nal ra vál la lok.

Pal kó Lász ló
kő mű ves vál lal ko-

zó
Já nos hal ma, Dió fa u. 

10. 
Tel.: 77/401-714 

Mo bil: 30/92-84-430

Temetkezési vállalkozás

KEDVES 
VENDÉGEINK! 

CSALÁDI ÉS  TÁRSASÁGI 
EBÉD LEHETŐSÉG 

ÉTTERMÜNKBEN ÉS 
ELVITELRE IS

Jöjjön és látogasson el hozzánk!

Asztalfoglalás, felvilágosítás: 77/401-130 vagy 30/93-54-431

H-6440 Já nos hal ma, Ba jai u. 66.  Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
 varosgazda@t-online.hu 

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: hétfő, szerda, péntek 830-1200,
 kedd, csütörtök 1330-1630.

TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT 
AZ ALÁBBIAKRÓL:

Ügyfélszolgálati irodánkat nyitva tartási időben keressék fel ügy-• 
intézés céljából.
Folytatjuk a vízóra leolvasásokat kéthavonta a megszokott idő-• 
ben. Kérjük, tegyék lehetővé, hogy leolvasóink bejussanak a víz-
mérőt leolvasni. Amennyiben nem találta otthon Önöket, úgy a 
vízóra állásának 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 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben ingatlan eladás, bér-
beadás vagy öröklés történik, úgy ügyfélszolgálati irodánkba 

szíveskedjenek kifáradni és az átírást elintézni. A vízmérő átírá-
sától függetlenül a fogyasztás után a régi és az új tulajdonosnak 

egyetemleges felelőssége van.

FIGYELEM!
Megváltozik a tanuszoda nyitva tartása 2008.szeptember 08-tól

HÉTFŐ NYITVA

VASÁRNAP SZÜNNAP
(részletek az uszoda bejáratánál kifüggesztésre kerülnek)

A korábban megvásárolt bérletek 2008.09.08-
tól továbbra is folyamatosan érvényesek.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A Városgazda Kft. 2008.szeptemberétől új szolgáltatást indít.

HANGOS HIRDETÉS 
A piac területén, piaci napokon reggel 06,30-tól délelőtt 09,00-ig.

A hirdetési lehetőséggel kapcsolatosan a sportcsarnok 
pénztárában lehet érdeklődni 2008.szeptember 08-tól.

Hirdethetnek: vállalkozások, 
magánszemélyek, civil szervezetek stb.

KÉRJÜK ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!

HIRDETÉSEK

Iroda új 
helyen 

Cím: Jánoshalma 
Kiss Ernő u. 81/A (la-

kás)
Elérhetőség  06-30/425-
43-95 vagy 06-30/590-

67-19

Ezután is várom 
tisztelt 

meglévő és leendő 
ügyfeleimet!

Ádám Károlyné ”Ibolya”

HASTÁNC  
újraindul

Jelentkezni 
Bátyai Fruzsinánál. 

Tel: 70/334-0449

Harkányban a gyógyfürdőhöz közel, jól felszerelt appartmannház 
zárt parkolóval kiadó, 1800 Ft/fő/éj. Érd: 70/283-88-60

Jánoshalma Kölcsey u. 1. II. 
em 2,5 szobás lakás eladó. 

Tel: 06-77/401-385

Tanfolyam indul 
minden jármű kategór iában
2008. szeptember 8-án 17 órakor 

a Dózsa György u. 80 sz. alatti tantermünkben.

Rutinoktatás helyben

Korrekt árakkal várja Önt:
Katymári Antal 

járművezető oktató

Lakás: 6440 Jánoshalma, Magyar László u. 5/A
Telefon: 77/420-036 – Mobil: 20/91-15-109
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Bács–Kiskun megyében min-
den évben megrendezésre kerül 
a megyei Szociális intézmények 
Ki-Mit-Tud?-ja. 2007. szeptem-
ber 11. – én a kaskantyúi Har-
mónia Szenvedélybetegek Otthona 
rendezte e színvonalas eseményt, 
melyen a megyéből szinte az összes 
szociális intézmény képviseltette 
magát. A résztvevő intézmények 
közül a Pelikán Kht. kiemelkedően 
szerepelt, melyet a zsűri a minden 
évben legeredményesebben szerep-
lő intézménynek járó Vándorzászló-
val jutalmazott. Ezzel az a megtisz-
teltetés érte a Pelikán Kht.-t, hogy 
2008. augusztus 27-én megrendez-
hettük a Bács-Kiskun megyei szoci-
ális intézmények Kulturális Sereg-
szemléjét.

