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HUNYADI NÉPE

 Mérföldkőhöz érke-
zett Jánoshalma város 
önkormányzatának Kis-
térségi Járóbeteg-szak-
ellátó központ kialakítá-
sára vonatkozó beruhá-
zása. 2009. augusztus 
15-én volt  az építkezést 
megelőző alapkőletétel.  
Az ebből azt alkalom-
ból rendezett ünnepsé-
gen ott volt többek között 
Bányai Gábor országgyű-
lési képviselő, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyű-
lés elnöke, Terbe Zol-
tán Kiskunmajsa polgár-
mestere, Lukács László 
Kiskunhalas Város alpol-
gármestere, Péter-Szabó 
Lajosné Kéleshalom és 
Mikó Ferencné Borota polgármestere, további környező települések képviselői, a kivitelező kiskunhalasi Modinvest Kft 
vezető munkatársai, az egészségügy helyi és a megyéből ide érkezett képviselői.                    (folytatás a 2. oldalon )

A halasi útról 

Becsengettek

Augusztus 20-a a leg-
régebbi magyar ünnep, 
Szent István király szent-
té avatásának napja, az 
államalapítás, a magyar 
állam születésének ünne-
pe, 1948 óta az új kenyér 
ünnepe. 

Városunkban 2009. 
augusztus 20- János-
halma Város Képvise-
lő-testülete ünnepi tes-
tületi ülésén emlékezett 
meg Szent István király-
ról és az államalapítás-
ról, és a kiemelkedő 
munkát végzettek tevé-
kenységéről. Az ünnepi 
alkalmon ott volt Bányai 
Gábor, országgyűlési 
képviselő, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnö-
ke, Binszki József plébá-
nos, Czeller Zoltán pol-
gármester, Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző, a Képviselő-testület tagjai, a kitüntetettek és hozzátartozóik, továbbá 
a társtelepülések képviselői, a pártok képviselői, az intézményvezetők és az egyházak képviselői. A Himnusz közös 
eléneklése után  Binszki József plébános adta át az ünnepi szentmisén megszentelt új kenyeret Czeller Zoltánnak, 
Jánoshalma Város Polgármesterének. Ezt követően Bódás János   Új kenyér című versét Mizser Zsófia mondta el, majd  
Czeller Zoltán polgármester mondta el ünnepi, köszöntő beszédét, melyet a 4. oldalon ismertetünk..

Az ünnepi köszöntő után  Jánoshalma Város Képviselő-testülete nevében Czeller Zoltán  polgármester átadta János-
halma Város kitüntető címeit. Ennek részleteit a 4 és 5. oldalon olvashatják. 

Közismert és tapasztalt tény, hogy megyénk közútjai az 
országos átlaghoz képest is, rendkívül rossz állapotban van-
nak. Talán 1000 kilométernyi az az úthossz a megyénkben, 
amelyet azonnal fel kellene újítani. 2007 tavaszán lehetőség 
nyílt az Európai Unió forrásainak köszönhetően, hogy Bács-
Kiskun megyében a 3-4-5 számjegyű utak egy töredékének 
felújításához hozzákezdhessünk. Alig több, mint 2,0 milli-
árd Ft volt ilyen célra. Ezt a kevés pénzt, amely kb. 65 km 
út felújításához volt csak elegendő, nem lehetett igazságo-

san elosztani. De Önöknek köszönhetően olyan a pozícióm, hogy több lehe-
tőséget van módom elérni Jánoshalma számára is. Így történt, hogy az 5412-
számú közút felújításának első fázisára elnyerhettünk több, mint 700 millió Ft-
ot. Nem állítom, hogy az út felújítása végül hibátlan lett. De azt is tudni kell, 
hogy egy 1962-ben épített, felerészt alap nélküli út, amelyet még sosem újítot-
tak fel az elmúlt 47 év alatt, nem lehet már olyan, mint egy autósztráda. Dön-
tenem kellett, hogy ennyivel megelégszünk vagy további tíz évig közlekedünk 
a régi katasztrófálisan rossz úton. Inkább a jobb ma egy veréb, mint holnap 
egy túzok bölcsességre hallgattam. Sokan támadnak érte és lefitymálják az 
utat, de sem a rendszerváltoztatási kísérlet, sem az azt követő 16 évben sen-
ki sem foglalkozott a mi utunkkal. Nem vagyok természetesen teljesen elé-
gedett, de amikor ezt a cikket írom, éppen az 54-es úton zötykölődünk az 
autónkkal és a kátyúkat, nyomvájúkat kerülgetjük, még is örülök, mert felénk 
már van sokkal jobb út. A sokak által feltett kérdés, hogy az új szennyvíz-
csatorna-hálózat építésekor felvágják-e a Halasi ás Rákóczi utat, a válasz az, 
hogy a Magyar Közút ezt nem valószínű, hogy engedélyezi. Így a tervezéskor 
az önkormányzatnak erre is kell figyelnie, mert lehet útátvágás nélkül is átve-
zetni a csatornát. Másik gyakori kérdés, hogy miért nem Csávolyig épül az út, 
arra a válasz az, hogy nem volt rá pénz, csak Jánoshalma központjáig futot-
ta az elnyert uniós támogatás. De reményünk van rá, hogy 2011-re a további 
Borota-Rém-Csávoly szakaszt felújíthatjuk, illetve ha a jánoshalmi önkormány-
zat most sikeresen tud pályázni, akkor a laktanyánál lévő városjelző tábláig 
felújítjuk az út forráshiány miatt kimaradt bajai úti szakaszát. Egyébként a tér-
ségünk fejlődése, illetve fennmaradása érdekében intéztem, nyertünk forrást 
a szintén rossz állapotú Bácsalmás - Bácsbokod- Baja közút felújítására, ami 
2010 nyarán meg is valósul.

A halasi út gyorsabb, csendesebb, jobb lett, örüljünk együtt ennek. Örülök, 
hogy segíthettem ebben is. Vigyázzanak rajta önmagukra és egymásra egy-
aránt! 

Ünnepi testületi ülés

Az önkormányzati elvonásról az MSZP kongresszusán 
beszélt Bajnai Gordon miniszterelnök. Az MTI híradása 
szerint Bajnai Gordon „kőbe vésendő számként említet-
te, hogy jövőre 120 milliárd forintot kell megtakarítani az 
önkormányzatok működésén úgy, hogy azok esetenként 
a mainál kevesebb, de jobb minőségű szolgáltatást nyújt-
sanak az embereknek. 

Gyenesei István korábbi önkormányzati miniszter sze-
rint kompenzáció nélkül az önkormányzatok működésé-
nek megbénulását, és ez által az ország működőképes-

ségét kockáztatja a 2010-ben tervezett 120 milliárd forint 
támogatás kivonása az önkormányzatok költségvetésé-
ből. Hozzátette, „mivel az önkormányzatok helyzetének 
alakulásán múlik az ország sorsa, ezért a tervezett meg-
vonás mértékét rendkívül magasnak ítélem. Hangsúlyoz-
ta: ő maga is sokszor elmondta, hogy az önkormányza-
ti rendszerben sok tartalék van, de az önkormányzatok 
nagy többségének nincsenek mobilizálható tartalékai. A 
tervezett elvonásról egyelőre nem lehet többet tudni. 

(folytatás az 3. oldalon )

Veszélyben az ország és az 
önkormányzatok működőképessége

Meddig 
utazhatunk 
vasúton?

Tisztelt 
Jánoshalmi
 Polgárok!

2009. szepember 9-én (szerdán) 
1600-1700 óra között fogadóórát 
tartok Jánoshalmán a Fidesz Iro-
dában (Molnár János utca 1.)
Kérdéseikkel, kéréseikkel fordulja-
nak bizalommal hozzám, legjobb 
szándékom szerint, lehetőségeim-
hez mérten segítek.

Tisztelettel: 

Bányai Gábor
országgyűlési képviselő

Nagy jelentőségű alapkőletétel

Vasút nélkül maradhat Jánoshal-
ma, mivel egy kiszivárgott hír szerint 
1874 kilométeren tervezi megszün-
tetni a vasúti közlekedést a decem-
berben esedékes menetrendváltás-
kor az Antali Károly közlekedési kor-
mánybiztos vezette csapat. A koráb-
bi vonalbezárások és a tervezett 
megszüntetés hatásairól és a rea-
gálásokról a 9. oldalon olvashatnak 
részletesen.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés  elnöke

Újabb nyertes pályáza-
tokat mondhat magáé-
nak önkormányzatunk, 

minderről a 
2. oldalon olvashatnak

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév. A diákok nyári élményeiről és arról, 
hogy mi vár rájuk ebben a tanévben városunk iskoláiban, a belső oldalain-
kon olvashatnak
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(folytatás az 1. oldalról)
Az eddig eltelt időszakban a kevésbé látvá-

nyos elemek voltak jelen a fejlesztés kapcsán, 
a lakosság a képviselő-testületi döntésekről, az 
aktuális eseményekről, a helyi médián keresz-
tül, újságban, televízióban tájékozódhatott. Az 
alapkőletétel napján van itt a helye és ideje, 
hogy a fejlesztéssel kapcsolatban eddig vég-
zett munkánkról beszámoljak - hangsúlyozta 
ünnepi beszédében Czeller Zoltán. 

Ezt követően Jánoshalma Város polgármes-
tere vázolta, hogy a múltban lezajlott legfonto-
sabb események a következők voltak: 

• Előzetesen Borota, Hajós, Kéleshalom, 
Mélykút, Rém és Jánoshalma települések fej-
lesztési megállapodást írtak alá, annak érde-
kében, hogy a településeken az egészségügyi 
járó beteg szakellátás 20 percen belül elérhető 
legyen. A 6 település lakosságszáma összesen 
megközelíti a 22 ezer főt.

• Rém és Jánoshalma önkormányzatai bizto-
sították a fejlesztéshez szükséges önrészt, Rém 
település 1 millió forint összegben, Jánoshalma 
pedig az építési telek biztosításával, és kész-
pénz formájában.

• A települések testületei 2008. február-
ban megállapodtak abban, hogy egy 100%-
os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasá-
gi társaságot hoznak létre jánoshalmi székhely-
lyel, a megvalósítás, a fenntartás és a működte-
tés céljából. A kft. ügyvezető igazgatója dr. Hor-
váth Endre orvos, közgazdász lett.

• 2008. februárban döntött a jánoshalmi tes-
tület a projekt megvalósításának helyszínéről.

A döntést meghatározó tényezők voltak:
1. Megközelítőleg ugyanolyan távolságra 

legyen mindkét Jánoshalmán már működő 
gyógyszertártól.

2. Az oktatási intézmények közvetlen köze-
lében legyen annak érdekében, hogy ha gyer-
mekeknek szüksége van gyors orvosi beavat-
kozásra, minél előbb elérhető legyen a szol-
gáltatás.

3. Mivel Jánoshalmán kívül további öt telepü-
lésről érkeznek ide betegek fontos szempont 
volt, hogy buszpályaudvar és vasútállomás se  
legyen messze a létesítménytől.

• A járó beteg szakellátó tervei a Mediplan 
kórháztervező cég, ifj. Pólya Endre szakmai fel-
ügyelete alatt készültek, a tervező Luchesi Ottó 
volt, a Línea Mérnöki Iroda munkatársa.

• A pályázatot az önkormányzat megbízásá-
ból a kiskunhalasi székhelyű Medigordiusz Kft 

készítette.
• Jánoshalma város önkormányzat TIOP 

2.1.2/07/1 sz pályázatának beadását a Bács-
Kiskun megyei önkormányzat támogatólag 
hagyta jóvá.

• Pályázatunk elfogadásáról a Strukturális 
Alapok Programiroda 2008. augusztus 26-án 
értesítette az önkormányzatot.

 Ezután a Támogatási Szerződés aláírásának 
előkészítő és egyeztető fázisa következett, a 
szerződés aláírására 2008 decemberében, köz-
vetlenül karácsony ünnepe előtt került sor.

• 2009. májusban megkezdődött az építési 
telken álló régi épület bontása, amelyet Palkó 
László jánoshalmi vállalkozó végzett el a meg-
adott határidőre.

• Ugyancsak 2009. tavaszán az építésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárás íródott ki. Min-
den tekintetben a legkedvezőbb ajánlatot a kis-
kunhalasi székhelyű Modinvest Kft. nyújtotta 
be, elnyerve ezzel a kivitelező cég feladatát.     

A projekt adatai számokban
• A projekt megvalósításának 

kezdő időpontja: 2008. november 
25.

• A projekt megvalósításának 
záró időpontja: 2010. szeptember 
24.

• A projekt elszámolható össz-
költsége: 904.796.878 Ft

• A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összköltségének 95 
%-a; azaz 859.557.018 Ft, amely 
vissza nem térítendő

• Jánoshalma Város Önkor-
mányzatának saját forrás biztosí-
tása:

      • 40.539.860 Ft készpénz
      • 4.700.000 Ft természetbeni 

hozzájárulás (építési telek)
Fontos megjegyezni továbbá, 

hogy a projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az építéssel kapcsolatos adatok:
• Építési telek területe: 1625 m2
• Beépített terület: 1443,39 m2 (Földszint: 

587,63 m2, I. emelet: 607,42 m2, II. emelet: 
248,34 m2)

• Az építkezés 2009. augusztus 15-i dátu-
mot, az alapkőletételt követően kezdődik meg, 
a munkaterület kialakítása után a folyamatok 
egymást követően elindulnak.

• Az építés záró időpontja: 2010. május 31. 
Ezután az épület felszerelése, berendezése 
következik.

• Az intézmény mind építészeti (energiata-
karékosság, környezettudatosság – megújuló 
energiák) mind eszköz oldali (integrált informa-
tikai rendszerek, telemedicina) megközelítésből 
a legkorszerűbbnek mondható.

• Az épület teljes körű akadálymentesítés-
sel épül meg.

A projekt jelentőségét tekintve az érintett tele-
pülésekre nézve elmondható, hogy:

• A jelenleg 34 szakorvosi, 15 nem szakor-
vosi órában üzemelő szakrendelő egészség-
ügyi központtá lép elő 200 óra szakorvosi és 60 
nem-szakorvosi órában.

 • A járóbeteg-szakellátó központban meg-
valósuló szakrendelésekről érdemes részlete-
sen említést tenni:

1. Belgyógyászat heti 3 óráról heti 30 órára 
növekedik.

2. Sebészet/traumatológia és a szülészet-nő-
gyógyászat heti 10-10 rendelési órával műkö-
dik jelenleg, 30-30 órára növekednek ezek a 
mutatószámok.

3. Reumatológia működik még heti 3 órában, 
az új szakrendelőben, 15 órában lesz elérhető 
a szolgáltatás.

4. Helyet kap az épületben szakorvosi és nem 
szakorvosi szolgáltatásként: terhes tanácsadás, 
csecsemő és gyermekgyógyászat, fül-orr gégé-
szet, szemészet, bőrgyógyászat, neurológia, 

psychiatria, urológia, felnőtt és gyermek fogor-
vosi ellátás, a védőnői szolgálat, röntgen, ultra-
hang, labor (vérvételi hely), fizikoterápia, egyé-
ni és csoportos gyógytorna, valamint nappa-
li kórház funkciót is betölt majd az intézmény, 
gondolok  mint például az infúziós kezelések 
végzése. A fejlesztés által lehetőség nyílik arra, 
hogy az újonnan megépülő intézmény otthoni 
szakápolási központ, és egészségügyi felvilá-
gosító központként funkcionáljon a térségben.

Czeller Zoltán polgármester hangsúlyozta, 
hogy a szakellátó központ Jelentősége meg-
mutatkozik abban is, hogy elérhetővé teszi 
a kistérség lakói számára az egészségügyi 
szolgáltatásokat, miszerint a településekről 
az átlagos orvoshoz jutó idő 35 km-ről 14 km-
re csökken. További cél: egészségnevelés, 
prevenció és egészségtudatos életmód kiala-
kítása, valamint az egészségügy peremterüle-
tén működő civil szervezetek bevonása.

A végén rávilágított arra, hogy számunk-
ra, az itt élők számára nem csak az a fon-
tos, hogy egy modern, korszerű épület épül-
jön fel, és álljon az egészségünk megőrzése, 
a gyógyítás szolgálatába. Ugyanolyan jelen-
tőséggel bír az épületben dolgozók, az orvo-
sok, szakápolók, a kisegítő személyzet szak-
tudása, elhivatottsága. Így tehát azzal párhu-
zamosan, ahogyan a falak magasodnak és az 
épület alkalmassá válik a betöltendő szerepé-
re, megkezdődik a humánerőforrás biztosí-
tása, és felvetődik a működtetés, a finanszí-
rozás kérdése is. Ez a nonprofit kft. feladata, 
amit folyamatosan napirenden kell tartani.

Czeller Zoltán polgármester elmondta, 
hogy a beruházás helyszínén, „a Béke tér 7. 
sz. alatt egy olyan épület állt, ami sokunknak 
kedves emlékek helye volt - egy kultúrház. 
Bízom abban, hogy az új épülethez is hason-
lóan kedves, sőt mi több, hasznos és értékes 
lesz a jánoshalmiaknak, nem a szórakozás 
miatt, hanem azért, mert a létezése, és ered-
ményes működése által megnövekszik az 
egészséghez, az élethez való esélyünk.”

Az ünnepi beszédet követően köszöntöt-
te a jelen lévőket Bányai Gábor. hangsúlyoz-
ta, hogy  majdani üzemeltetés csak szoros 
összefogással lehet sikeres. 

Majd Martinek Ádám szavalatát követően, 
Bányai Gábor, Czeller Zoltán és Dr. Horváth 
Endre közösen helyezték el a Jánoshalmi Kis-
térségi Járóbeteg-szakellátó Központ alapkö-
vét.                                                     zsikor

Nagy jelentőségű alapkőletétel

A DARFT (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács) 
2009. augusztus 13-án döntött a 2009 évi decentrali-
zált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási prog-
ramok (TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT) előirányzataira 
benyújtott pályázatokról. Jánoshalma Város két fon-
tos pályázatot nyert ezekből a forrásokból, amelyek 
segítségével régóta megoldatlan problémák kerül-
nek orvoslásra.

A Városi Diákélelmezési Konyha tetőfelújítása, a 
beázások megszüntetése után a Képviselő-testület fon-
tosnak tartotta vizesblokk felújítását is. Erre a célra 9 335 
090 Ft összköltségű beruházásnál 7 934 826 Ft támo-
gatást kapott a város. A szükséges önrészt a város 
a költségvetéséből biztosította. Ezzel megszűnnek a 
Diákélelmezési Konyha bejáratánál elhelyezkedő épü-
letrészben tapasztalható kellemetlenségek, egy új, kor-
szerű mosdó és mellékhelyiség veszi át a régi, elavult 
helyét. 

Czeller Zoltán polgármestert kérdeztük a beruhá-
zásról a tanévnyitó ünnepség előtt.

- A képviselő-testület az oktatási intézmények 2007-
ben történt átszervezése után kiemelt hangsúlyt fektet 
az épületek infrastrukturális fejlesztésére. Szeretnénk a 
Jánoshalmán tanuló diákoknak minden kényelmet, vilá-
gos, meleg, jól felszerelt tantermeket, modern taneszkö-
zöket megadni a sikeres tanuláshoz az általános iskolá-
ban, és a továbbtanuláshoz a helyi gimnáziumban. Az a 
célunk, hogy minél több gyermek maradjon itt helyben. 
Ehhez nem csak a Diákélelmezési konyhát kívánjuk fel-
újítani, hanem beadtuk az általános iskola épületének 
felújítását célzó, fűtés-, világításkorszerűsítésre, nyílás-
zárók cseréjére, mellékhelyiségek felújítására vonatkozó 
pályázatunkat is. Ennek eredményét még várjuk. Emel-
lett beadásra kerültek és kerülnek olyan pályázatok is, 
amelyek 100%-os állami, vagy Európai Únio-s támoga-
tásban részesülnek és az oktatás színvonalának, eszköz-
rendszerének fejlesztésére irányulnak. Az a célunk, hogy 
a Jánoshalmán tanuló diákok ne kerüljenek hátrány-
ba semmilyen szempontból sem a környező nagyobb 
városokban iskolába járó diákokkal szemben. 

A másik elnyert pályázatból finanszírozott fejlesz-
tés a szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosí-
tó Idősek Otthona infrastruktúrájának fejlesztése II. ütem 
Jánoshalma Hunyadi u. 2. sz. alatt történik meg. A 7 666 
305Ft összköltségű beruházás 6 516 359 Ft támogatást 
nyert el. A fennmaradó önrészt ebben az esetben is a 
Képviselő-testület biztosította a fejlesztéshez.