A rendezvényt hosszú hóna-
pok összehangolt munkája előz-
te meg, melynek eredményekép-
pen 20 intézmény 292 ellátottját, 
illetve kísérőjét láthattuk vendégül. 
A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel két helyszínen mutathatták meg 

–Sportcsarnokban és Diákélelme-
zésen- a résztvevők, hogy miben 
tehetségesek. A két zsűri egész nap 
folyamatosan értékelte a színvo-
nalas előadásokat és a nap végén 
hét kategóriában osztott ki helye-
zéseket és különdíjakat: vers, pró-
za; ének; hangszer; színpadi játék; 
csoportos ének; tánc és képzőmű-
vészeti alkotások. A legtöbb díjat, 
s ezzel a Vándorzászlót a kecske-
méti Humán-Rehab K.K. Egyesü-
let nyerte.

Vendégeink nagyon jól érezték 
magukat, akik szerint ez a jó szer-
vezésnek, a kitűnő ebédnek, s a szí-
ves vendéglátásnak volt köszön-
hető.

A Seregszemle megrendezésére 
nem kerülhetett volna sor számos 
jó szándékú vállalkozó és magán-
személy önzetlen segítsége nélkül. 
Köszönet illeti őket ezért, nélkü-
lük nem tudtuk volna felejthetet-
len élményekhez juttatni a részt-
vevőket.

BORBOR
A MINDENNAPOKRA!

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft.  a gyá szo ló 
csa lá dok meg bí zá sá ból 2008. május 

hónapjában a  kö vet ke ző sze mé lye ket te met te 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!

Csényi Lász ló üg y  ve ze tő

Kovács Mihályné sz.: 
Csernák Katalin élt: 82 évet
Mészáros János  élt: 56 évet
Kácser Jánosné 
sz.: Szarvas Margit  élt: 87 évet
Szili Máté   élt: 70 évet
Berkó József   élt: 81 évet
Urbán zoltán  élt: 45 évet
Bata Lajos Béláné 
sz.: Papp Borbála élt: 57 évet
Ferencz Anrdásné 
sz.: Jung Margit élt: 92 évet
Kovács Györgyné
 sz.: Mészáros Erzsébet élt: 90 évet
Szerezláné 
Rendek Ildikó élt: 47 évet

Péter-Szabó Ferenc  élt: 86 évet
Rapavi Gáspárné 
sz.: Csonka Katalin  élt: 64 évet
Bozóki Péterné
sz.: Mészáros Mária élt: 97 évet
Szebellédi Ferencné 
sz:Mikó Erzsébet  élt: 85 évet 
Virág Lászlóné 
sz.: Nagy Franciska élt: 73 évet
Kolompár Mihály élt: 78 évet
Kisa Jánosné 
sz.: Vőneki Etelka élt: 84 évet
id. Horváth László  élt: 81 évet
Dági Istvánné 
sz.: Lengyel Johanna élt: 88 évet
Bencsik Ferenc élt: 79 évet

Köszönetnyilvánítás
Szeretettel és tisztelettel megköszönjük mindazoknak, akik 

Kovács Györgyné
sz. Mészáros Erzsébet 

a felejthetetlen drága, jó édesanya, nagy-
mama és dédmama temetésén jelen vol-
tak, elhozták a szeretet virágait  és mér-
hetetlen fájdalmunkban  velünk voltak

A gyászoló család 

S z i l i  M á t é
1938 – 2008

Meghalt a tanár úr. Csendben, méltóság-
gal távozott el közülünk, szótlan alázattal, 
úgy ahogy élt. Nem hősi tettek révén vívta 
ki csodálatunkat, hanem a mindennapok 
történéseiben való helytállása, szívóssá-
ga, szorgalma, életereje, hite és hitet adá-

sa, alázata és méltósága által. 
Egyszerű jánoshalmi paraszti családból származott, ahol meg-
tanulta a munka tiszteletét. 1957-ben tanítói oklevelet szer-
zett, majd 1963-ban elvégezte a történelem-földrajz szakot is. 
Összevont tanulócsoportos tanyai iskolában, majd Kéleshalmán 
dolgozott 1968-ig, ekkor került Jánoshalmára, de csak pár évig 
taníthatta szeretett szaktárgyait. 1971-től a diákotthon nevelő-
tanáraként, 1982-től nyugdíjazásáig napközis nevelőként tevé-
kenykedett. Mindenütt az ösztönző jóság volt pedagógiai mód-
szere. Személyiségében szerencsésen találkozott a szaksze-
rűség, az emberi jóság és a morális igényesség.
Csak szeretett családja, felesége és három gyermeke tudhat-
ta, hogy a nyugdíjas éveit is beárnyékolta az a méltánytalanság 
és mellőzöttség, amiben aktív időszakában része volt. Önma-
gáért, a saját igazáért soha nem tudott és nem akart harcolni, 
csak tűrt békességgel. 
Mi, hajdani kollégái és tanítványai azonban tudjuk: aki tudást 
osztogat, mennél többet osztogat belőle, lelkiekben annál 
vagyonosabbnak érezheti magát. Szili Máté tanár úr dúsgaz-
dagon halt meg.

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,

hatnak tovább.” Bátyai 
Úszótanfolyam

Felnőtteknek-
Gyerekeknek

Érdeklődni és jelentkezni 
lehet: 

Bátyai Gábornál
06-70/ 339- 1176

Bátyai Gábornénál
06-70/ 338-5697

Gyerekeknek

Kulturális seregszemle városunkban

Bányai Gábor a Megyei Közgyűlés elnöke köszönti a találkozó résztvevcőiut
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Megkezdődtek a Bács-Kis-
kun Megyei Labdarúgó Szövetség 
által szervezett Megyei III. osztály 
középcsoportjának küzdelmei. 

Eredmények:
I. forduló 08.16.: 

Kötöny SC - Jánoshalmi FC 
1:5 (1:1)

Szabó Gábor – László György 
edzők értékelése: „Idegenben” szer-
zett bajnoki pontokat mindig meg 
kell becsülni. A srácok most is ezt 
tették, így csak gratulálni tudunk 
nekik. Még igaz ez akkor is, ha 
az első félidei játék azért „döc-
cent” (1:1). Ám a félidőben rendez-
tük a sorokat, a „buksikat megmos-
tuk”, ami hatékonynak tűnt, hiszen 
a második félidőben már csak mi 
„köszöntünk be” a kapuba. Így tel-
jesen megérdemelt jánoshalmi siker 
született. 
Gólszerzők: Ruskó A. 2, Simity Z., 
Tóth A., Balogh V.
Kitűntek: Szénási Cs., Ságodi I., 
Szem R., Ruskó A., Varga Z.

II. forduló 08.23.:
 Jánoshalmi FC – Kecel FC 

2:1 (2:0)
Edzők értékelése: A „magasabb 
osztályból” érkező vendégcsapat 
már lényegesen nehezebb feladat 
elé állította a fiúkat. Egységes és 
szervezett játékukat most a nagyobb 
akarat legyőzte. Így ha lehet, külö-
nösen értékes 3 pontot sikerült 
begyűjteni. Ha hozzávesszük, hogy 
a „nyaralók” miatt még tartaléko-
san is sikerült győzni. A srácoknak 
ismét járt a gratuláció.
Gólszerző: Ságodi I. 2

Kitűntek: Szem R. a mezőny leg-
jobbja, Ságodi I., Ádám D., Ruskó 
A., Csernók Zs.

III. forduló 08.30.: 
Fülöpjakab – Jánoshalmi FC  

3:0 (2:0)
Edzők értékelése:
„Asztali focihoz” hasonló pálya-

méret minden centiméterét kihasz-
nálta a hazai csapat és az egyéni 
hibák is hozzájárultak teljesen meg-
érdemelt hazai győzelemhez.

Kitűntek: Varga Z., Ruskó A. 

Magyar Kupa 
I. forduló 08.27.: 

Jánoshalmi FC – Felsőszentiván    
5:1 (1:1)

Edzők értékelése: Magasabb osz-
tályban játszó vendégcsapat 
(Megyei II. o.) ugyan tartalékosan 
érkezett, ám ez a fiúk érdemeiből 
nem sokat vonhat le. Hiszen a mér-
kőzés úgy indult, hogy az esélye-
sebb vendégcsapat tudja érvénye-
síteni akaratát. Ehhez még hozzá-
járult az, hogy a JFC a mérkőzés 
30. percében 10 főre fogyatkozott, 
mert Varga Zoltánt a 2. sárga lap 
után kiállította a játékvezető. A 10 
emberrel küzdő hazai csapat lelkes 
és időnként jó játékkal a maga javá-
ra tudta fordítani a mérkőzést. A 2. 
félidőben mindent megtettek a siker 
érdekében, ami szerencsére gólok-
ban is megnyilvánult, hiszen a ven-
dégcsapat mezét „zakóra” cserélte 
az újabb 4 lőtt góllal. 
Gólszerzők: Solti Zs. 2., Ságodi I., 
Tóth A., Kolompár D.
Kitűntek: Szem R., Ságodi I., 
Simity Z., Csernók Cs.