Czeller Zoltán polgármester erről így nyilatkozott:
Nemcsak gyermekeink jövőjéről, hanem időse-

ink egészségi állapotának megőrzéséről, a rászoru-
lók megfelelő elhelyezéséről is igyekszünk a tőlünk 
telhető módon gondoskodni. Ezzel tartozunk annak 
a korosztálynak, szüleinknek, nagyszüleinknek, akik 
bennünket felneveltek. A három éves szociális felzár-
kóztató program keretében folyamatosan, évről-év-
re megújítottunk a leromlott épületrészeket az Idősek 
Otthonában, a Családok Átmeneti Otthonában, a Haj-
léktalan Szállón, ezzel komfortosabbá téve a közös-
ségi tereket, a lakókörnyezetet.

A napokban elkezdődött az új Egészségügyi Köz-
pont alapozása is, mire beáll a tél, már tető alá sze-
retnénk hozni az épületet.

Fontosnak tartom ezeket a beruházásokat azért is, 
mert munkát fognak adni a megfelelő szakértelem-
mel, eszköz felkészültséggel rendelkező jánoshal-
mi vállalkozásoknak is. Ha nem lenne ilyen nehéz 
az ország gazdasági helyzete, akkor is ezt mon-
danám, de most válsághelyzetben különösen nagy 
hangsúlyt kap ez a tény. Az önkormányzat ezzel is 
nagyban segíteni tudja a Jánoshalmán működő vál-
lalkozásokat, hiszen ha megfelelnek az előírt szak-
mai követelményeknek, akkor a kisebb beruházások 
fővállalkozói, a nagyobb beruházások alvállalko-
zói lehetnek. Így egy-egy beruházás nem csak arról 
szól, hogy fejlesztés történik az egészségügyben, 
az oktatási szférában, a szociális gondozás terüle-
tén, hanem minden elnyert pályázattal, minden elin-
dított építkezéssel, segítjük a Jánoshalmi vállalko-
zásokat is. 

zsikor

Citerával a kezünkben, nagy 
merészen nekiindultunk a mesz-
sze vidékre – Nagykerekibe – Haj-
dú-Bihar megye kis településére, 
a román határ szomszédságába. 
2009. augusztus 13-án csütörtö-
kön közel ötórás utazással jutot-
tunk el a megmérettetés színhelyé-
re. Barátságos, szívélyes fogadta-
tásban volt részünk a Pajzán Vígas-
ságok I. Nemzetközi fesztiváljára 
való benevezésünknek köszönhető-
en. Mielőtt azonban valami erkölcs-
telenségre gondolnának, kijelent-
jük, hogy nem erről szólt a rendez-
vény. A pajzánság ennek finomabb, 
burkoltabb változata a férfi-nő, fiú-
lány örök kapcsolatáról.

A rendezvény színhelye a Bocska 
Várkastély volt, amely egykor Bocs-
kai István birtokát képezte, s a 
nemrégiben elvégzett felújításnak 
köszönhetően csaknem eredeti 
állapotában pompázik.

A fesztivál színes program-
jai közt olyan fellépők szerepel-
tek, mint Berecz András, mesemon-
dó, Nádas György, humorista, elő-
adásra került a Dekameron Bereg-
szászi Illyés Gyula Magyar Nem-
zeti Színház Vendégjátéka, melyet 
Vidnyánszky Attila rendezett és 
esténként a Técsői Banda húzta a 
talpalávalót.

Nevezésünk célja az volt, hogy 
tudásunkat, szakmai ismeretünket 
bővítsük a zene világában, hisz 

a zsűri elismert szakemberekből, 
nagy tudású népzenekutatókból 
állt. A versenyre 14-én pénteken 
került sor három kategóriában: I. 
Mese-próza, - versmondó, énekes; 
II. Zenekarok, énekes csoportok; III. 
Színházi társulatok, színjátszó cso-
portok, bábosok.

A fellépésre lázasan készülőd-
tünk, próbáltunk, de végül a közön-
ség tapsvihara, a velünk együtt való 
éneklése teljesen eloszlatta lám-
palázunkat. Az eredményhirdetés 
másnap délután történt, ahol a 13 
fellépő csapatból a IV. helyezést 
értük el, melyért oklevélben része-
sültünk. 

A gálaműsoron is felléptünk, 
hasonló sikerrel. Az oklevél mellé 
viszont sok ismerőst is szereztünk, 
a szomszédos faluba jövő nyár-
ra meghívást is kaptunk. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy az ének, a zene 
közelebb hozza az embereket egy-
máshoz, nem számít, ki honnan jött, 
hova tartozik, mije van. Összefog-
lalva elmondhatjuk, hogy nagyon 
színvonalas, tartalmas rendezvé-
nyen vehettünk részt Jánoshalma 
képviseletében és reméljük jövő-
re is lehetőségünk nyílik rá, hogy 
ismét részesei lehetünk ennek a 
fantasztikus találkozónak.

Ezúton szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni a Kistérségi Társulás 
vezetőségének, amiért biztosították 
utazásunk feltételeit.               b.s 

A Pöndölös 
citerazenekar 

Nagykereki fellépése

JÁNOSHALMA A FEJLŐDÉS ÚTJÁN

Újabb nyertes pályázatokat mondhat 
magáénak az önkormányzat
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Hasonlóan a Bács-TV műsorkínálatá-
ban jelenlévő híradásokhoz, ezentúl 
rendszeres tájékoztatót teszünk köz-
zé a Hunyadi Népe újságban a Já-
noshalmi Többcélú Kistérségi Társu-
lás aktuális híreiből. Az első alkalom-
mal egy ismertető készült a kistérségi 
társulás szervezeti felépítéséről.

Munkaszervezet1. 
A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2005. július 23-án alakult 
négy település - Jánoshalma Város, 
Mélykút Nagyközség, Borota Község 
és Kéleshalom Község- részvételével. 
2005. novemberében jogszabályi vál-
toztatások miatt módosította a társu-
lási megállapodását, az év második 
félévben feltöltődött a munkaszerve-
zet az engedélyezett létszámkeretig 
a hatékonyabb működés érdekében. 
A költségvetési szervként létrehozott 
munkaszervezet fő tevékenységi 
köre a Társulási Tanács döntéseinek 
előkészítése, és feladatainak végre-
hajtása. 
A munkaszervezet jelenlegi összeté-
tele 2009. március 20. napjától:

Egy fő munkaszervezet vezető -  
Dr. Éber Zsófia
Egy fő gazdasági vezető –  
Sántáné Czékus Tímea 
Egy fő kistérségi ügyintéző –  
Kiss Rita
Egy fő gépjármű vezető –  
Tóth Imre akinek felaadata a 
Kéleshalom Község és János-
halma között működő iskolabusz 
vezetése

A munkaszervezet feladatai:
Kistérségi költségvetés megterve-- 
zése, - zárszámadás, évközi be-
számolók elkészítése
Napi adminisztrációs feladatok el-- 
látása
A Társulás elkülönített számlájának - 
pénzforgalmi nyilvántartása
A Társulási ülések megszervezése, - 
- Javaslatok, koncepció készítése
Fejlesztési programok elkészítése, - 
elkészíttetése, véleményezése
Kistérségi szintű pályázatok figye-- 
lése, készítése
Nyertes pályázatok adminisztráci-- 
ós ügyeinek intézése
Térségi egészségügyi, szociális, - 
kulturális, sport programok meg-
valósítása
Ellenőrzött számlák könyvelése, - 
pályázati támogatások lehívása, 
elkészítése
Az intézmény feladatai továbbá, - 
hogy szervezeti keretet biztosít a 
települési önkormányzatok kap-
csolat- és együttműködési rend-
szerének, az önkormányzati fel-

adat- és közszolgáltatási rendszer 
közös, illetve térségi rendszerének 
kialakítása, szervezése, működ-
tetése, fejlesztése, tehát a térségi 
feladatellátás. Egyes ágazati fel-
adatok közös szervezése, ellátása, 
a térség intézményrendszerének 
integrálása, feladatellátásának 
összehangolása. A feladatellátás 
feltétel- és forrásrendszerének 
koordinációja, fejlesztése, egyes 
közigazgatási és államigazgatási 
feladat- és hatáskörök ellátása

Jánoshalmi2.  Többcélú
Kistérségi Társulás összetétele
Társulási Tanács-  – társult települé-
sek polgármesterei
Fejlesztési Bizottság-  – társult tele-
pülések polgármesterei, valamint 
tanácskozási, illetve konzultációs 
joggal a bejelentett társadalmi és 
civil szervezetek
Pénzügyi és Költségvetési Bizott-- 
ság
Jegyzői Kollégium- 
Társulás Munkaszervezete  - 

Társulási Tanács – társult települé-
sek polgármesterei

elnök: Czeller Zoltán Jánoshalma - 
Város polgármestere 
elnök helyettes: Gelányi János - 
Mélykút Város polgármestere
Péter Szabó Lajosné, Kéleshalom - 
Község polgármestere
Mikó Ferencné, Borota Község - 
polgármestere

Fejlesztési Bizottság – társult te-
lepülések polgármesterei, valamint 
tanácskozási, illetve konzultációs 
joggal a bejelentett társadalmi és civil 
szervezetek
A Fejlesztési Bizottság feladatai:
 A kistérségben a területfejlesztési fel-
adatok összehangolását, a kistérségi 
területfejlesztési koncepció elfoga-
dását, közös területfejlesztési prog-
ramok kialakítását, valamint egyéb 
feladatok ellátását végzi. 
A FB összetétele 2009. június 16. 
napjától 

Czeller Zoltán1) 
Gelányi János2) 
Mikó Ferencné3) 
Péter-Szabó Lajosné4) 
Bányai Gábor5) 
Agócs János6) 
Kolompár László7) 
Burai Béla8) 
Holka Istvánné9) 
Dr. Gulyás András10) 
Ádám Gyula11) 
Ádám János12) 
Malustyik Béla13) 
Földes István14) 
Koch Csaba15) 

Ódor István16) 
Juhász Zsolt17) 
Kovács Tamás18) 
Szűcs Ildikó19) 
Horváthné Csincsák Éva20) 
Csernák János21) 
Vargáné  Szőke Krisztina 22) 

Tanácskozási joggal vesz részt a 
Fejlesztési Bizottság ülésein:
-Kútfő Alapítvány 
-Magyar Település- és Területfejlesz-
tők Szövetsége
-Magyar Államkincstár BKKM-i Terü-
leti Igazgatósága
-BKKM-i Kereskedelmi és Iparkama-
ra
-BKKM-i Területfejlesztési Tanács
-BKKM-i Agrárkamara
-Szakszervezetek Együttműködési 
Fóruma
-Bácskai és Dunamelléki Mezőgazda-
sági Szövetség

Pénzügyi és Költségvetési Bizott-
ság
Tagjai: 

Czeller Zoltán - elnök, Jánoshalma - 
Város polgármestere
Gelányi János - elnök helyettes, - 
Mélykút Város polgármestere
Péter Szabó Lajosné - Kéleshalom - 
Község polgármestere
Mikó Ferencné - Borota Község - 
polgármestere
Tóth Erika – Jánoshalma Város - 
Pénzügyi osztályvezető
Horváth Ferencné – Mélykút Város - 
Pénzügyi osztályvezető
Híz Zoltánné – Borota Pénzügyi - 
osztályvezető
Győri Béla – Kéleshalom Pénzügyi - 
osztályvezető
Sántáné Czékus Tímea-  kistérségi - 
gazdasági vezető

Jegyzői Kollégium - a társulást alkotó 
települések jegyzői:

Dr. Benda Dénes (Jánoshalma - 
Város Címzetes Főjegyzője)
Vargáné Dr. Egyed Ilona (Mély-- 
kút Város Jegyzője)

-  Pápay László (Borota és 
Kéleshalom Községek körjegy-
zője)

A Társulás, szakmai előkészítő és vé-
leményező, valamint a Tanács dönté-
seinek végrehajtást segítő szerve. A 
Jegyzői Kollégium munkáját a társu-
lás székhelye szerinti önkormányzat 
jegyzője irányítja. 

Dr. Éber Zsófia 
munkaszervezet vezető

Czeller Zoltán elnök

KISTÉRSÉGI KITEKINTŐ

Jánoshalmi Többcélú Kistérségi 
Társulás működése

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja:  2008. december 31. (év/hó/nap) 
adatok E Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) mó-
dosításai

Tárgyév

a B c d e
01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 55.077 52.381
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
03. 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 55.077 52.381
05. 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 
06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

07.
06. sorból:
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

08. B. FORGÓESZKÖZÖK (09.+10.+11.+12. sor) 13.107 13.606
09. I. KÉSZLETEK 373 344
10. II. KÖVETELÉSEK 2.778 4.906
11. III. ÉRTÉKPAPÍROK
12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 9.956 8.356
13. C. Aktív időbeli elhatárolások 1.384 586

14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 69.568 66.573

Források (passzívák)
a b c d E

15. D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. 
sor)

18.395 13.957

16. I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3.000

17.
16. sorból:
visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
19. III. TŐKETARTALÉK 7 000 7.000
20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 7.627 8.396
21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 768 -4.439
24. E. Céltartalékok
25. F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) 22.402 25.010
26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3.455 3.133
28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 18.947 21.877
29. G. Passzív időbeli elhatárolások 28.771 27.606

30.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
(15.+24.+25.+29. sor)

69.568 66.573

(folytatás a 1. oldalról )
 Takarékoskodjanak az önkormányzatok is
Gy. Németh Erzsébet (MSZP) június közepén elhang-

zott parlamenti interpellációjában arra igyekezett ráven-
ni az önkormányzatokat, csökkentsék az önkormányza-
ti cégek igazgatótanácsainak, felügyelő bizottságainak 
létszámát és juttatását. Mint felszólalásában elmond-
ta: a nagyvárosokban az általában 11 fős igazgatótaná-
csok tagjai havi több mint 200 ezer forint, az általában 
9 fős felügyelő bizottságok tagjai pedig havi több mint 
150 ezer forint tiszteletdíjat kapnak. Hozzátette: „Úgy 
vélem, hogy a válságra való tekintettel elvárható, hogy az 
önkormányzatok e tekintetben - követve a kormány pél-
dáját - önmérsékletet tanúsítsanak, és saját hatáskörük-
ben csökkentsék a tagok létszámát, illetve a tiszteletdíjak 
mértékét. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizott-
ság elnöke közölte: tisztában van vele, hogy az önkor-
mányzati autonómia miatt egy ilyen lépést csak önkén-
tes alapon tehetnek meg az önkormányzatok. Felszóla-
lása ezért csupán figyelemfelhívás kívánt lenni az önkor-
mányzatok felé - tette hozzá. Az elnök asszonyhoz egy-

előre még nem érkeztek pozitív reakciók, hogy tudniil-
lik valahol ténylegesen csökkentették volna a tagok szá-
mát, illetve a fizetések mértékét. Arra vonatkozóan nincs 
kimutatás, hogy az önkormányzati és állami cégekben 
országosan összesen hány igazgatótanácsi és felügye-
lő bizottsági tag lehet, összességében mekkora járan-
dósággal.

Jánoshalma Város Önkormányzatának jelenleg hiva-
talban lévő Képviselő-testülete már 2006-ban döntést 
hozott ebben a kérdésben. A város 100%-os önkormány-
zati tulajdonú cégeinél, társaságainál, a Városgazda Kft-
nél, és a Pelikán Kft-nél, valamint a Lajtha Kht-nál műkö-
dő felügyelő bizottsági tagok nem részesülnek pénzbe-
li juttatásban, feladataikat teljeskörű felelősségvállalás 
mellett, ingyenesen látják el. 

Csatlakozott ehhez a Képviselő-testület azon dönté-
se is, hogy a testület bizottságainak elnökei nem kapnak 
több juttatást, mint a bizottsági tagok, illetve ha egy kép-
viselő több bizottságnak is tagja, akkor sem illeti meg 
plusz jövedelem.

C. Z.

Veszélyben az ország és az 
önkormányzatok működőképessége

Megjelent a 113/2009.(VIII.29.) 
FVM  rendelet, amely  rendelkezik 
az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból (EMVA) a fiatal 
mezőgazdasági termelők indulásá-
hoz nyújtandó támogatások részle-
tes feltételeiről. 

Az intézkedés célja a fiatal mező-
gazdasági termelők gazdaságalapí-
tásának előmozdítása, a munkaerő 
korstruktúrájának javítása, a vidék 
népességmegtartó képességének 
növelése és a mezőgazdasági tevé-
kenység hosszú távú fenntartása.

A fiatal mezőgazdasági termelő a 
mezőgazdasági tevékenység meg-
kezdéséhez egy alkalommal jövede-
lempótló támogatást vehet igénybe.

A támogatás összege a vállalt 

üzemméret alapján 20000-40000 
eurónak megfelelő forintösszeg 
lehet.

A támogatás igénybevételének fel-
tételei, az ügyfél kötelezettségei, a 
jogkövetkezmények, az értékelési 
szempontok részletesen a rendelet-
ben olvashatóak.

A kérelmeket évente szeptem-
ber 15. és október 15. között lehet 
benyújtani az MVH által az MVH 
honlapján közleményben közzétett 
formanyomtatványon postai úton az 
MVH-hoz.

A fentieken kívül további infor-
mációk a falugazdászoktól, kama-
rai tanácsadóktól, szaktanácsadók-
tól kérhetők.

Fekete István László

Fiatal  gazdálkodók 
figyelmébe!

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” változat

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e
I. Értékesítés nettó árbevétele 51.429 57.616
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek 166.096 169.149

III. sorból: visszaírt értékvesztés
IV. Anyagjellegű ráfordítások 66.078 76.071
V. Személyi jellegű ráfordítások 147.575 152.753
VI. Értékcsökkenési leírás 3.543 3.589
VII. Egyéb ráfordítások 153 285

VII. sorból: értékvesztés

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
(I.±II.+I-II.-IV.-V.-VI.-VII.)

176 -5.933

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 414 481
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 579 602

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
(VIII.-IX.)

-165 -121

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(±A.±B.)

11 -6.054

X. Rendkívüli bevételek 757 1.615
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 757 1.615
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 768 -4.439

XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 768 -4.439
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 768 -4.439

A Pelikán Kht. pénzügyi 
beszámolója
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A Képviselő-testület augusztus 20-i ünne-
pi ülésén Czeller Zoltán polgármester a 
következő gondolatokkal köszöntötte a Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében megjelent 
ünneplő közönséget: 

„Az embernek olykor meg kell állnia, hogy 
végiggondolja az utat, melyet megtett, s hogy 
erőt gyűjtsön a továbbhaladáshoz. Az ünnep 
is ilyen megállás, visszatekintés, számvetés. 
Szegény az, aki soha nem vet számot, sze-
gény és esélytelen. A jövőnk a múlt építőkövei-
ből áll, ezért a visszatekintés nem tétlen ábrán-
dozás. Amikor az emlékeket egyenként kéz-
be vesszük, akkor derül csak ki, hogy micsoda 
erőt képes mindegyikük adni. A jó emlék azért, 
mert bízunk abban, hogy újra képesek leszünk 
a jóra. A nyomasztó pedig azért, hogy vissza-
tartson bennünket attól, hogy újra meggondo-
latlanságot kövessünk el. Az ünnep: létezésünk 
sava-borsa, ahogy Márai Sándor mondja. „Az 
ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”

Történelmünk ezredéve arra tanít, hogy mi 
magyarok képesek voltunk országot építeni. 
Magyarország nemzedékek közös erőfeszítése-
inek hála szép ország lett, gyönyörű – még ha 
most kifosztva, legyengítve, reményvesztetten 
áll is előttünk. Szép így is, és reméljük megint 
olyanná lesz, amilyennek látni szeretnénk, ami-
lyenné majd mi magunk tesszük. 

A jövő Magyarországát mi is csak a múlt épí-
tőköveiből tudjuk megalkotni. Mára mindannyi-
unk számára kikristályosodott, mely kövek bizo-
nyultak szilárdnak és tartósnak az elmúlt ezer 
év során, és melyekről derült ki, hogy töröttek 
vagy repedezettek. Mert jövőt, reményteli jövőt 
csak szilárd, ép, erős alapokra építhetünk.

Magyarország történetében két korszak vál-
totta egymást. Egyik, amikor erős kézben volt 
az ország, máskor csak az események sodor-
ták magukkal. Volt, amikor nagy tervek megva-
lósítása volt a cél, máskor csak a hatalom meg-
tartása. Voltak idők, amikor azok, akiknek az 
ország volt a legfontosabb, tevékenységükhöz 
megkapták a hatalmat. Máskor azok, akiknek a 
hatalom volt a legfontosabb, tevékenységükhöz 
megkapták az országot.

István királynak az ország volt a fontos, és 
ez egész életművén meglátszott. Szent Ist-
ván államalapítása helyfoglalás volt Európában. 
Nyelvünket és kultúránkat megőrizve a nyu-
gati kereszténység, a nyugati civilizáció részé-

vé váltunk. Szent István álma olyan Magyaror-
szágról szólt, ahol a közös hit összeköti az ott 
élőket. Ahol az uralkodás békés, és az uralko-
dó „erénye és erkölcsössége szabta mértékkel” 
irányítja népét. Ahol az emberek „szívesen tar-
tózkodnak” az országban. Ahol az ország böl-
cseiből álló tanács „védelmezi a hazát, csende-
síti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget táma-
dó hadat, városokat ő rakat, és ő ront le ellen-
séges várakat”. Ahol „a fiak követik az elődö-
ket.” Ahol soha nem harcolnak az igazság ellen. 
Szent István álmánál nagyobbat és igazabbat 
álmodni nemigen lehet. Talán ezért ismeri el 
őt mind a nyugati, mind a keleti kereszténység 
a maga szentjének. Mi magyarok, harminchat 
nemzedéken keresztül Szent István király álmát 
álmodjuk újra meg újra. 

Tisztelt hölgyeim és uraim! Öntsük hát sza-
vakba, milyen országra vágyunk az elkövetke-
ző évek során! 

Azt akarjuk, hogy gyermekeink úgy jöjjenek 
erre a világra, ahogy elődeink és mi is szület-
tünk: férfi és nő életre-szövetkezésének gyü-
mölcseként. Azt akarjuk, hogy gyermekeink 
magyarul, Balassi, Arany, Petőfi és Ady nyelvén 
szóljanak, s ezt adják tovább utódaiknak, s maj-
dan azok is az ő utódaiknak. Azt akarjuk, hogy 
ezer év múltán is Magyar-
országnak hívják ezt a 
helyet, melyen Árpád 
és népe hazát szerzett, 
és melyen István álla-
mot szervezett. A szabad 
nemzetek közösségének 
Európáját akarjuk. Sza-
badot, amelyben minden 
nemzet maga dönthet a 
sorsa felől, ahol minden 
nyelv, minden kultúra és 
minden gazdaság virág-
zik és hallatja, hallathatja 
a hangját!

Rendet akarunk. Nem 
a kaszárnyák, nem a bör-
tönök, nem a temetők 
rendjét, hanem a meg-
művelt földek, a bősé-
ges termést hozó kertek, 
a gyermekzsivajtól han-
gos iskolák rendjét. Biz-
tonságot, az élet és java-

ink megvédésének nyugalmát. Az ország és a 
családok gyarapodását akarjuk, jólétet, valós 
esélyeket mindenkinek, mindannyiunknak. Ott-
hont, tisztességes megélhetést, és a tervei való-
ra válását minden magyar embernek. 

Házakat, hidakat, gátakat – ha keservesen 
is –, de újjá lehet építeni. Ám az elnéptelene-
dett, elsodort településekbe életet lehelni szinte 
lehetetlen vállalkozás. Ezért nem dobhatjuk sut-
ba a jóról és rosszról való ezeréves tudásunkat, 
iránytű ez, ne hagyjuk összetörni! Szükségünk 
van rá a jelenben, és szükségünk lesz rá a jövő-
ben egyaránt. Ami nekünk a torokszorító múlt, 
az volt elődeinknek a nehéz jelen. Ami nekünk 
az ígéretes jövő, az lesz utódaink élete. Ne 
feledjük a gyermek arc tiszta tükrét. Sütő And-
rás gondolatát idézem: “nincs más számonké-
rés, csak gyermekeink tekintetében.” 

Mi, magyarok, minden jelenlegi nehézsé-
geink dacára is szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, mert ezer évvel ezelőtt olyan alapra 
helyeztetett az életünk, amely kiállta az idő pró-
báját. Első keresztény királyunkra igazak a köl-
tő szavai: „nőttön-nő, mint a fénye, amint térben 
s időben távozik”. Azért lehet ez így, mert Szent 
István erős államot szervezett, jó törvényeket 
alkotott, iskolákat alapított, templomokat építe-

tett. Ám a legfontosabb talán mégis az a felis-
merése volt, hogy egy ország, egy nemzet éle-
tének legbiztosabb alapja a keresztény érték-
rend. Felismerte, hogy létezik egy hite szerinti 
igaz út, amelyet saját maga és fia élete számá-
ra is megszabott, és az egész magyar nemzet 
életét igyekezett ehhez igazítani. Bízott abban, 
hogy előbb-utóbb a ma még kételkedők is ráta-
lálnak erre az útra. Az első király tudta, hogy 
az igazságot szüntelenül ismételni, tanítani és 
hirdetni kell, mert bizony mások is ezt teszik a 
hazugságaikkal. Azért vagyunk mi szerencsé-
sek, mert múltunkat, jelenünket s jövőnket is a 
Szent István-i örökség mércéjével mérhetjük.

Ma is van egy nemes hivatásunk. Egy gya-
rapodó, sokasodó, egyre erősödő Magyaror-
szágot kell építeni, olyan hazát, amelyben min-
denkinek megadatik, aki e nemzethez tarto-
zik, hogy bizakodó reményekkel nézhessen a 
jövőbe. Ennek a jövőnek az építéséhez kívánok 
minden Jánoshalmi Polgárnak jó egészséget, 
tisztes megélhetést, egyéni boldogulást, kívá-
nom, hogy erősödjenek közösségeink, és gya-
rapodjon városunk erkölcsi, szellemi és anyagi 
javakban egyaránt.

Czeller Zoltán polgármester

J á n o s h a l m a 
Város Képviselő-
testülete az egy-
házközösségben 
végzett lelkiisme-
retes munkálko-
dásáért, a város 
nemzetközi hírne-
vének erősítéséért, 
szellemi és anya-
gi gyarapodásá-
hoz való hozzájá-
rulásáért a „János-
halma Város Dísz-

polgára” címmel tüntette ki Rónaszéki Gábor 
jánoshalmi plébánost

Jánoshalma Város 
Képviselő- testü let 
mintaértékű embe-
ri magatartásáért, aki 
14 évig szívvel-lélek-
kel dolgozott János-
halma fejlődéséért 
„Jánoshalma Város 
Díszpolgára Posztu-
musz” címmel tün-
tette ki néhai Tajdina 
József egykori jános-
halmi plébánost, 

A kitüntetését 
Binszki József plébá-
nos vette át. 

A Képviselő-testü-
let határozata alap-
ján, áldozatos, lel-
kiismeretes és több 
évtizedes kimagas-
ló oktatói, pedagó-
giai munkásságáért 
Czeller Zoltán pol-
gármester  „János-
halma Város Kivá-
ló Pedagógusa” 
címet adott át Baka 
Jenőné jánoshalmi 
pedagógusnak.

A Város Képvise-
lő-testülete magas 
színvonalú pedagó-
giai és vezetői mun-
kája elismeréséül 
„Jánoshalma Város 
Kiváló Pedagógu-
sa” címmel tüntet-
te ki Racsmány 
Ferencnét. A Föld-
művelési és Vidék-
fejlesztési Misztéri-
um Kelet-Magyaror-

szági Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasá-
gi Szakképző Iskola és Kollégium volt igazga-
tóhelyettese a kitüntetéssel járó virágcsokorral 
mondott köszöntet az ünnepi alkalmon jelenlé-
vő édesanyjának a segítségért, mellyel ehhez az 
elismeréshez is hozzá segítette. 

Szent István napi kitüntetések, elsimerések

Ünnepi testületi ülés augusztus 20-án

Rónaszéki Gábor 
1988-1989-ig káplánként teljesített lelki szolgálatot 
Jánoshalmán. Jánoshalmára esperesplébánosként 
érkezett vissza 1997. júniusában. 
Az elmúlt 12 év alatt rendíthetetlen kitartással munkál-
kodott az egyházközség és városunk szellemi, anya-
gi gyarapodásán, nemzetközi hírnevének erősítésén, 
egészen 2009. július végéig, hiszen ekkor a Buda-
pesti Központi Papnevelő Intézet rektor helyettesé-
vé nevezték ki. 
Áldásos tevékenységének köszönhetjük a Szent Anna 
Római Katolikus Templom külső és belső helyreállítá-
sát, a Jánoshalmi Harangok egyházközségi kiadvány 
megalapítását és folyamatos megjelenését, továbbvit-
te a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola, és 
Diákotthon lelki életének építését, a Bibliaórák szer-
vezését és megtartását, a Carlo Acutis (ejtsd: ákótisz) 
díj alapítását, a keresztény civil szervezetek, lelkisé-
gi mozgalmak és a jánoshalmi fiatalok lelki vezeté-
sét, segítését.
A város kulturális életét gazdagította a hangversenyek, 
összejövetelek szervezésével. Jánoshalma Város jó 
hírét közvetítette Kanadában, Lengyelországban és 
Olaszországban. 
Számtalan kitüntetésben részesült több évtizedes 
munkálkodása alatt, 
1997-ben Foktő Város Díszpolgárává avatták, vala-
mint Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díját 
vehette át.
1998-ban Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért 
Díjban részesült, majd 2007-ben Bács-Kiskun Megye 
Nemzeti Kisebbségeiért Díjjal tüntették ki.

Baka Jenőné
36 éven keresztül tanított a Hunyadi János Általános 
Iskola felső tagozatán, megismertetve a diákokkal a 
kémiát, átadva a természet- és a környezet szeretetét. 
Magas színvonalú oktatásával kiérdemelte tanítványai 
tiszteletét, szeretetét. 
Eredményesen készítette fel tanítványait az országos 
és a megyei kémia versenyekre. 
Diák önkormányzati vezetőként aktív részese volt a 
diákok mindennapjainak, szervezte a gyermekek sza-
badidős tevékenységét. Aktívan részt vett lakóhelyünk 
társadalmi és kulturális életében. 

Racsmány Ferencné  
Tanári munkásságát 36 évvel ezelőtt kezdte a jános-
halmi Radnóti Miklós Gimnáziumban, ahol 1982-től 
igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként tevékeny-
kedett. Lelkiismeretes felkészítő tanára és szerve-
zője volt a nagy hagyománnyal bíró Radnóti sza-
valóversenynek. 1985-ben Kiváló Munkáért kitün-
tetést kapott.
1996-tól a Földművelési és Vidékfejlesztési Misz-
térium Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Köz-
pont, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollé-
gium igazgatóhelyettese. Folyamatosan szervezte 
az új módszerek bevezetését, szorgalmazta az ide-
gen nyelvi képzés és az informatika tantárgyi kép-
zés feltételeinek javítását. Munkája során arra töre-
kedett, hogy a tanulók általános műveltségét meg-
alapozza, a nemzeti kultúra megismerése iránti igé-
nyét kialakítsa.
Fontosnak tartja, hogy a diákjai a műveltséget a 

Tajdina József
1955-ben szerzett tanítói diplomát a bajai főiskolán, 
1962-ben szentelték pappá. Káplánként több egyház-
községben is tevékenykedett.
1977-1981-ig Jánoshalmán ugyancsak káplánként 
szolgált, majd egy évtizeden át, Jánoshalma plébáno-
sa volt. 1997-ben a bajai Belvárosi Plébániára helyez-
ték, ahol élete végéig hivatásának élt.
Jánoshalmán való munkálkodása alatt megalapozta 
a lelki életet a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola, és Diákotthon létrehozásával.
Felújította a város templomát, felépítette a kápolnát, a 
zárdát és a hittantermeket.
Közreműködött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Jánoshalmi Csoportjának megszervezésében és a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége létrehozásá-
ban.  
Több évtizedes munkássága elismeréseként számta-
lan kitüntetésben részesült, többek között az Országos 
hitoktatási bizottság tagja volt, egyházmegyei iskolare-
ferens, valamint Pápai káplán, címzetes érsek taná-
csos volt. 1997-ben Jánoshalmáért kitüntető címet, 
2007-ben a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke 
Megyecímerrel Díszített Aranygyűrű Adományát kap-
ta elismerésül.

néhai Tajdina József testvére, Dr. Tajdina János 
betegsége miatt személyesen nem tudja átvenni a 
kitüntetést. Levélben köszönte meg a Polgármester 
Úrnak és a Képviselő-testületnek a cím odaítélését.

„Tisztelt Polgármester Úr!
Öcsém elvesztése miatti fájdalmamban nagy örö-

möt jelentett számomra és családom számára, hogy 
Öcsémnek „Jánoshalma Város Díszpolgára Posztu-
musz” címet adományoznak. Öcsém először, mint káp-
lán, később a város plébánosaként igazi otthonra talált 
Önöknél. Munkájában a hívek szeretete és ragaszkodá-
sa, és az Önök mindenkori támogatása tették felejthe-
tetlenné az ott töltött éveket. Elhelyezés után is figye-
lemmel kísérte a város életét, mindig szeretettel gon-
dolt rájuk, és szívesen járt vissza. Ezért is nemcsak 
megtisztelő, hanem megható, hogy munkáját halála 
után is elismerik.

Örömmel készültem az ünnepségre, és a szemé-
lyes találkozásra, melyet váratlan kórházba kerülésem 
megakadályoz. Ezért a magam és családom nevében 
ezúton mondok köszönetet Önnek és a Képviselő-
Testület minden tagjának a cím odaítéléséért.

Vecsés, 2009. augusztus 14. 
Tisztelettel és üdvözlettel: Dr. Tajdina János

Több mint egy évtizeden át az általános iskola igaz-
gatóhelyetteseként tevékenykedett, az iskola átszer-
vezését követően kollégiumi vezetőként folytatta aktív 
munkáját nyugdíjba vonulásáig. Nagy tiszteletet vívott 
ki magának szorgalmával, lelkiismeretes munkájával, 
segítőkészségével, emberségével.
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Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tületének 191/2009.(VI.23.)Kt. számú 
határozata értelmében a Polgármes-
ter Úr a Jánoshalmi Önkéntes Tűz-
oltóság minden tagjának Bátorsá-
gi Érdemszalagot adományozott. Az 
egy alkalommal adományozható ékít-
mény a tűzoltók erkölcsi megbecsü-
lésének elismeréseként, kiemelkedő-
en bátor helytállás esetén  adható. 
Az érdemszalagot és az emléklapot 
az ünnepi ülésen vette át. Nagy Sán-
dor tűzoltóparancsnok, Horváth Zol-
tán tűzoltó hadnagy, Liliom László 
tűzoltó főtörzszászlós, Sarok Sándor 
tűzoltó zászlós, Evanics Endre tűz-

oltó zászlós, Rencsár Tibor tűzoltó 
főtörzsőrmester, Újvári Zsolt tűzoltó 
főtörzsőrmester 

Csizmadia Sándor tűzoltó 
főtörzszászlós, Óváry Csaba tűzoltó 
főtörzszászlós, Zsiák Pongrác tűzol-
tó főtörzszászlós, Tombácz Zsolt tűz-
oltó főtörzsőrmester és Gyetvai Imre 
tűzoltó főtörzsőrmester igazolt távol-
létük miatt személyesen augusztus 
20-án nem tudták átvenni a kitünte-
tést, ezért azt, majd a  2009. szep-
tember 10-én tartandó  Képviselő-
testületi ülés ünnepélyes keretein 
belül  fogják megkapni 

Megyei elismerés is részesültek 
tűzoltóink. Szilaj István tűzoltó ezre-
des a Bács-Kiskun Megyei  Tűzoltó-
szövetség elnöke Nagy Sándor tűz-
oltóparancsnoknak 30 év szolgála-
tért és Újvári Zsolt tűzoltó főtörzsőr-
mesternek 10 év szolgálatért adta át 
a szolgálati érmet adott át. .

Györök Ferenc tűzoltó alezredes 
a Létesítményi és Önkéntes Tűzol-
tók Országos Szövetségének elnök-
ségi tagja   Horváth Zoltán tűzoltó 
hadnagynak és Liliom László tűzol-
tó főtörzszászlósnak, kiváló szolgá-
lat ellátásáért érdemkereszt tűzoltó 
tagozat bronz fokozatát adta át. 

Néprajzkutató mun-
kásságáért, mellyel 
öregbítette János-
halma hírnevét, vala-
mint városunk nép-
rajzi gyűjteményé-
nek kialakításakor 
nyújtott szakmai és 
tárgyi segítségéért 
a testületi határozat 
értelmében a pol-
gármester „János-
halma Város Kultú-

rájáért” címet adott át Dr. Bárth János jánoshal-
mi születésű néprajzkutatónak.

J á n o s h a l m a 
Város lakossá-
gának egész-
ségügyéért és 
az egészségügy 
területén végzett 
több évtizedes 
áldozatos mun-
kájáért a Képvi-
selő-testület Dr. 
Kishonti Atti-
la orvosnak ítél-
te „Jánoshalma 

Város Egészségügyéért” kitüntető címet. 

A címmel járó oklevelet és emlékplakettet 
a doktor úr kérésének megfelelően  Dimitroff 
Sándorné védőnő vette át Czeller Zoltántól. 

A város Képvise-
lő-testülete a nehéz 
helyzetben lévő 
emberek, családok 
érdekében közel két 
évtizedes, kitartó, 
áldozatos és kiemel-
kedő munkájukért a 
„Jánoshalma Város 
Szociális Munká-
ért” címmel tüntet-
te ki a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgá-

lat Jánoshalmi Csoportját. 

Az elismerést a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Jánoshalmi Csoportjának csoportveze-
tője Martinek Erzsébet vette át a polgármes-
ter úrtól.  

J á n o s h a l m a 
Város Önkor-
m á n y z a t á n á l 
közel két évtize-
des mintaérté-
kű és lelkiisme-
retes munkájáért 
és a város érde-
keinek szolgála-
táért a Képviselő-
testület határoza-

ta értelmében Czeller Zoltán polgármester átad-
ta a „Jánoshalma Város Közszolgálatáért” címet 
Fejes Mihály jánoshalmi köztisztviselőnek.

 Rátai Róbertné 
jánoshalmi lakost  
Jánoshalma női 
kézilabda sportjá-
ban kifejtett áldo-
zatos tevékenysé-
géért, városunknak 
szerzett dicsősé-
gekért, . Jánoshal-
ma Város Képvise-
lő-testülete „János-
halma Város Sport-
jáért” címmel tün-
tette ki. 

Más irányú elfoglaltsága miatt Rátai Róbertné 
a testület szeptemberi ülésén veszi át az elis-
merést. 

J á n o s h a l m a 
Város Képviselő-
testülete Horváth 
József jánoshalmi 
lakost, nyugalma-
zott tanárt, aki éle-
te során rendkívül 
sokat tett János-
halma labdarúgó 
sportjáért „János-
halma Város Sport-
jáért” címmel tün-
tette ki.

A mezőgazda-
sági szakoktatás 
oktató- fe j lesztő 
munkájáért, vala-
mint a város köz-
életének fejleszté-
sében kifejtett több 
évtizedes munkás-
sága elismerése-
ként Jánoshalma 
Város Képviselő-
testülete határo-
zata értelmében 
a polgármester úr 

átadta a „Jánoshalma Város Életmű” címet 
Győry János  nyugalmazott igazgatónak

Dr. Kishonti Attila  
1968-ban Szegeden a Szent-Györgyi Albert Orvostu-
dományi Egyetemen vette át orvosi diplomáját, majd 
szülészet-nőgyógyászatból, háziorvostanból, üzemor-
vostanból szakvizsgázott.  Orvosi pályafutását a Makói 
kórházban kezdte, majd a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
III. számú Szülészet Nőgyógyászati Osztályán főorvos 
helyettesként dolgozott.
Jánoshalmán több mint három évtizede fáradhatatla-
nul, lelkiismeretesen végzi orvosi munkáját, mint házi-
orvos, szülész-nőgyógyász szakrendelés vezetője és 
a kismamák tanácsadójaként.
Szívén viseli a betegek sorsát. A társadalmi és egyhá-
zi közéletben is aktív szerepet vállal. A 33,5 éves mun-
kájával érdemelte ki a kitüntetést.

Dr. Bárth János  
1968-ban szerzett középiskolai történelemtanár és 
etnográfus diplomát a Budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen, majd 1970-ben doktorrá avatták.
1968-2006 között a Bács-Kiskun Megyei múzeumok-
ban dolgozott, azt követően Kecskeméten megyei 
múzeumigazgatóként tevékenykedett nyugdíjba vonu-
lásáig.  Az elmúlt másfél évtizedben egyetemeken óra-
adó vendégtanárként oktatott és a Szegedi Tudomány-
egyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék-
ének tanára. Címzetes egyetemi docens címet kapott 
2009. júliusában, a Magyar Néprajzi Társaság Györffy-
díjas tudósa.
Négy évtizede jelennek meg írásai szakfolyóiratokban, 
tudományos intézmények évkönyveiben.    
Egész Jánoshalmát és térségét szülőföldjének tekin-
ti. A helyi múzeum néprajzi részlegének kialakítása-
kor szakmai és tárgyi segítséget nyújtott és mind a mai 
napig folyamatos figyelemmel kíséri városunk fejlődé-
sét. Számtalan tartalmas előadással gazdagította, és 
gazdagítja Jánoshalma kulturális életét.    