A Magyar Kupa II. fordulója:
 2008.szeptember 10. 16:30 
 Jánoshalmi FC – Mélykút

Megyei III. osztályú bajnokság 
középcsoportjának 2008/2009 
őszi sorsolása (Hunyadi Népe 

következő megjelenéséig 
hátralévő mérkőzések):
IV. forduló: 09.06. 16:30
Jánoshalmi FC – Szank
V. forduló: 09.13. 16:30

Kisszállás – Jánoshalmi FC
VI. forduló: 09.20  16:00
Jánoshalmi FC – Tázlár

VII. forduló: 09.27.
szabadnapos Jánoshalmi FC
  VIII. forduló: 10.04. 15:00

Jánoshalmi FC – Kecel Senior

A megyei serdülő bajnokság 
2008/2009 déli csoportjának 

szeptemberi mérkőzései:
  I. forduló: 09.06. 10:00    

 Jánoshalmi FC – Nagybaracska
II. forduló: 09.13. 10:00

Érsekcsanád – Jánoshalmi FC
III. forduló: 09.20. 10:00
Jánoshalmi FC  - Tompa
IV. forduló: 09.27. 10:00
Sükösd – Jánoshalmi FC
V. forduló: 10.04. 10:00

Jánoshalmi FC – Nemesnádudvar

Jánoshalmi FC fiú serdülőcsapat 
játékos kerete:
Kapusok: Völgyesi Armand, Kiss 
Norbert, Lengyel Bence

Mezőnyjátékosok:
Enesei Dániel, Enesei Már-
ton, Zámbó Ádám, Nyilas Mar-
tin, Gilicze Márk, Fekete Dániel, 
Tóth Zorán, Kiss Benedek, Luk-
ács Mátyás, Burai Gábor, Lengyel 
Endre, Majer Martin, Papp Dávid, 
Harczi László, Rabb Gábor, Kisföl-
di Attila, Kisföldi Ádám
Edző: Bada Pál

A megyei női bajnokság 2008/2009 
szeptemberi mérkőzései:
   I. forduló: 09.07. 10:00           
Géderlak – Jánoshalmi FC

  II. forduló: 09.14. 10:30   János-
halmi FC – Dusnok

III. forduló: 09.21. 10:00               
Apostag – Jánoshalmi FC
IV. forduló: 09.28. 10:00

Jánoshalmi FC – Városföld
 V. forduló: 10.04. 15:00          

Mórahalom – Jánoshalmi FC

Jánoshalmi FC női csapat játékos 
kerete:  Gál Teréz, Varga Melin-
da, Kéfer Tímea, Huszár Alexand-
ra, Fazekas Evelin, Fenyvesi Eve-
lin, Horváth Ágnes, Pécsi Ágnes, 
Kaszás Szilvia, Kuzmann Anita, 
Huszár Renáta, István Klaudia
Edző: Gál László

Ádám Gyula
JFC elnök

HUNYADI 
NÉPE

Já nos hal ma Vá ros
Ön kor mány za tá nak lap ja

Meg je le nik: ha von ta
Ki ad ja: Já nos hal ma Vá ros

Ön kor mány za ta
Fe le lős ki adó:

Czeller Zoltán polgármester
Szerkeszti a Szer kesz tő bi zott ság

A szerkesztésért felel:
a Szerkesztőbizottság elnöke.

A szer kesz tő ség cí me: 
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 7.

E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Összeállította: Blázsik Sándor

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Ké szült: Kó pia Kft.

Kis kun ha las

Lapunk legközelebb 
2008. október 3-án 

jelenik meg

Or szágos 
Kirakodó Vásár 

szeptember  
17-én

Csak 

SÜR GŐS és
 ÉLET VE SZÉ LYES 

eset ben ve he tő igény be!
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: Or vo si ren de lő 
          Já nos hal ma, Rá kó czi u. 7. 
          Te le fon: (06) 77/401-088
Az ügye le ti szol gá lat tag jai: az ügye-
le ti szol gá la tot hí vá son kí vül csak 
na gyon in do kolt eset ben, a leg rö vi-
debb ide ig hagy hat ják el a tar tóz ko-
dá si hely meg je lö lé sé vel.