Fejes Mihály   
1973-ban üzemmérnöki oklevelet szerzett Mezőtúron. 
1992-től dolgozik a Polgármesteri hivatalban. Mindig 
törekedett arra, hogy a munkáját magas színvonalon 
lássa le, ezért folyamatosan képezte magát, munkája 
mellett 1997. évben elvégezte az Államigazgatási Főis-
kola Igazgatásszervező szakát, közigazgatási szak-
vizsgát tett, továbbképzéseken vett részt.
A Polgármesteri Hivatalban 1995-től osztályvezetői 
megbízást kapott. 
Hivatali kötelességeit részrehajlás nélkül, lelkiisme-
retesen, becsületesen, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, a főnökeivel, kollégáival, az ügyfelekkel 
szemben tisztelettudóan végzi.  
Munkája során a jogszabályok rendelkezései mellett 
Jánoshalma Város Önkormányzat érdekeit szolgálva 
tevékenykedik.  
Osztályvezetőként a Polgármesteri Hivatalban és azon 
kívül magánéletében is példamutatóan él és tevékeny-
kedik. Fejes Mihály ez évben nyugdíjba vonul.

Győry János       

Gépészmérnöki és mérnök tanári végzettséggel 1983-
ban került Jánoshalmára, ahol először az FVM Kelet-
Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgaz-
dasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhe-
lyettese volt, majd 1989. augusztus 1-jétől 19 évig volt 
igazgatója az intézetnek.  
Az intézmény széleskörű tevékenységét nagyfokú fele-
lősségérzettel, szakmai felkészültséggel irányította.  
Következetes, pontos, fegyelmezett, színvonalas mun-
kát végzett, és követelt meg beosztottjaitól, diákjaitól. 
Az iskolát nyitott és elismert intézménnyé tette szemé-
lyes és hivatalos külső kapcsolataival. 16 éven át koor-
dinálta az országos jelentőségű Agrárexpo szervezé-
sét. Több országos szakmai szervezet munkájában is 
részt vett.  Az iskola nyitottságát az ő általa kezdemé-
nyezett külföldi kapcsolatok is bizonyítják.       Az inté-
zet szaktanácsadói tevékenységét a gyakorlati, szak-
mai bemutatók, a szaktanácsadó központ létrehozása 
és működtetése jelenti. 
Pályafutása alatt az iskola diákjai kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el az országos szakmai versenyeken. Az 
intézmény több hivatalos elismerésben részesült. 
A vezetése alatt álló iskola, az irányítása alatt elért 
eredményes tevékenységének köszönhetően váltha-
tott az FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző 
Központ központjává.
Több kitüntető cím birtokosa: - Újhelyi Imre díj 1992.
                               - Jánoshalmáért cím 1999.   
                               - Nagyváthy János díj 2001.
A mezőgazdasági szakképzés fejlesztésében kifejtett 
több mint négy évtizedes munkássága elismeréseként  
Jánoshalma Város Életmű” címét érdemelte ki. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2009-ben is 
meghirdette „ A tisztább és rendezettebb Jánoshalmáért 
elnevezésű környezetszépítési versenyt.”

A verseny lehetőséget ad arra, hogy azok a lakosok, 
akik szűkebb lakóhelyük szebbé tételére időt, pénzt, 
fáradtságot áldoznak, megmérettethessék magukat kör-
nyezetszépítő tevékenységükben.

A verseny célja elsősorban figyelemfelkeltés környeze-
tünk szebbé tételére, a szép kialakítású, ápolt díszkertek, 
zöldfelületek felkutatása. 

A kategóriák nyertesei oklevelet, valamint a Lajtha 

László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. ajándékát, a második és harmadik helyezett 
oklevelet, valamint az Önkormányzat ajándékát kapta.  

Ebben az évben az alábbi kategóriákban hirdetünk 
nyerteseket:
1. A legszebb virágos közterület családi házak előtt:

I. helyezett: Csernák Benedekné
II. helyezett: Pápai Gergő

2. A legszebb virágos közterület 4 vagy ennél több 
lakásos társasházak előtt 

I. helyezett: Bernáth Zoltán u. 9. számú társasház, mely 
Rabb Györgyné Kati, Kocsisné Szerezla Alexandra  
és Mizser Attiláné, Zsuszi együttes munkáját dicsé-
ri. Nevükben az elismerő oklevelet és ajándéktárgyat 
Mizser Attiláné vette át

3. A legszebb virágos előkert családi házak előtt:
I. helyezett:   Gáspár Zsolt

4.  A legszebb virágos intézmény:
I. helyezett: Pelikán Kht. képviseletében: 

 Szarvasné Tompa Zsuzsanna vette át az elismerést.
II. helyezett: Őskeresztény Apostoli Egyház,  képvisele-

tében Horváth Sándorné vette át  az elismerést
5. A legszebb virágos kert:

I.   helyezett: Juhász Imréné 
II.  helyezett: Győry Jánosné
III. helyezett: Magyar Zoltánné

MINDEN DÍJAZOTTNAK   GRATULÁLUNK, ÉS KÍVÁN-
JUK, HOGY TOVÁBBRA IS SZÉPÍTSÉK KÖRNYE-

ZETÜKET A MAGUK ÉS MÁSOK ÖRÖMÉRE!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Jánoshalmi Csoportja 

1991-ben alakult, azóta folytat kitartó, áldozatos mun-
kát a nehéz helyzetben lévő, Jánoshalmán és környé-
kén élő egyének, családok érdekében. Ruhaosztás és 
gyűjtés, élelmiszercsomagok osztása, idősek és bete-
gek látogatása és segítése, Húsvétkor és Karácsony-
kor ebédfőzés és hordás, Szent Erzsébet kenyerek 
osztása, magányosok és hajléktalanok részére kará-
csonyi ünnep megszervezése.      
Több alkalommal segítettek Magyarország más 
részén élő, valamint határon túlra szakadt, bajba jutott 
magyarokon is.
Folyamatosan ébren tartják a segítő szándék lehető-
ségét, értelmét és így annak kibontakozását is. 

Rátai Róbertné    
1966-tól a Jánoshalmi Sportklub kézilabdacsapatának 
megalakulásától  kezdve napjainkig a sportág meg-
határozó egyénisége. Gimnazista korában játékos-
ként kezdte pályafutását. Lelkesedése, kitartása, küz-
deni tudása példaértékű volt csapattársai számára is. 
Önzetlen, segítőkész volt minden helyzetben, minden-
kivel szemben. A csapat jelentősebb sikereiben már 
mint edző működött közre. A kézilabdacsapat 1974-
ben a vezetésével került fel a Nemzeti Bajnokság II. 
osztályába, ahol 10 éven keresztül mindig az élvo-
nalhoz tartozott. Edzői sikereit fémjelzi, hogy 1975-
től, egy osztállyal feljebb, az NB-I.B-ben szerepelhe-
tett már a csapat. 
Élete a sport. 
Mindig önzetlenül vállalta fel a női kézilabda edzői, 
majd vezetői feladatokat. 
A jánoshalmi kézilabda csapat a vezetésével jelenleg 
is az élmezőnyhöz tartozik (II-IV. helyezettek).
Rátai Róbertnét 1999-ben 25 éves edzői pályafutá-
sának évfordulója alkalmából a Bács-Kiskun Megyei 
Kézilabda szövetség kitüntetésében részesítette.  

Horváth József     
a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola elvégzé-
se után a budapesti Testnevelési Főiskola edzőképző 
tagozatán edzői diplomát szerzett.
A tanár úr Jánoshalmán több mint egy évtizedig 
edzősködött. Társadalmi munkában a sport és a lab-
darúgás szépségére, szeretetére nevelte a jánoshal-
mi fiatalokat. Nyugdíjazását követően sem szakadt el 
a labdarúgástól, ugyanis megírta a J.S.E. labdarúgó 
szakosztályának történetét, melyet a Hunyadi Népe 
című  lap folyamatosan közölt, valamint memoárokat írt  
elhunyt jeles labdarúgóinkról. 
A Jánoshalmi Sport Egyesület megalakulásának 90. 
évfordulójára összegyűjtötte és könyv formájában meg-
jelentette a J.S.E. labdarúgásának történetét, benne 
többek között a Fenyvesi-testvérek pályafutását is fel-
dolgozó ünnepi kiadványt.   

.A kitüntetett személyesen nem tudta átvenni a 
kitüntetést, így levélben köszönte meg a megtisz-
telő címet:

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Örömmel vettem tudomásul, hogy Jánoshalma 

Város Önkormányzata 2009. évben „Jánoshalma 
Város Egészségügyéért” kitüntető címet személyem-
nek adományozza. Úgy gondolom, harminchárom 
és fél éves munkám, melyet Jánoshalma lakossága 
egészségének szolgálatában tettem és ezzel érde-
meltem ki. Köszönöm a megtisztelő címet. Igyekez-
ni fogok a továbbiakban is legjobb tudásom szerint 
Jánoshalma lakosainak és a Kistérségnek egészség-
ügyét szolgálni.

Sajnos, miután szabadságomat töltöm külföl-
dön, személyesen nem tudom átvenni a megtiszte-
lő címet.

Köszönettel és Tisztelettel:
Dr. Kishonti Attila

tudást és az egész életen át tartó tanulást legfőbb 
értékként fogadják el. Munkájával nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy az FVM Kelet-Magyarországi Agrár-
szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium sikeres, országos hírű intéz-
ménnyé vált. Nyugdíjba vonulását követően is nagy 
aktivitással vesz részt az iskola munkájában.

Minden kitüntetettnek 
szívből gratulálunk, és 
további jó egészséget 

és kívánunk!

A helyi környezetszépítési 
verseny értékelése

Tűzoltó bátorság elismerése
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Az íróasztalom-
nál ülök. Várom, 
hogy kezdődjön 
az iskola, nézem 
az új könyveimet. 
Felpillantok a fali-
újságomra, ahon-
nan az ufós fény-
képkeretről egy 
csomó vidám fiú 
nevet rám. Igen, 
táborban voltam 
a nyáron, milyen 
jó volt amikor… 

Űrnapló
nap: 2009. júli-

us 3o-án indul-
tunk Jánoshal-
máról a Világ-
űr meghódí-
tására, tanító-
inkkal együtt 
Balatonakalira. Jánoshalmáról vonat-
tal utaztunk Budapestre, ami azért 
is nagyon érdekes volt, mert ezt a 
közlekedési eszközt a mai világban 
már ritkábban használjuk. Bizony volt 
közöttünk olyan gyerek, aki most ült 
először vonaton. Budapesten a Pla-
netáriumban, űrhajóval tettünk űruta-
zást a Mars felszínére. A hosszú út 
porát már a Balatonban moshattuk 
le, ami igazi lebegés volt a súlytalan-
ság állapotában. Este még ismerked-
tünk az űrbázisunkkal, és társainkkal, 
akikkel együtt töltöttük a 8 napot.

nap: A Nap oldaláról is megnéz-
tük a bennünket vendéglátó várost, 
ami tanítóink szerint pontosan olyan 
volt, mint az ő iskolás korukban. (Per-
sze ez az idő, fényévekben mérhető, 
mindenki ezt állította.) Biztosan köze-
lebb kerültünk a naphoz az utazá-
sunk során, mert őrületesen meleg 
volt, főleg szálláshelyeinken.

 nap: UFÓkkal még mindig nem 
találkoztunk, pedig kíváncsiak let-
tünk volna, hogy vannak-e értelmes 
lények az űrben. Érdekes űréksze-
reket készítettünk, és hajókáztunk is 

délelőtt. Ezen a napon sem hagytuk 
ki a fürdőzést.

 nap: Azért, hogy szépek legyünk a 
Marslakók fogadására, Ági néni kifes-
tette az arcunkat, Klárika néni a kör-
münket, Ildi néni és Tomi a hajunkat. 
Nagyon szép képek készültek rólunk. 
Sajnos a délutáni lubickolás lemosta 
az űr külsőnket. Este a bátrak útján, 
senki nem merte mutatni a többiek-
nek, hogy mennyire fél, így mindenki 
igazán bátor volt. 

 nap: Ezen a napon fényképkere-
tet készítettünk a rólunk készült fotó-
hoz, ami emlékként most is itt virít az 
íróasztalom felett. A Balaton megmu-
tatta, hogy milyen, amikor mérges. A 
hullámokban igazán jót játszottunk. 

nap: Igazi űrruhát készítettünk és 
nagyon különleges karkötőt is, amit 
biztosan a Marslakók is hordanak. A 
csendes pihenőt kosarazással és kár-
tyázással töltöttük. A lányok hatalmas 
locsolkodó partit rendeztek az udva-
ron. Jó volt, hogy a velünk együtt 
lakó vöröskeresztes fiatalok is velünk 
játszottak.   Este végre megláthattuk 
az űrlényeket a kertmoziban. 

nap: Az aszfaltrajzot, amit készítet-
tünk délelőtt, elmosta a délutáni eső. 
Kiderült, hogy borongós időben is 
lehet fürdeni a Balatonban. Eszmélet-
len meleg és hullámzó volt a víz. Este 
a jelmezbálra megérkezett az első és 
egyetlen kézzel fogható UFÓ. Vidá-
man táncolt és bulizott velünk. Iga-
zán emberi volt.

nap: Irány haza. A hosszú úton a 
Közlekedési Múzeumban megnéz-
tük a világűrből visszatérő űrkabint, 
és azt a sok csodálatos, régi közle-
kedési eszközt is. Egy kicsit a múltba 
repültünk vissza.  Rengeteg élmény-
nyel tértünk haza. Köszönjük a fel-
nőtteknek a munkájukat, azt hogy 
ilyen gondtalan, szép nyaralást biz-
tosítottak a számunkra. Köszönjük 
Ildi néninek a sok, finom enniva-
lót, és köszönjük mindenkinek, aki 
támogatásával hozzájárult a nyara-
lásunkhoz. 

Remélem, jövőre megint együtt 
táborozhatunk!

Marancsik Márk 
7. osztályos tanuló emlékeiből.

Mint arról már korábban hírt 
adtunk, iskolánk két csapata / 6.a 
és 4.b osztályosok / jutalomutazást 
nyert a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY  
pályázatán.

Nagy volt az izgalom az utazás 
előtt, hiszen sokan még sosem lát-
tak tengert.

Bosznián keresztül utaztunk, az 
első program Mostarban volt. Meg-
tekintettük az óvárost az öreg híd-
dal együtt, amely  a világörökség 
része. A hidat a délszláv háború 
során lerombolták, de ma már erede-
ti szépségében látható. Szívet melen-
gető érzés volt hallani, hogy helyreál-
lításában magyar katonák is közre-
működtek.

Úticélunkat  mintegy tíz órás uta-
zás után értük el páratlan szépsé-
gű útvonalon. Szállásunk a Biokovo 
hegy lábánál  Basko Polje falucs-
kában  a  helyi Campingben  és a 
hegyoldalon egy  apartmanban volt. 
Felejthetetlen élmény volt számunkra 
a helyi strandon az első fürdés a ten-
ger hűsítő vizében. Minden nap más 
városok strandjaira jártunk, de ez 
maradt a legkedvesebb számunkra.

A fürdőzés örömei mellett nagyon 
sok szép élményben volt még 
részünk. Az első egy gyalogtúra volt 
a tengerparti sétányon Baska Voda 
városkába, ahol gyönyörű pálma-
fás ligetek és nagyon finom fagyi 
várt ránk. Bizony meg is érdemeltük, 
mert addigra megtanultuk, hogyan 
kell horvátul köszönni és fagyit kér-
ni. Azt hittük, ettől szebbet már nem 
is láthatunk, de másnap Makarszkára 
vitt a buszunk. A mintegy 55 km hosz-
szú Makarszkai Riviéra az Adria egyik 
legjelentősebb üdülőkörzete. Amíg 
a szemünk ellátott, csak strandból 
állt a világ. Meg a strand mögötti óri-

ás bazárból. Még jó, hogy ott állt 
őrségben a hátunk mögött a Biokovo 
hegység, különben el is tévedhettünk 
volna. Városnéző sétánk során betér-
tünk egy halászmúzeumba, ahol lát-
hattuk a régió összes tengeri her-
kentyűjét . Német nyelvű tájékozta-
tást is kaptunk a különböző halakról, 
kagylókról. 

A kikötővel is szemezgettünk, mert 
tudtuk, hogy másnap onnan indu-
lunk egy komphajóval Brac szigeté-
re, amelynek leghíresebb kiviteli cik-
ke kétezer év óta a fehér márvány-
szerű mészkő. Ebből épült példá-
ul a Diocletianus-palota, a bécsi Par-
lament és a washingtoni Fehér Ház.  
Kihajóztunk a nyílt tengerre és vártuk 
a csodát . Ami persze meg is érke-
zett egy delfin képében. Nagy sze-
rencsénk volt -  mondta táborveze-
tőnk dr Varga-Berta József, aki elkí-
sért minket a túrára -  mert nem min-
den turnus találkozhatott élő, igazi 
delfinnel.. Ami a szigeten tárult a sze-
münk elé, azt talán szavakkal el sem 
tudjuk mondani, még jó, hogy volt 

nálunk kamera.
 A tábor utolsó és egyben leghosz-

szabb programja  Dalmácia  gazda-
sági és kulturális központjába Split 
városába vezetett. Az óváros szűk 
sikátorai és a Diocletianus-palota 
történelmi levegője évszázadokkal 
ezelőtti hangulatot árasztottak.  Az 
óriási kikötőben pedig , ahol akko-
ra hajók várakoztak a kifutásra, mint 
egy kisebb város, arra csodálkoz-
hattunk rá, hogy mire képes a ma 
embere. 

A turista forgatagban a sok idegen 
szó közt  egyszerre valami ritmusos 
kántálás hallatszott. Hát a jánoshal-
mi gyerekek álltak ott egy kupacban 
és azt kiáltozták: De jó, hogy meg-
nyertük!

A kísérő pedagógusok pedig azt 
mondhatják: De jó, hogy volt mit 
megnyerni és de jó, hogy a szülők a 
gyerekeiket el tudták engedni. És az 
is nagyon jó, hogy a gyerekek tud-
ták, hogyan kell egy táborozás során 
viselkedni. 

L.t.

Jánoshalmi gyerekek az ADRIÁN

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat partner megyei kapcsola-
tot ápol a romániai Fehér megyével. 
Bányai Gábor, Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés elnöke 2007 óta a megyei 
Közművelődési Intézetet bízza meg 
a csereüdültetés megszervezésével. 
A 18 romániai gyerek és 2 kísérőjük 
egy hetet töltött Magyarországon.

A Romániából érkezett vendégek 
a jánoshalmi Hunyadi János Általá-
nos Iskola, Gimnázium Szakközép-
iskola és Kollégium diákotthonában 
kaptak szállást. Lovagoltak a méltán 
kedvelt Király tanyán, a kunfehértói 
Sörfesztivál vidám kavalkádja sem 
maradhatott ki, fürödtek Dávodon, 

Mórahalmon illetve Kecskeméten. 
Megnézték a szegedi vadasparkot 
és Szeged városát. Solt-Révbér 
Lovascentrum és Történelmi Parkban 
lovasbemutatón, kézműves bemu-
tatón ((patkoló kovács, szőnyegszö-
vő, hímző, fazekas) lovas kocsikázá-
son vettek részt. Az őshonos magyar 
háziállatok megtekintése után egy 
igazi „kiskun” ebédet fogyaszthat-
tak. A magyarországi programok 
megszervezéséért és lebonyolításá-
ért Haskó Renáta tanácsos és Filmák 
Endréné, a Hunyadi János Általános 
Iskola Gimnázium Szakközépiskola 
és Kollégium tanárnője felelt.

Lassan két évtizedes kapcso-
lat fűz bennünket a csíkszere-
dai Petőfi Sándor Általános Isko-
la diákjaihoz és tanáraihoz.
Az évek során hagyomány-
nyá vált a közös nyári táborozás 
is. Páros években Erdélybe uta-
zunk, páratlan években Magyaror-
szágon látjuk vendégül barátainkat.
Célunk, hogy diákjaink megis-
merjék egymás lakóhelyét, szo-
kásait, hagyományait, kulturá-
lis és néprajzi örökségeit, és élet-
re szóló barátságok kötődjenek.
Így idén nyáron mi szerveztünk júli-
us 6-tól 40 csíki és 30 jánoshalmi 
diák számára közös nyári programot.
Célunkhoz híven a tábor első felé-
ben az erdélyi gyerekeknek megyénk 
nevezetességei közül ezen a nyá-
ron a Kalocsai Főszékesegyházat 
és a kiskőrösi Petőfi Emlékmúze-
umot mutattuk meg. A programot 
színesítette a Keceli Haditechnikai 
Park és a kunfehértói strandolás.

Az esti programok (vetélke-
dők, ismerkedési est) alkalmá-
val már barátokká vált jánoshal-
mi diákok július 8-tól csatlakoztak 
a kirándulók csapatához. Együtt 
fedeztük fel Pécs nevezetességeit.
Nagy öröm számunkra, hogy Erdély 
gyönyörű tájáról érkezetteknek is 
tudunk különlegességgel szolgálni. 
Több éves tapasztalatunk, hogy a 
magyarországi termálvizes strandok 
óriási sikert aratnak. Ebben az évben 
is vidám órákat töltöttünk Harkány, 
Kiskunmajsa és Mórahalom fürdőiben.
A tábor július 11-én befejező-
dött, de iskoláink közötti kap-
csolat nem ér véget! 2010-ben 
Erdélyben táborozunk! Várunk!
A csíkszeredai gyerekek felejthetet-
len élményekkel és kicsiny jánoshal-
mi ajándékkal térhettek haza. Ezért 
köszönettel tartozunk támogatóink-
nak, valamint a diákotthon lelkes dol-
gozóinak. 

HJA

A szakos- ellátottság biztosítása 
érdekében 2009. szeptember 1-jétől 
2009. december 31-ig a következő 
kollégák helyettesítésére (tartós táp-
pénz, GYES, GYED) vettünk fel hatá-
rozott idejű kinevezett közalkalma-
zottakat. Tartósan táppénzen lévő 
helyén lovári nemzetiségi tanító,

GYES-en lévő helyén Kisegítő 
iskola – tanár

GYES-en lévő helyén gyógype-
dagógus,

GYED-en lévő helyén angol tanár-
jelölt

Tartósan táppénzen lévő helyén 
földrajz tanár

8 nap a Tejúton

Cserediákok Romániából

Tábor erdélyi 
barátainkkal

Új tanerők a 2009/2010-es 
tanévben a Hunyadi iskolában

A kezdő iskolások fogadalomtétele a tanévnyitón
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Taskovics Péter az FVM Kelet-Magyarorszá-
gi Agrár-szakképző Központ -  Mezőgazdasá-
gi Szakképző Iskola és Kollégium  igazgatója 
a 2009/10-es tanév évnyitó ünnepségén közel 
80 elsőéves tanulót köszönthetett az iskolá-
ban. Ezen kívül a  felsőbbéves tanítványainkat, 
az őket kísérő szülőket, kollégáit és tanártársait, 
ünnepségüket jelenlétével megtisztelő minden 
vendéget is külön köszöntött.

Majd így folytatta: „A mi tanévnyitó ünnep-
ségünk valóban eltér a város többi iskolájá-
nak hasonló rendezvényétől, hiszen hagyomá-
nyaink szerint a mai nap az elmúlt tanév zárá-
sát is jelenti.

Ennek az az oka, hogy a szakképző évfolyam-
okon a tanév lezárását, csak a nyári gyakorlatok 
eredményes teljesítését követően tehetjük meg.

Iskolánk életét alapjaiban meghatározó, ese-
ményekkel teli tanéven vagyunk túl.Az évet 
az összevont iskolák székhelyintézményeként 
kezdtük el. Vezetőtársaimmal sok új feladattal 
találtuk magunkat szemben, amelyek rengeteg 
energiát vontak el a jánoshalmi iskolával való 
törődéstől.

Bármennyire fontos volt ez a tevékenység, a 
valódi feladatunk alapvetően a jövő mezőgazda-
sági szakembereinek képzése.

Ezt követően felolvasta a Földművelésügyi 
Miniszter köszöntő sorait, aki elismeréssel szólt 
az iskola elért eredményeiről.

Tisztelt Szülők, Oktatók, Vendégek! Kedves Diákok!
Meggyőződésem, hogy minden tanuló és oktató , a 

tőle telhető legnagyobb odaadással teljesítette a rá sza-
bott feladatot az elmúlt tanév ben annak érdekében, 
hogy diákjaink a megszerzett ismeretekkel gyarapod-
va egy lépéssel közelebb kerüljenek az általuk választott 
szakma követelményeinek teljesítéséhez.

A jól végzett munka után jöhetett a megérdemelt pihe-
nés, így a hosszú nyári szünet során mindenkinek alkal-
ma volt kipihenni az elmúlt tanév fáradalmait, annak 
érdekében, hogy ősztől újult erővel vethessék bele 
magukat a tanulásba, új ismeretek elsajátításába. 

Mivel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium fontosnak tartja a jövő agrárszakember - generá-
ciójának kinevelését, külön figyelemmel kísérve a saját 
fenntartású intézményekben folyó szakmai munkát, min-
dig büszkeséggel tölt el az agrárszakképzéssel kapcso-
latos siker, kiemelkedő eredmény.

Az iskolában vannak olyan diákok, akik a kötelező tan-
anyagon túl még időt és energiát fordítottak arra, hogy 
a szakmai tanulmányi versenyeken részt vegyenek, és 
szereplésüket siker koronázta. Néhány tanuló szorgal-
mának, felkészültségének és szakmai tudásának jutal-
maként dobogós helyezést ért el. Ezért tárcánk nevében 
név szerint gratulálok:

- A IV. Diák traktoros vetélkedőn I. helyezést elért 
Bartus Lajos volt 12/B gazdatanulónak és Horváth Lász-
ló Mátyás volt 13/T technikus tanulónak.

- A Szakmai Érettségi Tárgyak Versenye Országos 
döntőjében II. helyezést elért Szabadi Máté volt 12.K 
osztályos tanulónak.

- A Szakma Kiváló Tanulója Országos Versenyen 
Növénytermesztő gépész szakmában I. helyezést elért 
Kiss Milán volt 12.A osztályos tanulónak.

- A Dr. Szabó Gusztáv Országos mezőgépész ver-
senyen az iskola l. helyezést elérő csapatának: Farkas 
Lászlónak, Horváth Lászlónak és Szalma Istvánnak.

- A Vácott megrendezésre került Mezőgazdasági 
szakmai vetélkedőn az  iskola  1. helyezést elért csapatá-
nak: Horváth László., Soós István 14.T ( technikus), Sza-
bó Lilla 14.T ( technikus), és Szanyi Andor 12.A növény-
termesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó tanulónak 

sikeres szerepléséért.
E szép eredmény említésekor feltétlenül szólnunk kell 

a felkészítő tanárok áldozatos és odaadó munkájáról, 
amely nagymértékben hozzájárult az elismerésre méltó 
eredményekhez, ezáltal is öregbítve a szakképző iskola 
hírnevét. Köszönjük a fáradozását Varga Judit tanárnő-
nek, valamit Berta László. Sógor László, Dr. Francsovics 
István, Juhász Zoltán, Éder János, Kasziba Gábor, 
Bednárik József, Pécsi Imre, Szakál László, Mizser Attila 
és Szuhai Balázs tanár uraknak.

Szívből kívánom,- hogy a most megkezdett tanévben 
is ilyen sikerek koronázzák felkészítő munkájukat.

Szintén gratulálok azoknak a tanulóknak is, akik rész-
vételük és szereplésük ellenére nem értek el dobogós 
helyezést. Kívánom, hogy a következő megméretteté-
sen erőfeszítésük és munkájuk eredményeként majd név 
szerint is köszönthessük őket.

Bízom abban, hogy az így elért eredmények és sikerek 
tovább ösztönöz, minden diákot arra, hogy tevékenyen 
részt vegyenek a magyar mezőgazdaságban a szakma 
hagyományainak, technológiáinak és technikáinak meg-
őrzésében és fejlesztésében.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
nevében köszönöm a 2008/2009-es tanévben folytatott 
munkájukat, és kívánom, hogy jövőre is hasonló sikere-
ket érjenek el. 

Gráf József 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Majd így folytatta az igazgató:
„A mögöttünk hagyott oktatási évben több 

sikeres városi, a régiós és országos rendez-
vényünk is volt. Tavaly ünnepeltük iskolai kép-
zésünk 75. évfordulóját, de rendeztünk régi-
ós jelentőségű szakképzési fórumot, traktoros 
ügyességi versenyt, országos szakmai vetélke-
dőt. Jelentős volt az ASZK sportnap, és a látvá-
nyos gépes ballagás a hagyományosan iskolai 
keretek között megrendezett ünnepeink mellett.

A nyár is mást jelentett a mi iskolánkban, mint 
a város más intézményeiben. A mezőgazdaság-
ban dolgozó ember számára nem nyújtanak 
pihenést a mások számára a gondtalan hóna-
pok. A növénytermesztési, állattenyésztési és 
kertészeti munkákban tevékenyen vettek részt 
iskolánk tanulói is. Köszönettel tartozunk nekik 
is becsületesen végzett munkájukért.

Külön öröm számunkra, hogy Győry János 
iskolánk címzetes igazgatója életmű díjat 
Racsmány Ferencné iskolánk volt igazgató-

helyettese pedig 
Jánoshalma város 
kiváló pedagógu-
sa címet vehetett 
át augusztus 20-án 
Jánoshalma város 
önkormányzatától. 
K i tüntetésükhöz 
gratulálunk.

Tisztelt Kollégá-
im! Kedves Gyere-
kek!

Engedjétek meg, 
hogy külön köszönt-
sem az iskolánkban 
most kezdő évfo-
lyamok tanulóit. Reméljük, hogy örömmel, isko-
lánk jó hírét ismerve választották intézményün-
ket, abban a reményben, hogy a nálunk szerzett 
tudással felvértezve el tudják majd érni a maguk 
elé kitűzött célokat.

A most induló két szakiskolai, egy szakkö-
zépiskolai és egy technikus osztály tanulóinak 
többsége most ismerkedik majd meg azokkal 
a követelményekkel, amelyek talán a megszo-
kottól eltérőek lesznek. Én arra kérem a felsőbb 
éves tanulóinkat, hogy segítsék az újak beillesz-
kedését iskolánk közösségbe.

Fogadják őket szeretettel, érezzék a segítő 
szándékot. Ismer-
tessék meg velük 
normarendszerün-
ket az iskolai élet 
minden területén.

A kilencedike-
seknek is tudniuk 
kell, hogy szigorú-
an fel fogunk lépni 
abban az esetben, 
ha őket megaláz-
zák, csicskáztatják 
a magasabb évfo-
lyamok tanulói.

Tudniuk kell 
azonban azt is, 
hogy a 18 év alat-
ti tanulóknak nem 
e n g e d é l y e z e t t 
a dohányzás, a 
dohányzás kellé-

keit el fogjuk kobozni. Szigorúan büntetjük a 
drog és alkoholfogyasztást, a lopást, a durvasá-
got és a trágár beszédet.

Tisztelt Szülők, furcsa lesz hozzászokni, hogy 
akik általános iskolában legnagyobbak voltak, 
nálunk a legkisebbek lesznek. Ezért a diákokat 
és szüleiket is biztatom arra hogy tartsák a kap-
csolatot az osztályfőnökökkel, és a kollégiumi 
nevelőkkel, hiszen bármilyen probléma is merül 
fel, az ő segítségükre számíthatnak: 9.A Bényi 
István, 9.B Juhász János, 9.K Varga Szitár Júlia 
13.T Sógor László

Köszönjük, hogy sokan nem kevés áldoza-
tot felvállalva- ránk bízzák gyermekeink nevelé-
sét, de tudniuk kell, 
hogy számítunk 
együttműködésük-
re ebben a felelős-
ségteljes munká-
ban. A szülő sze-
repét és felelőssé-
gét nincs lehetősé-
günk, de szándé-

kunkban sem áll átvenni. Nevelésünk eredmé-
nye a szülő és tanár tevékenységének eredője-
ként tud csak megjelenni.

Iskolánk elsődleges céljának tekinti, hogy 
minél kevesebb tanulónk morzsolódjon le a kép-
zés során, és a munkaerőpiacon is hasznosítha-
tó bizonyítvánnyal a zsebében lépjen ki az isko-
la kapuján.

Kedves Végzősök!
Számotokra elérkezett az a tanév amikor majd 

számot kell majd adnotok az érettségin és a 
szakmai vizsgákon az eddig megszerzett isme-
retekről. Aki úgy érzi, hogy van pótolni való-
ja, mert nem megfelelően tanult az eltelt évek 
során, azt arra bíztatom, hogy ezt tegye meg, 
mert teljesen új vizsgáztatási rendszer szerint 
fog számot adni a megszerzett tudásról. Ebben 
az évben szervezünk az ifjúsági képzésben elő-
ször moduláris vizsgákat, ami biztosan az alapo-
sabb számonkérést fogja jelenteni, de lehetősé-
get is biztosít arra, hogy egy-egy vizsgarész tel-
jesítése beszámítható legyen a további szakké-
pesítések megszerzésénél.

Számítunk rá, hogy az idei évben is lesznek 
olyan tanulóink, akik vállalják a megmérettetést 
az országos szakmai versenyeken, és iskolánk 
hagyományosan jó hírnevét öregbíteni fogják.

Az iskola kimagaslóan jó képzési feltételei, 
és kollégáim magas szintű tudása, pedagógi-
ai és gyakorlati tapasztalata komoly biztosíté-
ka a sikernek.

Ez az iskola elsősorban a munkára nevel. Már 
75 éve áll a magyar mezőgazdaság, a magyar 
jövő szolgálatában. Abban a reményben nyi-
tom meg a 2009-2010-es tanévet, hogy tanár 
és diák tisztes munkájával tovább tudunk lép-
ni ezen az úton.

Sigmund Freud szerint
"A lelki egészségnek két kritériuma van: képes-

ség a munkára és képesség a szeretetre."
Ehhez a szeretettel végzett munkához kívá-

nok minden kollégámnak, és diákunknak az 
egész tanévre szóló erőt és egészséget.“

Az év(záró)nyitó ünnepség végén az elmúl 
tanévben legjobban teljesítő tanulók dícsérteben 
és jutalomban részültek. 

Taskovics Péter

Sikeres tanévet zártak és reményteli új tanévet kezdtek

A Kelet-Magyarországi Agrár-szak-
képző Központ sikeres pályázatot 
nyújtott be az Egészségügyi Minisz-
tériumhoz az egészségkultúra fej-
lesztésére, a hirtelen szívhalál mér-
sékléséért programhoz.

A program keretében az isko-
la portáján 2009. augusztus 24-től 
munkaidőben – 7-16 óráig – sza-
badon hozzáférhető automata külső 
defibrillátort helyeztünk el.

A program alapeleme az iskola 
dolgozóit és a saját diákjainkat érin-

tő képzés is. Ez magában foglalja a 
hagyományos és az újraélesztés kor-
szerű, elektromos kezeléssel történő 
ismeretét és gyakoroltatását. 

Terveink szerint az iskolai oktató-
kat szakember képezi majd ki az esz-
közhasználatra, amely az egészség-
ügyi központ átadásáig szolgálni tud-
ja a város lakóit is. Ezt követően az 
Agrárszakképző Központ egy másik  
tagiskolájába kerül.

A képzésekről a későbbiekben 
adunk tájékoztatást.                 T.P.

Az oktatási tárca tájékoztatása szerint az általános 
iskolákban 775.820 (tavaly: 788.639), a szakiskolák-
ban 123.720 (123.865), a speciális szakiskolákban 9770 
(9785), a gimnáziumokban 203.360 (203.602), a szak-
középiskolákban 236.230 (236.518) diák ül be a becsült 
adatok alapján az iskolapadba. 

Az első osztályt az általános iskolákban várhatóan 99 
ezren kezdik meg, a szakiskolákban 31.700, a speciális 
szakiskolákban 2800, a gimnáziumokban 43.300, a szak-
középiskolákban 46.300 elsős lesz. 

Az Oktatási Hivatal nem végleges adatai szerint 58 
intézmény szűnt meg, ezek közül egy jogutódlás nélkül, a 
többi jogutódlással, illetve 38 új intézmény jött létre.

Több ponton is változik a közoktatási törvény a most 
induló tanévben, így lehetővé válik, hogy a szakiskolában 
tanulók az általános iskola után bekapcsolódjanak a szak-
képzésbe, létre lehet hozni egységes óvoda-bölcsődét, s 
módosulnak a finanszírozási paraméterek is.

A változások értelmében a szakiskola 9-10. évfolyamán 
a kötelező órák legfeljebb 50 százalékában pályaorientá-
ció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gya-
korlati oktatás folyik, valamint az Országos Képzési Jegy-
zék szerint elméleti és szakmacsoportos alapozó okta-

tás történhet. 
A törvény szerint a jövőben tanulószerződést az a tanu-

ló köthet aki betöltötte a 15. életévét és - a felzárkóztató 
oktatás kivételével - a 9. évfolyamot eredményesen teljesí-
tette. A 16 éven aluli diák tanulószerződésének érvényes-
ségéhez, a szerződés megkötéséhez szükséges a tanu-
ló törvényes képviselőjének a hozzájárulása is. A 2009. 
évi költségvetési törvény alapján a közoktatás finanszíro-
zásában a teljesítménymutató fajlagos összege a korábbi 
2.550.000 forintról 2.540.000 forintra csökken. Szigorod-
nak az oktatásszervezési feltételek is az óvodákban, az 
általános és középfokú oktatásban.

Az új tanév 2009. szeptember 1-jén indul és 2010. júni-
us 15-ig tart. Az iskola befejező évfolyamán az utolsó taní-
tási nap a középiskolákban és a szakiskolákban 2010. 
április 30. 

A tanítási napok száma 183, a nappali oktatás munka-
rendje szerint működő középiskolában és szakiskolában 
182. A szorgalmi idő első féléve 2010. január 15-ig tart. 
Az őszi szünet október 26-tól 30-ig, a téli szünet decem-
ber 23-tól 31-ig tart, míg a tavaszi szünet 2010. április 2-6. 
között lesz.

ikor

Újraélesztő központ 
az iskolában

Becsöngettek: az új tanév számokban
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„Ezen a nyáron a Tisza-tó mellett, Kiskö-
rén táboroztunk. Programokban gazdag, 
színes hetet töltöttünk itt együtt. 

Izgalmas foci meccseket játszottunk hol 
a forró homokon, hol a hűvös tornaterem-

ben. Akadt kisebb nagyobb baleset is… 
de átvészeltük.

Kerékpár túra a Tisza-tó töltésén gyö-
nyörű környezetben kissé fárasztóra sike-
redett, de egymást segítve és Tibi bácsival 
megoldottuk a problémákat…

Tündi néni szerencsésen kipróbálhat-
ta az összes kerékpárt, amely hatalmas 
„élményt” nyújtott számára.

A strand tetszett szinte mindenkinek 
a legjobban, hisz tele volt csuda jó dol-

gokkal.
A vízibicikli felemelő élményt nyújtott 

úgy a kicsiknek, mint a nagyoknak.
A strandon és a vízben a nehézségeket 

a sulyom okozta, sok gyerek lábát meg-
szúrta. Azonban Erika néni a szaksze-
rű rendelésén a tüskéket eltávolította, így 

mindenki épen és egészségesen tért haza 
Jánoshalmára.

Meglátogattuk Kisköre egyik látványos-
ságát, a Vízlépcsőt, ahol a hajózsilip, duz-
zasztómű és az erőmű működését ismer-
hettük meg. Másnap találtunk egy par-
kot, ahol számháborúztunk. Legjobb sze-
replőink Tündi néni, Marcika, Imre, Gabi-
ka, akik a végsőkig kitartottak annak elle-
nére, hogy a „vesztes”csapatban játszot-
tak. Erika néni csapata nyerte a játékot, 

akik rutinosan mozogtak a terepen. Madó 
néni játszotta a felügyelő szerepét, miköz-
ben figyelt arra is, hogy a játék sportsze-
rűen zajlódjon.

A tábor hetében végig készséges segít-
ségünkre volt Tóthné Csibrik Erika kiskö-
rei óvónő. Ezúton is köszönjük a tartalmas 
programok szervezését! Erika néni veze-
tett be minket a kosárfonás rejtelmeibe. 
Miközben a nagyok fociztak, csoportok-
ban meglátogattuk a Tájházat, ahol a sző-
nyegszövés tudományát ismerhettük meg 
és gyakorolhattuk is.

Az utolsó estét tábortűzzel zártuk, ahol 
szalonnasütés, ének és külön csapatok 
jelenetei zajlottak le. Úgy gondoljuk, hogy 
ez a tábor mindannyiunkban emlékezetes 
élményeket hagyott. Születtek jó barátsá-
gok kicsik és nagyok közt.

Köszönjük Ferencz Károly plébános 
atya nagylelkűségét, aki rendelkezésünk-
re bocsátotta a plébánia területét, ahol 
igazán jól éreztük magunkat.

Bízunk benne, hogy jövőre is sor kerül a 
tábor megrendezésére.”

Kovács Márk, Taskovics Renáta, Papp 
Dávid.

Ezúton is szeretném megköszönni 
Csapóné Sarok Enikő táborvezetőnek, 
Csofcsics Erika, Csimáné Balázs Zsu-
zsanna, Horváthné Kocsis Tünde, Komá-
romi Tiborné és Arnold Patrik kollégáim-
nak, valamint Csapó Tibor, Csofcsics Csa-
ba és Horváth Róbert szülőknek nagy 
felelősséggel járó, áldozatos munkáját. 
Taskovicsné Laki Klárának az étkezéshez 
felajánlott támogatását. 