Ügyeleti beosztás
2008. szeptember 1. Dr. Tom-

pa László, 2. Dr. Kishonti Attila, 
3. Dr. Dudás József, 4. Dr. Mikó 
Attila, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. 
Dr. Mikó Attila, 7. Dr. Mikó Atti-
la, 8. Dr. Tompa László, 9. Dr. 
Csoboth Johanna, 10. Dr. Dudás 
József, 11. Dr. Tompa László, 
12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Cso-
both Johanna, 14. Dr. Csoboth 
Johanna, 15. Dr. Kishonti Atti-
la, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. 
Dr. Dudás József, 18. Dr. Kishonti 
Attila, 19. Dr. Korponyai Csilla, 
20. Dr. Korponyai Csilla, 21. Dr. 
Tompa László, 22. Dr. Csoboth 
Johanna, 23. Dr. Mikó Attila, 24. 
Dr. Dudás József, 25. Dr. Tom-
pa László, 26. Dr. Korponyai Csil-
la, 27. Dr. Korponyai Csilla, 28. 
Dr. Dudás József, 29. Dr. Csoboth 
Johanna, 30. Dr. Mikó Attila.

Október: 1. Dr. Dudás József, 2. 
Dr. Tompa László.

Or vo si ügye let

Anya köny vi hí rek
2008. augusztus hónapban

Születtek: 
 . Nagy Noémi (anyja neve: Nagy 
Éva), Seres Péter (an : Seres Ele-
onóra), Boros Kinga (an: Huszti 
Franciska), Burai Vanessza (an: 
Burai Anikó), Csernók Dávid (an: 
Papp Zsuzsanna), Szabó Liliána 
(an: Szabó Mónika), Kolompár 
Zsanett (an: Papp Szabina Anna), 
Renner Míra Viola (an: Tompa 
Eleonóra), Varga Mátyás (an. Sere 
Csilla), Varga Alma (an: Strobán 
Mónika), Katona Zalán (an: Tóth 
Krisztina), Faddi Noel (an: Robár 
Bernadett), Keresztesi Zorka 
Hanna (an: Harczi Tímea)

Házasságot kötöttek: 
Vándor Tibor és Tóth Ildikó, 

Komáromi Szabolcs és Király 
Katalin, Harczi Róbert és Susuk 
Éva Beáta, Korom Zoltán Gábor 
és Martinek Ágnes, Frick József 
és Ádám Adrien

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  Tér jen be hoz zánk!

Petróczky Fe renc 
Já nos hal ma, Dó zsa György u. 75. Tel./fax: 77/402-782

2 l-es Pepsi Cola  299 Ft-tól 

1,5 l-es szénsavas ásványvíz  39 Ft-tól

Tchibo 2in1 instant  15 Ft-tól

Tchibo Family Intensiv 299 Ft

KEDVES LÁNYOK, 
ASSZONYOK!

A VÁROSGAZDA KFT. SZERVEZÉSÉBEN

NŐI TORNA ÉS 
AEROBIC

FOGLALKOZÁS INDUL A 
SPORTCSARNOKBAN.

A FOGLALKOZÁSOK IDEJE: 
MINDEN HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK 1900 - 2000 ÓRA.

A FOGLALKOZÁSOKAT GYAKORLOTT TANÁR VEZETI.

A KEZDÉS IDŐPONTJA: 2008.09.15.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A SPORTCSARNOK 
PÉNZTÁRÁBAN KAPHATÓ.

JEGYEK ÉS BÉRLETEK, A HELYSZÍNEN MEGVÁSÁROLHATÓK. 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

HÍREK A JÁNOSHALMI FUTBALL CLUB ÉLETÉRŐL

S P O R T

Japán masszázs!
Ősi, hatékony

egészségmegőrző és 
gyógyító módszer.

Szalai Csaba Koppány
Természetgyógyász

Érd: 70/634-63-64

AUTÓ 
és 

MOTORKERÉKPÁR 
JAVÍTÁS

Mészáros Árpád   6440 Jánoshalma, Halasi u. 68.
 Tel: 06-20-363-13-51 vagy 06-77-403-308

ROBOGÓ ÁRUSÍTÁS
 HITELRE IS

ZÖLDKÁRTYA
GUMI 

SZERELÉS  ÁRUSÍTÁS
CENTÍROZÁS

ALKATRÉSZ 
BESZERZÉS

GARANCIÁVAL