Szent Anna Iskola nyári eseményei

2009. szeptember 8-án 17 órakor  

Személyi változások
A nyár folyamán nem csak egyházközségünk életében történ-

tek személyi változások, hanem intézményünkben is. Nagyon 
örülünk, hogy új plébános atyánk, Binszki József személyében 
egy kedves, nyitott, elkötelezett embert fogadhatunk közössé-
günkbe. A hitoktatásban Gyöngyösi Balázs, új káplánatyánk 
is aktív részt vállalt. Hat kolléganőnk (Haugné Szatmári Lívia, 
Pusenszkiné Papp Beatrix, Mészárosné Buzder Mónika, Szi-
li Rolandné, Szarvas Ágnes és Gyetvainé Kaszás Eszter) otthon 
gyakorolja édesanyai hivatását. Ebben a tanévben is érkeztek 
új pedagógusok. Marton Klára jött közénk, aki az angol nyelvet 
oktatatja majd, Papdi Christa gyógypedagógus a fejlesztéssel 
fog foglalkozni, Nemes Brigitta és Gyetvai József pedig a nap-
köziben segíti az elkövetkező tanévben a felkészülést. Az óvodai 
nevelőtestület Görhöny Katalinnal és Taskovics Dórával bővült. 
Az új pedagógusokat szeretettel köszöntjük. Munkájukat Isten 
áldása kísérje.

Intézményi felújítások
Míg diákjaink a gondtalan nyári napokat élvezték, addig az 

iskolában szorgos munkások a felső folyosót és egy osztályter-
met festettek ki. Az óvodában a belső nyílászárókat mázolták át. 
Köszönjük érsek atyánknak az anyagi háttér biztosítását.

Az előttünk álló tanévről
Az előttünk álló tanévben bizonyos szempontból gyökeres 

változások nem lesznek, hiszen a meglévő értékes hagyomá-
nyokat folytatni szeretnénk. Továbbra is hangsúlyos feladat a 
hitre nevelés, az alapkészségek elsajátíttatása, a tehetséggon-
dozás és felzárkóztatás, a magas színvonalú nyelvoktatás és a 
továbbtanulásra való felkészítés.

Más szempontból viszont változást jelent, hogy a tavalyi tan-
év során a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 
az un. TÁMOP pályázaton 15 millió Ft-ot nyert iskolánk. A pályá-
zat alapvető célja a tanulók képességeinek és kulcskompetenci-
áinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése, valamint az 
egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvé-
nyesítése továbbá a pedagógusok módszertani kultúrájának 
korszerűsítése.

Úgy az óvodásaink, mint az iskolásaink létszáma is gyarapo-
dott. Az idén is érkeztek hozzánk a felsőbb évfolyamokra, aki-
ket külön is nagy szeretettel köszöntök. Kívánom, hogy rövid idő 
alatt sikerüljön beilleszkedniük új osztályközösségeikbe és talál-
janak igaz barátokat!

Kollégáimnak, diákjainknak az Úristen adjon erőt, kitartást a 
következő tanévhez!

Kiskörei tábor

Tanévnyitó KIDS 
CLUB

angol 2-14 
éveseknek

Miért van az, hogy a nyelvtanulástól 
görcsbe rándul az ember gyomra? 

Velünk gyermeke elfelejtheti a nyelvtanulás által 
keltett szorongó érzést, hisz anyanyelvünket is köny-
nyedén tanultuk! Nálunk, a KIDS CLUB-ban az ango-
lozás ugyanilyen gyerekjáték! Hogy mi teszi azzá? A 
rengeteg angolul zajló játék és mozgásos feladat, 
amelyek segítségével kis nebulóink észrevétlenül ás-
sák be magukat az angol nyelv szerteágazó világába. 
A FUN LANGUAGES KFT. nagy múltú tapasztalatával, 
kidolgozott oktató anyagaival, eredeti hanganyagaival, 
színvonalas klubcsomagjaival és az ENGLISHZONE 
nevű internetes játéktárával tudja, hogy csináljon a ta-
nulásból hobbit!

Szeptembertől szeretettel várunk minden lelkes óvo-
dás és iskolás kisdiákot a KIDS CLUB-ban Jánoshal-
mán is!

Kiss-Csepregi Ágnes
70/33-99-166
kiscsepregi@gmail.com
www.melykut.kidsclubs.hu

Sok szeretettel várták az új elsősöket a Szent Anna iskolában, és az isko-
la vezetése azon van. hogy minél hamarabb második otthonukra találjanak. A 
másodikosok a tanvényitón feltűzték nyakkendőjükre az iskola jelvényét, ezzel 
is jelezve, hogy befogadták az új társaikat közösségükbe

II. Magyar Vidék Napja
2009. szeptember 18. (péntek)

Budapest, Vajdahunyadvár
A kiállítani, fellépni, árusítani, versenyezni szándékozók-

nak a jelentkezési határidő: 2009. szeptember 8., 16 óra
Bővebb felvilágosítás:
Jánoshalma 6440 Dózsa Gy u 123
Tel: 06-70/770-8994
Email: janoshalmai@vkszi.hu



HUNYADI NÉPE2009. szeptember 9. oldal

Vasút nélkül maradhat Baja, Bácsalmás, Mélykút Jánoshalma, 
mivel, 1874 kilométeren tervezi megszüntetni a vasúti közleke-
dést a decemberben esedékes menetrendváltáskor az Antali Kár-
oly közlekedési kormánybiztos vezette csapat. A mellékvonalak 
nagyobbik felén állnának le a vonatok.

 Az augusztus 7-én megjelent kormányhatározat szerint 
augusztus  24-ig a helyközi közösségi közlekedés átalakításáért 
felelős kormánybiztosnak ki kellett volna alakítania „a távolsági 
és Budapest elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált 
közlekedés 2009/2010. évi menetrendjének koncepcióját”.

A kötöttpálya.hu birtokába került dokumentumból, mely azt tar-
talmazza, hogy melyik vasútvonalakon kell megszüntetni a sze-
mélyszállítást. Ebből vettük ki a térségünket érintő részt.

A tervezet talán legérthetetlenebb húzása a Kiskunhalas – Baja 
- Bátaszék vonal leállítása. Nemcsak azért, mert a fontos regio-
nális központ, Baja maradna vasút, az ország utasai pedig Buda-
pesten kívüli vasúti összeköttetés nélkül, hanem azért is, mert 
ennek a szakasznak a mellékvonalak közül kifejezetten nagy a 
forgalma. Biztos, hogy sokkal nagyobb, mint a vonal folytatásá-
nak, a Bátaszék-Dombóvár szakasznak. Az mégis maradna.

Felmerülhet, hogy a cél éppen az, hogy a jobb forgalmú vona-
lakat kaphassák meg a Volánok, erre maga Antali is utalt egy 
tévényilatkozatában, ahol azzal próbálta lehűteni az átalakítási 
tervek hírére elégedetlenkedő buszos szakszervezeteket, hogy a 
„Volánok jól járnak” a változással. Ám ez is kétélű fegyver. Lehet, 
hogy a halállistát készítő tanácsadók jót akarnak a Volánoknak, 
de a bezárandó vonalak közül sok helyen csúcsidőben több az 
utas, mint amennyit egy busszal el lehet szállítani, vagyis aligha 
úszhatják meg a busztársaságok új járművek beszerzését.

A tervezet készítőinek (a már említett kormányhatározat nagy 
szavai és Antali kijelentései ellenében) azt sem sikerült megér-
teniük, mit jelent az országos, integrált közösségi közlekedés. 
Lehet ugyanis, hogy egy-egy vonalnak nem helyben van jelen-
tősége. 

Igaz, a listagyártókat az sem érdekelte túlzottan, hogy az idei 
menetrend legjelentősebb innovációjaként beharangozott, a 
fővárost elkerülő régióközi vonalnak, a délkörnek becézett Kecs-

kemét – Baja - Kaposvár (-Nagykanizsa) tengelynek beakaszta-
nak a már említett bajai szakasz és Duna-híd becsukásával.

A mostani Antali-féle átalakítási kísérlet kísértetiesen hasonlít a 
Kóka János minisztersége alatt 2006-ban bejelentett és elbukott 
reformhoz. Kóka szinte szó szerint ugyanazt mondta, mint most 
Antali. A párhuzamosságok megszüntetése, a vasút és a busz-
közlekedés összehangolása, a MÁV fölösleges irodai létszámá-
nak leépítése, a pazarlás visszaszorítása, a túlzott tarifakedvez-
mények megszüntetése. Reálértéken szinte ugyanannyi megta-
karítást, évi 40-50 milliárdot ígértek akkor is, mint most (60-70 
milliárd).

A tervekből akkor alig valósult meg valami, szinte csak a vonal-
bezárások. Igaz, az akkori halállisták készítői (akik részben azo-
nosak a mostani tanácsadókkal) sokkal több helyen szerették 
volna leállítani a vonatokat, végül 2007. tavaszán 14 vasútvo-
nalon szűnt meg a forgalom., de egyetlen fővel sem csökkent 
a MÁV-csoport létszáma, 2007 óta a MÁV soha, egyetlenegy-
szer sem tudott kimutatni érdemi megtakarítást az akkori intéz-
kedés nyomán.

Antali Károly 54 éve született Békéscsabán. A szegedi tudományegyete-
men 1979-ben matematikusi, a pesti közgázon 1988-ban közgazdász okle-
velet szerzett.

Karrierje eleje a dunaújvárosi vasműhöz köti. Modellalkotó matemati-
kus, számítástechnikaiintézet-vezető, a Dunaferr Voest Alpine hideghen-
germű gazdálkodási igazgatója. 1999-től gazdasági igazgató (és igazga-
tósági tag) Pakson, 2002-ben a MAVIR (egy MVM-cég), majd a Dunaferr 
vezérhelyettese. 2005-2006-ban saját vagyonkezelő vállalkozását irányítja, 
később a Wamsler SE (háztartástechnika) elnök-vezérigazgatója. Néhány 
hónapja a KHEM kabinetfőnöke.

Négy állami cégnél is vezényelte az SAP vállalatirányítási szoftver beveze-
tését, kosárlabda-segédedző

Tiltakoznak a tervezett pályabezárások 
ellen az érintett országgyűlési képviselők

Alulírottak a mai napon megdöbbenve értesültünk arról, hogy 
a legradikálisabb pályabezárásokra tesz javaslatot a közlekedési 
kormánybiztos. Mi, Bács-Kiskun megyei önkormányzati és ország-
gyűlési képviselők értetlenül állunk azelőtt, hogy a kiszivárgott ter-
vek szerint megyénkben mindenféle egyeztetés nélkül, egy tollvo-
nással megszüntetik a Kiskunhalas – Bácsalmás – Baja – Bátaszék 
vasúti vonalat.

Mint megyei országgyűlési képviselők és az érintett települések 
vezetői, a lehető leghatározottabban tiltakozunk a Magyar Állam-
vasutak vonalainak térségünket érintő bezárásai ellen, és egyben 
felháborítónak tartjuk, hogy a pályabezárások előterjesztői egyet-
len esetben sem informálták terveikről az érintett önkormányzat-
ok vezetőit, az itt élő lakosságot, valamint választott országgyűlé-
si képviselőiket.

Elutasítjuk a pályabezárásokat, mert Bács-Kiskun közúthálóza-
ta rossz, szinte minden számba vehető út felújításra szorul, a déli 
térségben pedig sok esetben rendkívül balesetveszélyes az elma-
radott közúthálózat. Elutasítjuk a pályabezárásokat azért is, mert 
megyénkben a buszos tömegközlekedés is fejletlen, fejletlenebb, 
mint más megyékben.

A megszüntetésre kijelölt vonalon viszont a mai napig sokan, 
sokszor utaznak. Köztük diákok, akik közül a legtöbben így közelí-
tik meg a déli egyetemvárost, Pécset, illetve Budapestet. Amennyi-
ben a Kiskunhalas – Bácsalmás – Baja - Bátaszék vonalat bezár-

ná a MÁV, a déli térség egyetemi hallgatói csak Budapesten át 
tudnák megközelíteni Pécset, a bajaiak és a bácsalmásiak pedig 
vasúti összeköttetés nélkül maradnának, amit mi elfogadhatat-
lan tartunk. Egyben kifejezzük aggodalmunkat a Kunszentmárton 
- Lakitelek - Kiskunfélegyháza - Csongrád - Szentes – Orosháza, 
Kecskemét – Kiskunmajsa, valamint a Kecskemét – Kiskőrös vona-
lak tervezett bezárása miatt is. Meggyőződésünk, hogy ilyen hor-
derejű döntéseket nem szabad a helyben élők ellenében meghoz-
ni, mert ezekben a térségekben a vasút jelenti az egyetlen közle-
kedési eszközt, és a személyforgalom leállításával teljes kistérsé-
geket szigetelne el a világtól ez a döntés.

Önkormányzati vezetőként, felelős politikusokként tudjuk, hogy 
a kiadásokat kordában kell tartani, és a reális gazdálkodást a MÁV-
nak is be kell vezetnie. Ám az itt élők közlekedésének védelme 
érdekében követeljük, hogy a menedzseri fizetéseken, a végkielé-
gítéseken, az üzemanyaglopáson és a trükkösen kiszervezett és 
hatalmas pénzekért visszaszámlázott alvállalkozói munkákon spó-
roljon a MÁV, ne olyan utazókon, akiknek a vasúti közlekedés az 
egyetlen lehetősége.

Amennyiben a bezárások ügyében a közlekedési kormánybiz-
tos tervét továbbra is fenntartják, úgy az itt élők érdekeinek védel-
mében nem riadunk vissza a törvényes és alkotmányos fellépés 
teljes eszközrendszerétől sem.

Kecskemét, 2009. augusztus 24.
Potápi Árpád, Bonyhád – Bátaszék országgyűlési képviselője
Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője
Lukács László, Kiskunhalas alpolgármestere
Bányai Gábor, a Bács-Kiskun megyei Közgyűlés elnöke, János-

halma és Bácsalmás térségnek országgyűlési képviselője
Minisztériumi reagálás a hírre

A Hírközlési és Energetikai Minisztérium internetes oldalán 
megjelent közlemény a menetrendi koncepcióval kapcsolatban

A Kormány nemrégiben elfogadott határozatának megfelelő-
en 2009. augusztus 24-ig elkészült a távolsági és Budapest elő-
városi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés 
2009/2010. évi menetrendjének koncepciója.

A koncepció a következő évi vasúti és autóbuszos menetren-
dek kialakításának alapelveit tartalmazza. A Kormány támoga-
tó egyetértését követően kezdődhet meg a menetrendek részle-
tes kidolgozása. Az országos és regionális menetrendet október 
végén rendelheti meg a szakminiszter a szolgáltatóktól.

A sajtóhírekkel szemben az elkészült menetrendi koncepció 
nem tér ki egyes vasútvonalakra, viszonylatokra. A tervezet azo-
kat a szakmai, gazdaságossági és hatékonysági megfontoláso-
kat rögzíti, amelyek mentén javulhat a közösségi közlekedésre 
fordított költségvetési források felhasználása, bővülhet a szolgál-
tatók közötti együttműködés, nőhet a szolgáltatási színvonal és 
erősödhet az ágazat versenyképessége az egyéni közlekedés-
sel szemben. 

A minisztérium arra kéri a szakmai szervezeteket és a szak-
újságírókat, hogy egyetlen, forrás megnevezése nélkül közölt, 
bizonytalan eredetű táblázat alapján ne vonjanak le megalapo-
zatlan és elhamarkodott következtetéseket, ne vegyenek részt 
felesleges és indokolatlan pánikkeltésben. Azokon a vonalakon, 
ahol eddig biztosítva volt a közösségi közlekedés, ott ez a lehe-
tőség továbbra is fennmarad.

Hát majd meglátjuk mindebből mi lesz.

Elhízott betegeknél a testsúly csökken-
tése nagyon fontos.  Fogyás hatására jól 
megfigyelhető a vérnyomás csökkenése. 

(A fogyókúra alapjairól az előzőekben már olvashattak) 
Érdemes a konyhasó (NaCl) mennyiségét lecsökken-

teni. Ezt úgy tehetjük meg legkönnyebben, ha az ételek 
elkészítésénél felére csökkentjük a hozzáadott sót. Inten-
zívebbnek érezzük a só ízét, ha csak utánsózzuk az étele-
ket. Ráadásul sokkal kisebb mennyiséget használunk fel 
így. A friss zöldségeket ne sózzuk meg! Elég sok sót tar-
talmaznak a szalámik, sajtok, kenyérfélék is.   

A táplálékkal elfogyasztott kálium mennyiségét meg 
kell növelni. Sok káliumot tartalmaznak a gyümölcsök, 
zöldségek. Most még a nyár végén nagy a választék belő-
lük. Télen a savanyúságok, befőttek, mirelitek is nagyon 
jó hatásúak. Legjobb amit csak tudunk kis hőbehatással, 
vagy nyersen elfogyasztani. A főzésnél előtérbe kell 
helyezni a párolást, mivel itt rövidebb a hőbehatás. A 

főzeléknövények elkészítésénél, ha le kell önteni a főző-
levet, azt utána használjuk fel más ételek pl. leves készí-
téséhez.   

A rost fogyasztást növeljük meg. A magas rosttartalmú 
ételek nem közvetlenül csökkentik a vérnyomást, viszont 
gátolják a zsírok felszívódását. Magas rosttartalmú ételek 
a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlési lisztből készült 
termékek.    

  A koffein tartalmú italok ( kávé, tea, kóla) mérsékelt 
mennyiségben általában fogyaszthatóak (pl. napi 2 kávé). 
Egyéni érzékenység esetén kell csak korlátozni fogyasz-
tásukat.    

A dohányzást érdemes mellőzni, mivel így csökkent-
hető a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata. 
A magas vérnyomás ugyanis jelentős rizikófaktor, amit a 
dohányzás sokszorosára fokoz.

Faragóné Hován Éva
dietetikus

A magas vérnyomás és a diéta
A  d i e t e t i k u s  t a n á c s a i

MÉG EGY UTOLSÓ LEHETŐ-
SÉG AZ LTP KÖTÉSÉRE!

Tájékoztatjuk az érdekeltségi területen ingatlantulaj-
donnal rendelkezőket, hogy akik a többszöri felszólítás 
ellenére sem teljesítették érdekeltségi hozzájárulásuk 
megfizetését ügyüket jogi útra tereltük. A meg nem fize-
tett hozzájárulást a továbbiakban a jegyző hajtja be adók 

módjára.

Felhívjuk azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik LTP 
szerződéssel rendelkeznek, hogy ingatlan adás-vétel ese-
tén kérjenek felvilágosítást a szerződéssel kapcsolatos te-

endőkről ügyfélszolgálati irodánkban.

Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre 
minden kérdésben.

JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

hírei

A

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 0830 – 1200 óra között,

                                         Kedd 1330 – 1700 óra között Csütörtök szünnap

A Jánoshalmi FIDESZ 
Frakció tiltakozása

2009 augusztus 24 a hazai médiából megdöbbenve értesültünk arról, hogy a jelenleg hatalmat gyakorló kormány 
megszüntetésre alkalmasnak találja a Kiskunhalas - Jánoshalma - Baja vasútvonalat. 

Úgy látszik a döntéshozóknak már nem számít az a néhány tízezer ember, akit ez az előnytelen közvetlenül érint. 
A jánoshalmi FIDESZ Frakció tagjainak nevében elfogadhatatlannak  tartjuk, hogy a jánoshalmi emberek közlekedé-
sét, munkába járását, a gyerekek iskolába járását és egyéb, vidéken történő ügyek intézését, valamint a város meg-
közelíthetőségét ily módon teljesen ellehetetlenítsék. Nekünk nincs metróvonalunk, nincs villamosunk, nincs luxusau-
tónk sofőrrel s nincs BKV, így egyik legfontosabb közlekedési eszközünk a vasút, melyhez foggal-körömmel ragasz-
kodni is fogunk 

A Jánoshalmi FIDESZ Frakció nevében
Ágoston István és Madarász Attila

ikor

Megszűnik a személyszállítás a Kiskunhalas-Baja közötti vasútvonalon?

A megszüntetni kívánt viszonylatok vastagabb vonallal láthatók 
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Egy szép augusztusi munkanapon a polgár-
mester átnyújtott egy meghívót, amely Jánoshal-
máról érkezett, a helyi Művésztelepre, az Erdélyi 
Hagyományokért Egyesülettől.

Megbízást kaptam városunk Tusnádfürdő 
önkormányzatától is hogy szervezzem meg a 
kiutazást és kísérjem el a csoportot, amelyet szí-
vesen teljesítettem és sikerült összetoborozni 
kilenc tehetséges fiatalt.

Szívélyes fogadtatásban volt részünk, a tábor-
szervező Bajkó Károly és felesége Ilike, valamint 
Jánoshalma polgármestere fogadtak és nyitották 
meg az alkotótábort.

Ez a tábor szólt az alkotásról és a kikapcso-
lódásról is..

...
Sajnáljuk hogy már búcsúznunk kell, de 

nagyon reméljük jövőben sikerül Tusnádfürdőn 
találkozniuk a Jánoshalma és testvértelepülései 
fiataljainak, hogy tovább gazdagítsuk magun-

kat és településeinket, valamint tovább ápoljuk 
magyarságunkat, összetartozásunkat.

Tusnádfürdő igazi gazdag természeti adott-
ságokkal rendelkezik, az alföld után csodás 
élményt nyújtanak majd a hegyek, a fenyvesek, 
az ásványvízforrások, a székely emberek ven-
dégszeretete, a friss kürtőskalács, a pityókato-
kány illata, valamint az áfonya és szilvapálin-
ka, a Szent Anna tó, a Sólyom kő, az igazi friss 
levegő.

Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását a 
tábor megszervezéséhez, szeretettel gondo-
lunk majd vissza vendégfogadóinkra, úgy érzem 
megérdemelnek minden támogatást, mert szívü-
ket is kitették hogy jól érezzük magunkat.

Búcsúzom azzal a reménnyel hogy jövőben 
újból találkozunk és köszönöm Jánoshalma tisz-
taságát, nyugodtságát, amely azért pihenésre is 
jó és szép volt.

Bodó Klára - Tusnádfürdő

Egyszer volt hol nem volt, volt egy tábor, 
magas hegyek, száraz síkságok vonulatában 
Délvidéken túl. Még a mai napig sem hiszem 
el, hogy ennyi tanulságot, színt, mosolyt élhet-
tem át ismeretlen emberekkel. Váratlan alka-
lom hozta, hogy itt lehettem és azt mondha-
tom, hogy egy remek csapat lettünk és olya-
nok voltunk, vagyunk mint egy nagy szerető 
család. Igaz, hogy reggelente korán kellett kel-
ni „a jó reggelt ébresztő” hallatán átráz a hideg, 

de azok a meghitt pillanatok elmondhatatla-
nok számomra. Remélem adódik még alkalom, 
hogy találkozunk és azt tudom, hogy jövőre is 
itt leszek, itt töltök egy hetet a nyaralásomból. 
Mert ez az idő, a mosollyal teli percek mind-
mind egy felejthetetlen kincs számomra.

„Van pár pillanat amiért megéri élni,
Látszólag semmiség, az ember mégis érzi”

Stajer Anita 
Temerinből, (Szerbia, Délvidék)

Vannak, pillanatok, emlékek, képek, történé-
sek, melyek csak úgy játszanak emberi lényünk 
egészével.

Ismeretlen a jövő, a tágas Univerzum, a majd 
s a lesz mind talány, de elmondhatom, egyet 
tudok amiben biztos vagyok emberi sorsok 
fonódtak, bontakoztak, erősödtek meg az utób-
bi egy hét alatt.

Váratlanul kecsegtette kopogását vállamon 
egy új, fantáziadús, színekben pompázó érzé-
sekkel kibontakozó talány ismeretlen ösvény 
útján, hogy megismerjem más különböző embe-
rek szokásait, véleményét, de legfőképpen 
önmagam Misztikumát.

A művészeti tábor megtanított látni a világot… 
Nézni, de nem csak nézni, hanem mögé látni, 
megfogni és megérinteni.

Elmondhatom: talán ez volt életem egyik leg-
jobb döntése, hogy eljöhettem, megélhettem és 
itt lehettem Jánoshalmán.

Szívélyes fogadtatás, testvéri barátság, sze-

retet, boldogság, kavargás, mind-mind ötvöz-
ve, ruhát öltve táncoltak szívünkbe… Csodás 
egy hét volt…

Különböző munkákat készítettünk, grafikáz-
tunk, nemezeltünk, faragtunk, de mindennek a 
hátterében ott bújik az igazi érték, hogy lelki-
leg stabil összhangban lehettünk önmagunk-
kal, környezetünkkel. Bajkó Károly azaz itteni 
nevén a mi „Karcsi bácsink”, aki apukánk helyet 
is igazi gondoskodó édesapánk volt. Gondos-
kodott rólunk, mint a féltő gerlice, a csemetéi-
ről a fészekben.

Köszönni tudunk mindent! Mindenkinek aján-
lani tudom, hogy jöjjön, élje át, érezze meg az 
emberi értékek összességét, a társas életben, a 
művészet csodás bolyongását egész testében. 
Remélem jövőre is itt lehetek és már előre türel-
metlenül tervezem ezeket a csodás perceket. 

Zséli Emese                 Natkai Zoltán
 Temerin                  Bácskossuthfalva

A sors egy ember számára ismeretlen, mivel 
soha sem tudja, hogy mit hoz. Így volt ez a 
jánoshalmi művésztelep meghívójával is. Nem 
gondoltam volna, hogy tíz év után eljuthatok 
még egyszer Magyarországra, méghozzá egy 
olyan élménnyel, gyönyörrel és csodálattal tel-
jes helyre, mint amilyen Jánoshalma. Ez a kis 
helység olyan sok csodálatos dologgal bővíti az 
ember tapasztalatvilágát, melyet más hasonló 
helységek ilyen nagy mértékben nem igen tud-
nak. Itt olyan tapasztalatokat szereztem, amelye-
ket az élet bármely pillanatában zavartalanul fel 
tudok használni. Kis idő alatt olyan közel kerül-
tek egymáshoz a táborlakók, mintha már száz 
éve ismernék egymást. 

....
Tanítgattuk egymást a szülőhazánk nyelvére 

– ők engem románra, én pedig őket szerbre, ez 
igen érdekes volt. A tábor tökéletes szervezett-
ségének köszönhetően olyan helyeket tekint-
hettem meg, amelyekről eddig csak álmodtam. 
Végre megláthattam az ópusztaszeri emlékpar-
kot. 

...
 Olyan barátokat szerezem, akikkel bármit 

megtudok osztani, ha valami bajom van, meg-
oldani. A táborlakok, és az itteni lakosok annyi-
ra barátságosak, odaadóak, kedvesek és meg-
bízhatóak, hogy úgy érzem, egy mesevilág-
ban élek. Életem egyik legjobb hete mostantól 
Jánoshalmához fűződik. A Jánoshalmi Kistérsé-

gi Ifjúsági Egyesület tegnap meglepetésképpen, 
álmaim egyikét megvalósította, hiszen egy euró-
pai ismeretségű borászat borkóstolóján vehet-
tem részt. Itt megtanultam szakértelemmel kós-
tolni a borokat, és azok előállítási folyamatát. 
Ezentúl nem úgy állok hozzá egy borhoz, mint 
egy egyszerű italhoz, hanem mint egy értékhez, 
amelyet a természet nyújt az emberek számá-
ra. Egy ilyen művészi környezetben, mint amely-
ben jelenleg vagyok, kibontakozhatok minden 
feszültség nélkül, mert itt nem keresik bennem a 
rosszat. Az idő fogalmát már ősidők óta nem tud-
ják pontosan meghatározni, de annyit mindenki 
tud, hogy megállítani nem lehet. Ezt a tényt saj-
nos, elkell fogadom. Ha megállíthatnám az idő 
pergését, tovább élvezhetném a tábor minden-
napi jókedvét. Hét nap alatt magas szintre emel-
tük a barátságokat egymás között. Sajnos az 
idő, akár egy homokóra, csak pereg, pereg, de 
megfordítani ezt a homokórát nem lehet. Holnap 
már eljön a hazautazás és a búcsú ideje, amely 
biztosan megható lesz, akárcsak ez a pillanat is, 
mert lehet, hogy ez a kis bulizós csapat, nem 
lesz újra együtt.

Ezáltal is szeretném megköszönni a szerve-
zőknek a lehetőséget, hogy itt lehettem, Karcsi 
bácsinak és Ilike néninek fáradhatatlan munká-
jukat, odaadásukat. Jövőre, ha egy mód van rá, 
újra eljövök.

Barta Krisztián
(Szerbia, Vajdaság, Szenttamás)

Az Erdélyi Hagyományo-
kért Egyesület közösen a 
Jánoshalmi Kistérségi Ifjú-
sági Egyesülettel az idén is 
megszervezet a már hagyo-
mányossá vált képzőmű-
vészeti táborát. A táborban 
jánoshalmi fiatalokon kívül 
meghívást kaptak János-
halma testvértelepülés fiatal 
képzőművészei is.

A programon összesen  25 
fő vett részt,  a határon túli 
vendégek Tusnádfürdőről,  
Temerinből,  Szenttamás-
ról és Bácskossuthfalváról 
érkeztek.

A szakmai programok-
ban a következő témakö-
rök valósultak meg: grafi-
ka,  faragás,  nemezelés,  
bőrdíszműkészítés, gyöngy 
fűzés.

A program részét képezte 
látogatás Jánoshalma kistér-
ség településeire: Mélykútra,  
Borotára és Kéleshalmára 
ahol tapasztalatot szereztek 
a ott zajló kulturális életről,  
tevékenységekről. 

Tábornak kiemelke-
dő részét képezte az 
Ópusztaszer-i Nemzeti 
Emlékpark meglátogatása,  
ahol a résztvevők megismer-
hették az ősi kézműves tevé-
kenységeket,  információk-
kal gazdagodtak őseink tör-
ténelméről,  számos ötlet és 
vázlat készült a látottakról. 

A művésztelepen született 
alkotásokból,  egy záró kiál-
lítást szerveztünk a Kulturá-
lis Központ – Mithras Galéria 
teremben..

A tábor kiértékelése alkal-

mával megfogalmazódott az 
igény hogy a Művésztelep 
programot folytatni kel és 
kiterjeszteni a testvér telepü-
lésekre is.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszöni támogatóinknak 
segítségüket: a Nemzeti Civil 
Alaprogramnak,  Jánoshal-
ma város Önkormányzatá-
nak,  Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlésnek,  a Kulturális 
Központnak,  a Felső- Bács-
ka Fiatal Művészekért Ala-
pítványnak,  Kunvin Kft-nek,  
Jánoshalma Kistérség Civil 
Kerekasztal Egyesületnek és 
minden kedves Jánoshalmi-
nak aki valamilyen módon a 
programban részt vett.

Bajkó Károly

Művésztelep Jánoshalma 2009. augusztus 19-25

Kinek mit jelentett a tábor?
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A Bács Volán zrt Értesíti az utazóközön-
séget, hogy 2009. szeptember 1-jétől 
(kedd) a Hivatalos Volán Autóbusz 
Menetrend Bács-Kiskun megyei köteté-
ben az alábbi menetrend módosítások 
kerültek bevezetésre:

1110 Baja-Kalocsa-Solt-Budapest 
autóbuszvonalon
202 sz. naponta közlekedő járat Kalo-
csa, autóbusz-állomáson 10 perc helyett 
5 percet tartózkodik és a 6:55 órakor 
indul tovább. Kalocsától az útvonalon 
lévő megállóhelyek között menetidő kor-
rekciót hajtunk végre, a járat változatlan 
időben, 9 óra 40 perckor érkezik Buda-
pestre. 
Munkanapokon új járat indul Szeged-
Baja-Mohács-Pécs autóbuszvonalon a 
meglévő 1538/576 sz. és a 1539/687 sz. 
járatokon menetidő korrekció végrehaj-
tásával egyidejűleg a járatok összevo-
násával. A járat pontban 13. órakor indul 
Szeged, autóbusz állomásról és a .áll. 
ind.:  13:00 óra
Mélykútra érkezik  14:13 óra 
Pécs, aut.áll. érk.:  17:15 óra
1486 Békéscsaba-Orosháza-Szeged-
Pécs autóbuszvonalon
671 sz.  szabad- és munkaszüneti napo-
kon új járat indul a meglévő  1538/574 
sz. és a 1539/687 sz. járatokon menet-
idő korrekció végrehajtásával egyidejű-
leg a járatok összevonásával.
Békéscsaba, aut.áll. ind.:  10:45 óra 
Szeged, aut.áll. érk.:  12:50 óra 
Szeged, aut.áll. ind.:  13:00 óra 
Mélykútra érkezik  14:13 óra 
Pécs, aut.áll. érk.:  17:15 óra
1538 Baja-Jánoshalma/Mélykút-
Szeged-Békéscsaba autóbuszvonalon
587 sz. a hetek első tanítási napját meg-
előző napokon közlekedő járaton menet-
idő korrekciót hajtunk végre. A járat 
Mélykút-Szeged között nem áll meg, 
ezáltal 25 perccel korábban érkezik Sze-
gedre.
Baja, aut.áll. ind.:  15:30 óra
Csávoly, aut.vt. ind.:  15:45 óra

Felsőszentiván, aut.vt.ind.:  15:50 óra
Jánoshalma, vá. ind.:  16:30 óra
Mélykút, aut.vt. ind.:  16:45 óra
Szeged, aut.áll. érk.:  17:55 óra
597 sz. a hetek utolsó iskolai előadá-
si napján és a hetek első tanítási nap-
ját megelőző napokon közlekedő járatot 
Mélykút-Szeged között valamennyi meg-
állóhelyen megállítjuk, ezáltal a járat 5 
perccel később érkezik Szegedre.
Baja, aut.áll. ind.:  16:20 óra
Mélykút, aut.vt. ind.:  17:00 óra
Szeged, aut.áll. érk.:  18:25 óra
104 sz. a hetek utolsó tanítási napján 
és a hetek első tanítási napját megelő-
ző napokon közlekedő járaton menetidő 
korrekciót hajtunk végre, ezáltal a járat 5 
perccel korábban érkezik Bajára.
Szeged, aut.áll. ind.:  18:00 óra
Mélykút, aut.vt. ind.: 19:10 óra
Baja, aut.áll. érk.: 19:55 óra
568 sz. a hetek első tanítási napját 
megelőző napokon közlekedő járat 10 
perccel korábban indul és Szeged-Baja 
között csak Mélykúton áll meg, ezáltal 45 
perccel korábban érkezik Bajára.
Szeged, aut.áll. ind.:  18:45 óra
Mélykút, aut.vt. ind.: 19:55 óra
Baja, aut.áll. érk.: 20:35 óra
588 sz. hetek utolsó tanítási napján és 
a hetek első tanítási napját megelőző 
napokon közlekedő járaton Kisszállás-
Felsőszentiván között menetidő korrek-
ciót hajtunk végre. A járat változatlan idő-
ben érkezik Bajára.

Szeged, aut. áll. ind.:  18:50 óra
Mélykút, aut. vt. ind.: 20:00 óra
Baja, aut. áll. érk.: 20:45 óra
5306 Kalocsa-Hajós-Jánoshalma-
Bácsalmás autóbuszvonalon
135 sz. járat az 5370 Kalocsa-
Császártöltés autóbuszvonalon ütemes 
közlekedés kialakítása miatt 5 perccel 
később indul, a járaton menetidő korrek-
ciót hajtunk végre Hajósi pincék-Bács-
almás között, a járat változatlan időben 
érkezik Bácsalmásra.
Kalocsa, aut.áll. ind.:  12:30 óra

Hajósi pincék ind.:  13:13 óra
Kéleshalom,sz.ib. ind.:  13:31 óra
Jánoshalma, vá ind.:  13:45 óra
Mélykút, aut.vt. ind.:  13:55 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:  14:20 óra

A Baja-Kiskunfélegyháza-Csongrád-
Szentes autóbuszvonalon naponta köz-
lekedő járatot Rém, elágazás elnevezésű 
új megállóhelyen megállítjuk.

Baja, aut.áll. ind.:  5:15 óra
Rém, elágazás ind.:  5:40 óra
Szentes, aut.áll. érk.: 8:25 óra
.
Szentes, aut.ál.. ind.:  12:45 óra
Rém, elágazás ind.:  15:32 óra
Baja, aut.áll. érk.:  16:00 óra
5321 Baja-Felsőszentiván-
Jánoshalma-Kiskunhalas autóbuszvo-
nalon munkanapokon közlekedő járatot 
Rém, elágazás elnevezésű új megálló-
helyen megállítjuk.
Baja, aut.áll. ind.:  11:50 óra
Rém, elágazás ind.:  12:23 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.: 13:10 óra
Munkaszüneti napokon közlekedő járat 
Felsőszentivánról tartózkodási idő nél-
kül indul tovább, ezáltal Felsőszentiván-
Kiskunhalas között a megállóhelyeket 5 
perccel korábban érinti. A járat 5 perccel 
korábban érkezik Kiskunhalasra.
Baja, aut.áll. ind.:  7:20 óra
Felsőszentiván, aut.vt. ind.:  7:45 óra
Rém, aut.vt. ind.: 7:57 óra
Borota, felső ind.: 8:17 óra
Jánoshalma, aut.vt. ind.: 8:33 óra
Jánoshalma, vá. ind.: 8:35 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:  9:10 óra
A 766 sz. munkanapokon közlekedő 
járatot Rém, elágazás elnevezésű új 
megállóhelyen megállítjuk.
Kiskunhalas, aut.áll. ind.: 13:00 óra
Rém, elágazás ind.:  13:47 óra
Baja, aut.áll. érk.:  14:15 óra
853 sz. munkaszüneti napokon köz-
lekedő járat Felsőszentivánról tartóz-
kodási idő nélkül indul tovább, ezál-
tal Felsőszentiván-Jánoshalma között 

a megállóhelyeket 5 perccel korábban 
érinti. A járat 5 perccel korábban érkezik 
Jánoshalmára.
Baja, aut.áll. ind.:    9:25 óra
Felsőszentiván, aut.vt. ind.:    9:50 óra
Rém, aut.vt. ind.: 10:02 óra
Borota, felső ind.: 10:22 óra
Jánoshalma, aut.vt. ind.: 10:38 óra
Jánoshalma, vá. érk.:  10:40 óra
843 sz. szabadnapokon közlekedő járat 
Felsőszentivánról tartózkodási idő nél-
kül indul tovább, ezáltal Felsőszentiván-
Jánoshalma között a megállóhelyeket 5 
perccel korábban érinti. A járat 5 perccel 
korábban érkezik Jánoshalmára.
Baja, aut.áll. ind.:  10:30 óra
Felsőszentiván, aut.vt. ind.:  10:55 óra
Rém, aut.vt. ind.: 11:07 óra
Borota, felső ind.: 11:27 óra
Jánoshalma, aut.vt. ind.: 11:43 óra
Jánoshalma, vá. érk.:  11:45 óra
847 sz. munkaszüneti napok kivé-
telével naponta közlekedő járat 
Felsőszentivánról tartózkodási idő nél-
kül indul tovább, ezáltal Felsőszentiván-
Borota között a megállóhelyeket 5 perc-
cel korábban érinti. A járat 5 perccel 
korábban érkezik Borotára.

Baja, aut.áll. ind.:  17:30 óra
Felsőszentiván, aut.vt. ind.:  17:55 óra
Rém, aut.vt. ind.: 18:07 óra
Borota, felső érk.:  18:25 óra
859 sz. munkaszüneti napokon köz-
lekedő járat Felsőszentivánról tartóz-
kodási idő nélkül indul tovább, ezál-
tal Felsőszentiván-Jánoshalma között 
a megállóhelyeket 5 perccel korábban 
érinti. A járat 5 perccel korábban érkezik 
Jánoshalmára.
Baja, aut.áll. ind.:  18:15 óra
Felsőszentiván, aut.vt. ind.:  18:40 óra
Rém, aut.vt. ind.: 18:52 óra
Borota, felső ind.: 19:12 óra
Jánoshalma, aut.vt. ind.: 19:28 óra
Jánoshalma, vá. érk.:  19:30 óra
840 sz. naponta közlekedő járat János-
halmáról 5 perccel később indul, 
Felsőszentivánról tartózkodási idő nél-

kül indul tovább, ezáltal Felsőszentiván-
Baja között a megállóhelyeket változat-
lan időben érinti.
Jánoshalma, vá. ind.:  5:50 óra
Jánoshalma, aut.vt. ind.: 5:52 óra
Borota, felső ind.: 6:08 óra
Rém, aut.vt. ind.: 6:28 óra
Felsőszentiván, aut.vt. ind.:  6:40 óra
Baja, aut.áll. érk.:  7:05 óra
725 sz. munkanapokon közlekedő jára-
ton Felsőszentivántól menetidő korrek-
ciót hajtunk végre, a járat 20 perccel 
korábban érkezik Kelebiára.
Baja, aut.áll. ind.:  13:05 óra
Felsőszentiván, aut.vt. ind.:  13:30 óra
Rém, aut.vt. ind.: 13:42 óra
Borota, felső ind.: 14:03 óra
Jánoshalma, aut.vt. ind.:  14:18 óra
Jánoshalma, vá. ind.:  14:20 óra
Jánoshalma, aut.vt. ind.:  14:22 óra
Kiskunhalas, aut.áll. ind.:  14:53 óra
Balotaszállás, aut.vt. ind.:  15:19 óra
Pusztamérges, aut.ford. ind.: 15:40 óra
Kelebia, vá. érk.:  16:05 óra
5324 Baja-Felsőszentiván-Mélykút-
Jánoshalma autóbuszvonalon
543 sz. munkanapokon közlekedő jára-
ton menetidő korrekciót hajtunk végre, 
a járat változatlan időben érkezik Mély-
kútra.
Baja, aut.áll. ind.: 10:50 óra
Baja, Autószervíz ind.:  10:52 óra
Csávolyi úti isk. ind.:  10:55 óra
Baja, Mártonszállás. út. ind.: 10:57 óra
Józsefházapuszta ind.: 11:00 óra
Csávoly, aut.vt. ind.: 11:05 óra
Felsőszentiván, Szélmalom ind.: 11:09 ó.
Felsőszentiván, aut.vt. ind.: 11:10 óra
Farkas, tanya ind.: 11:16 óra
Tataháza, aut.vt. ind.: 11:20 óra
Mélykút, aut.vt. ind.:  11:30 óra

Bővebb információt szolgálati 
helyeink adnak.
Baja 79/321-791    

Bácsalmás 79/341-346 (14 óráig).
Bács Volán Zrt.

Bács Volán Zrt. menetrendi értesítője  

A kiállításon a részvétel díjtalan!
A kiállításra a kiállítandó anyagokat 2009. Szeptember 18.-án reggel 9 óráig lehet leadni.
A. kiállított gyümölcsökhöz igény szerint 5 cm-es rekeszt biztosítunk. Ezek felvételét az előző 
napokban a 06-70/453-5617, vagy a 77/401¬442 telefonszámokon érdeklődve a Jókai u. 55 
sz. alatt este 19 és 20 óra között lehet felvenni..
A kiállítás díjainak- átadása 2009. Szeptember 20.-án. 15 órakor a Gazdakör Székházában lesz.
A kiállítás anyagait zárás után felajánlás szerint kisorsoljuk.
A sorsolásra a tombolajegyeket a kiállítás alatt a teremőröknél lehet megvásárolni.

Szüreti Napok 2009

Tájékoztató a termény- és termék kiállításon való részvételről:

A kiállításon részt lehet venni
 Minden mezőgazdasági terménnyel és termékkel; 
 Kézimunkákkal, festményekkel;
 Gyümölcs, szőlő, zöldségfélék terméseivel, azok feldolgozott termékeivel;
 Dísznövényekkel;
 Régi permetezővel, vagy mezőgazdasági eszközökkel.

Szeptember 18. péntek :
1000 Kertészeti, növénytermesztési, termény- és termék kiállítás megnyitója a 

Gazdakör székházában (Jh., Bernáth Zoltán. u. 7.)
A kiállítás 10-17 óra között lesz nyitva.
1100: Szüreti felvonulás, utánna Szüreti ételek kóstolója a Gazdaköz székhá-

zának udvarán.
Jelentkezés, valamint a kiállítással kapcsolatos táiékoztatás a következő címeken:

Dági József ( Jánoshalma, Jókai u. 55. Tel : 77/401-442; 06-70/453-56-17)• 
 Farkas László ( Jánoshalma, Széchenyi u. 9. Tel : 06-20/965-7021) • 
 Skribanek János Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 107. Tel 77/402-342, 06-20/534-04-35• 

Jelentkezési határidő : 2009. szeptember 18. - péntek reggel 7- ig
 Szeptember 19. (szombat) 

900–1700 Kertészeti, növénytermesztési, termény- és termék kiállítás.
900–1500 Szüreti Kupa utánpótlás terem-labdarugó torna 

a Városi Sportcsarnokban.
2007. szeptember 20. (vasárnap)

900 – 15 00 Kertészeti, növénytermesztési, termény- és termék kiállítás.
1500 A kiállítás díjainak átadása a Gazdakör székházában

A kiállítás helyszínén a teremőröknél tombolajegy vásárolható, a tombola-
húzás a kiállítás díjainak átadása után történik.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt és kiállítót!
Tisztelettel:
A rendező: Gazdakör Gyümölcs-és Szőlőtermesztők Egyesülete
A Rendezvény támogatója: Felső-Bácskai Hegyközség

Program:
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Gázkonvektorok, 
gázkazánok,

 gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 

JAVÍTÁSA,
 KARBANTARTÁSA

új gázkészülékek 
beüzemelése:

KISS ATTILA
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:20-32 39 906

Válla lkozásunk a hozzánk forduló temettetők 
megbízásából 2009. augusztus hónapban a következő 

elhuny tak temetésén működött közre:

„Anyám azt mondta: az embereket hibáikkal együtt kell 
szeretni. Hogy ez mennyire igaz, akkor tudjuk meg, 

ha elvesztünk valakit.”  
(Müller Péter)

Nagy Zsolt ügyvezető 

Potyondi László Istvánné sz. Faddi Mária (1932)
Mayer Sándorné sz. Csorba Julianna (1920) 
Varga Antalné sz. Karagics Julianna (1920) 
Szántó Mihályné sz. Besze Margit (1928)

Laki János (1913)                                 Hanga Csaba (1966)

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

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:

Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges: • 
Telefonon: 77/401-344 (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában)o 
A fenti e-mail címre.o 
Személyesen az ügyfélszolgálati irodábano 

• Felajánljuk hátralékos ügyfeleinknek a részletfi zetés lehetőségét. Kérjük, 
érdeklődjön az ügyfélszolgálaton.
• A nem fi zető hátralékos ügyfeleinknél folytatjuk a vízkorlátozást a hatósá-
gok jóváhagyásával.

Ismét indítjuk a hangos hirdetésszolgáltatásunkat is.
2008 év végétől, már az interneten is megtalálhatja a Városgazda Kft., 

aktuális információit. www.janoshalma.hu/VárosgazdaKftwww.janoshalma.hu/VárosgazdaKftwww.janoshalma.hu/VárosgazdaKft

Dr Gregó Sándor
fül- orr- gége és 
tüdőgyógyászati 
magánrendelése

minden héten, 

pénteken 14 órától 15 óráig
Jánoshalma, Molnár János u. 32. 

Bejelentkezés: naponta 07 és 19 óra között a 
06-30/22-88-819 telefonszámon

STÍLUS ÜZLET
szeptemberi akciója!

Kiemelt akciónk:
Felmosó nyél: 79.- ,              Fém levesmerő: 150.-

Tányéralátét: 39.-

További akciós termékeink:
Gyümölcsmintás tál, műanyag bögre 3 dl-es, 
gyerek ivópohár,              álló Wc papírtartó

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71. 
Tel.: 06-30/529-74-07

MTZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek• 
Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb.• 
Kerti munkagépek (marók, fűnyírók, motoros kaszák) és al-• 
katrészeik kaphatóak.

Vékony, vastag különböző fajta tűzifa
 köbméterre kapható! 

Jánoshalma Kisfaludy utca 63

Ne utazzon, máshová 
nézzen be hozzánk!

Jánoshalma Kiserdő 71.
számú tanya, 

3 hektár szántóval, 
Jánoshalma, Petőfi u. 

32. számú 55m2-es lakás, 
külön bejárattal eladó.
   Érd: 77/402-803, 

         30/5066297 
         70/3335780

Szegeden diákoknak lakás kiadó. Érd.: 06-20/312-95-91

Kőműves munkát, 
hőszigetelést,  épü-
letburkolást  gépi és 
kézi bontást  vállalok

Balázs Sándor Jánoshalma 
Remete u. 30. 

Tel: 77/403-028

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2009. augusztus hónapjában a  kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

Puskás Péter élt: 24 évet
Csorba Jánosné 
sz.: Gyetvai Anasztázia élt: 89 évet
Hován József élt: 71 évet
Juhász Vencelné
sz.: Komáromi Mária élt: 83 évet
Bozár Lászlóné 
sz.: Lojek Rozália élt: 63 évet

Noll Ferencné 
sz.: Mack Éva  élt: 77 évet
Görhöny József élt: 67 évet
Szalai Györgyné 
sz.: Kövesdi Mária élt: 78 évet
Kurucz Julianna élt: 60 évet
Gubik Imre András élt: 52 évet
Magyarfalvi 
              László György élt: 37 évet

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

Or szágos Állat és 
Kirakodó Vásár 

2009.
 szeptember 16-án 

BORBOR
A MINDENNAPOKRA!

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE:
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 77/402-493-as telefonon 

06-22 ÓRÁIG

A NYÁRI SZÜNET UTÁN 
ÚJRA NYIT A TANUSZODA

2009.09.28-TÓL
Minden megvásárolt bérlet továbbra is érvényes.

ÚSZÓTANFOLYAMOK – ÚSZÓEDZÉS

Köszönetnyilvánítás
„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,

Te, aki sohasem kértél, csak adtál,
Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él.“

özv. Noll Ferencné
szül: Mack Éva

szentmiséjén és temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkban 
osztoztak.                                                 A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenki-
nek, akik drága Édesanyánk
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről

PÁLYÁZATI 
TANÁCSADÁS 

VÁLLALKOZÁSOK 
SZÁMÁRA

 

EMVA ÉS GOP PÁLYÁZATOK 
KÉSZÍTÉSE ÉS 

PROJEKTMENEDZSMENTJE 
RUGALMAS, KEDVEZŐ 

FELTÉTELEKKEL.
 

Bács-Tender Kft.
6000 Kecskemét Fráter György u. 10.

 

tel: 70/385-1945

Családi és közösségi 
ebédek bonyolítása

 Családi pizza 
(csak) kiszállítással 

Jöjjön és látogasson el hozzánk!

Tel: 77/401-130
www.korzoetterem.hu

Apró krumpli  eladó Jánoshalma Orczy  u. 53

- JFC az évi rendes közgyűlés-
ét 2009. június 19-én tartotta meg a 
Király Lovas tanyán. Ezen a közgyű-
lésen az elnökség beszámolt a tag-
ságnak az egyesület 2008 évi gazdál-
kodásáról, a pénzügyi terv teljesítésé-
ről és értékelte a 2008/2009 évi baj-
nokságot. A közgyűlés meghallgatta 
a Felügyelő Bizottság jelentését a JFC 
2008 évi munkájáról és a költségvetés 
teljesítéséről. A közgyűlés egyhangú-
lag elfogadta a JFC 2009 évi pénzügyi 
tervét és a 2009/2010 évi bajnokság 
célkitűzéseit.

 - Az elnökség a 2008/2009 évi baj-
nokság értékelése kapcsán kiemel-
te, hogy a felnőtt férfi csapat a B-K 
megyei III. osztály Közép csoport-
jában a dicséretes 4. helyezést érte 
el. Ez az eredmény - annak ellenére, 
hogy a csapatnak végig esélye volt a 
dobogós hely megszerzésére- elma-
radt az eredeti céltól, a bajnoki cím 
elnyerésétől. Ez elsősorban a gyenge 
őszi rajtnak volt köszönhető.

A serdülő fiú csapat a B-K megyei 
serdülő bajnokság Déli csoportjában 
a 7. helyezést érte el. Sajnos a gyen-
gébb tavaszi szereplésnek tudható 
be, hogy a generációváltáson átesett 
serdülő csapat kissé rosszabbul sze-
repelt, mint azt, az őszi szezon helye-
zése és a csapat képességei alapján 
előzetesen várni lehetett.

A női csapat a B-K megyei kereszt-
pályás bajnokságban szintén a 7. 
helyezést érte el. A lányok szereplése 

kellemes meglepetés volt, hiszen tel-
jesen új, fiatal csapatról van szó.

 - Az elnökség célkitűzése a 
2009/2010 évi bajnokságra a felnőtt 
csapat vonatkozásában a csapat egy-
két poszton történő megerősítése, az 
edzések látogatottságának növelése, 
a bajnoki mérkőzésekre való sportem-
berhez méltó felkészülés és a dobo-
gós helyek valamelyikének az elérése 
melyben természetesen benne van a 
bajnokság esetleges megnyerése is.

  Mivel a serdülő csapat gerince 
együtt maradt – csak 4 játékos öre-
gedett ki – és bízva a játékosok fejlő-
désében az új bajnokságban az első 
5-be kerülés a cél.

  A női csapat vonatkozásában 
elsődleges szempont, hogy az egye-
sület biztosítani tudja azokat a feltétele-
ket melyek szükségesek a 2009/2010-
es bajnokságban való induláshoz. Az 
eredményesség tekintetében fiatal 
csapatunktól nem lehet más elvárás, 
mint a tisztes helytállás.

.... 
Felnőtt férfi csapatunk júliusban 

kezdte el a felkészülést az új bajno-
ki évadra, alapozással. Két új játé-
kos csatlakozott a kerethez. Lódri 
Tamás, aki a Kiskunhalasi Szpart. 
SE-től, Madarász Csaba pedig a Bo-
rotai SE-től igazolt át a JFC-be. Más 
játékosok leigazolására is volt próbál-
kozása az egyesület vezetésének de 
ezek egyéb okok miatt nem vezettek 
eredményre. Egy kerettag igazolt el 

más egyesületbe, Horváth Ádám, aki 
a Mélykúti SE-ben folytatja sportpá-
lyafutását.

Csapatunk váltakozó sikerű elő-
készületi mérkőzésekkel – Mélykút, 
Kunfehértó, Harkakötöny - készült a 
Bács-Kikun megyei III. osztály Közép 
csoportjának 2009/2010-s bajnoksá-
gára.

A bajnokság első mérkőzésére 
augusztus 16-án Kecelen került sor.

  
I. forduló: 2009. 08. 16.   

Kecel FC – Jánoshalma FC 
 6 : 0 (1 : 0)

László György edző értékelése: A nyá-
ri átigazolási szezon idején alaposan 
megerősített Kecel FC ellen az első 
félidő egyenlő erők küzdelmét hozta. 
A sok kihagyott helyzet a második fél-
időben megbosszulta magát és egy 
védelmi hiba miatt bekapott gyors gól 
megpecsételte a csapat sorsát. Ezek 
után már gyorsan potyogtak a gólok 
melyeket a cserék sem tudtak meg-
akadályozni.
Jó: Varga Károly kapus

 II. forduló: 2009. 08. 22.
Jánoshalma FC – Vadkert FC 

 3 : 1 (2 : 0)
Gólszerzők: Szem Róbert, Tóth And-

rás, Ruskó Attila
Edző értékelése:  A fiúk elhitték 
magukról, hogy nem csak szeretik, 
de játszani is tudják a futballt - ha 

akarják.
Jók: Az egész csapat.
 

Bács Megyei Kupa 2009/2010 
I. forduló 2009. 08. 26.

Jánoshalma FC – Kunfehértó KSE  
2 : 4 (1 : 0)

Gólszerző: Balogh Viktor 2
Edző értékelése: A második félidei 5 
perces kihagyásunkat a Kunfehértó 
kihasználta és megérdemelten jutott 
tovább a II. fordulóba.
Jók: Balogh Viktor, Szem Róbert, Tóth 
András
 

III. forduló: 2009. 08. 30.

Jánoshalma FC – Jászszentlászló 
SE 

 4 : 1 (0 : 0)
Gólszerzők: Balogh Viktor 3, Szénási 
Csaba
Edző értékelése: A gyenge játékerőt 
képviselő Jászszentlászló ellen csak 
a második félidőben tudtunk eredmé-
nyesek lenni. 
Jók: Szem Róbert, Balogh Viktor, 
Lódri Ferenc
 

Szeptemberi 
mérkőzések időpontjai:

Felnőtt férfi IV. forduló:
2009. 09. 06. (vasárnap) 16: 30 óra 

Újtelek SE – Jánoshalma FC
 

V. forduló:
2009. 09. 12. (szombat) 16: 30 óra

 Jánoshalma FC – Kötöny SC
 VI. forduló:

2009. 08. 19. (szombat) 16: 00 
óra Kiskunhalasi Szpartacus 

SE – Jánoshalma FC
VII. forduló:

2009. 08. 26. (szombat) 16: 
00 óra Jánoshalma FC – 
Szanki Olajbányász SE 

VIII. forduló:
2009. 10. 04. (vasárnap) 15: 00 óra 
Öregcsertő KSE – Jánoshalma FC

Serdülő fiú
I forduló:

2009. 09. 05. (szombat) 10: 00 
óra Jánoshalma – Bácsalmás

II. forduló:
2009. 09. 12. (szombat) 10: 00 

óra Szeremle – Jánoshalma
III. forduló:

2009. 09. 19. (szombat) 10: 00 óra 
Jánoshalma – Nemesnádudvar

 IV. forduló:
2009. 09. 26. (szombat) Sza-

badnapos: Jánoshalma
V. forduló:

2009. 10. 03. (szombat) 10: 00 óra 
Nagybaracska – Jánoshalma

Minden futball iránt érdeklődőt sze-
retettel várunk a Jánoshalmi FC mér-
kőzéseire!

Hajrá JFC! 
Ádám Gyula
JFC elnök

A törvényes képviselő jognyilatkozatának 
érvényességéhez a gyámhivatal jóváha-
gyása szükséges, ha a jognyilatkozat:
- a gyermeket megillető tartásról történő 

lemondásra,
- a gyermeket örökösödési jogviszony alap-

ján megillető jogra vagy kötelezettségre,
- a külön is visszautasítható vagyontárgyak 

öröklésének visszautasítására,
- a gyermek ingatlantulajdonának átruházá-

sára vagy bármely módon történő megter-
helésére vonatkozik, ide nem értve azt az 
esetet, amikor az ingatlan ellenérték nélküli 
megszerzésével egyidejűleg kerül sor ha-
szonélvezet alapítására,

- a gyermek tulajdonában álló ingatlanon 
vagy tulajdoni hányadon az építtető részé-
re tulajdonszerzést jelentő építési, épület-
bővítési vagy más értéknövelő beruházás 
engedélyezésére,

- a gyermek tulajdonában lévő ingatlanon 
vagy ingatlantulajdoni hányadon álló fel-
építmény teljes vagy részleges bontásá-
nak engedélyezésére,

- a gyermek lakásbérleti szerződésének 
közös megegyezéssel történő megszünte-
tésére vagy lakáscseréjéhez történő hoz-
zájárulás megszerzésére,

- a gyermek által kötött tartási vagy életjára-
déki szerződésre,

- a gyermek személyes tulajdonát képező, 
százezer forint értéket meghaladó mértékű 
ingó és készpénzvagyonát érintő jogügy-
letre,

- a gyermek tulajdonát képező - 100 ezer 
forint értéket meghaladó - értékpapírt, üz-
letrészt, részvényt érintő jogügyletre,

- a gyermek beszolgáltatott vagyonára,
- a gyermek részére ígért vagy adott ajándék 

visszautasítására vonatkozik.

A szülők kezelik a gyermek vagyonát szám-
adás kötelezettsége nélkül, 

- kivéve azt a keresményt, amelyet a 14. 
évét betöltött gyermek saját maga szer-
zett munkájával és azt a vagyont, ame-
lyet a gyermek azzal a kikötéssel kapott, 
hogy azt szülei nem kezelhetik. Azonban 
a szülők a vagyonkezelés tekintetében 
nem teljesítik kötelezettségeiket a városi 
gyámhivatal számadásra kötelezheti őket, 
és ha tartani lehet attól, hogy a szülő a 
törvényes képviseletet adott vagyoni ügy-
ben vagy ügycsoportban nem a gyermek 
érdekeinek megfelelően gyakorolná, va-
gyonkezelői jogát a városi gyámhivatal 
megvonhatja.

A gyermek pénzét és értéktárgyait, amennyi-
ben azokat a rendes vagyonkezelés szabályai 
szerint folyó kiadásokra vagy egyéb okból 
készen tartani nem kell, kötelesek a gyámha-
tósághoz beszolgáltatni. 
Beszolgáltatási kötelezettség esetén

- pénzt: a városi gyámhivatal székhelye 
szerint illetékes hitelintézetnél nyitott 
gyámhatósági fenntartásos betétben, fo-
rint folyószámlán vagy devizaszámlán,

- muzeális értéket: illetékes múzeumba le-
tétként,

- személyes tulajdon szokásos tárgykörébe 
nem tartozó ékszereket, ezüst-, arany-, 
platinatárgyakat, drágaköveket az OTP és 
Kereskedelmi Bank Rt.-nél letétként kell 
elhelyezni.

E felett rendelkezni csak a vá-
rosi gyámhivatal jóváhagyásá-
val, a kiskorú érdekében lehet. 
Felhasználás csak a városi 
gyámhivatali engedélyével le-
hetséges.
Pénz felhasználása:
A gyámi fenntartásos betétben 
elhelyezett pénznek államilag 
garantált értékpapírba, bizto-
sítási kötvénybe, ingó, ingat-
lanvagyonba való befektetését 
akkor lehet engedélyezni, ha az 
a gyermek vagy a gondnokolt 
érdekében áll.
Ingatlan vagyonnal kapcso-
latban:
A kiskorú tulajdonát képező 
ingatlanát vagy bérleményét 
hasznosítani kell (ha lehet), a 
hasznosításból befolyt pénzből 

kell fedezni annak fenntartását.

A törvényes képviselő kérelméhez csatol-
ja:

- az ingatlanra vonatkozó szerződés egy 
eredeti és három másolati példányát,

- 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbi-
zonyítványt vagy az ingatlanközvetítésre 
feljogosított bármely szerv értékbecs-
lését, kivéve, ha az ingatlan értékét az 
illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben 
már megállapította,

- az ingatlan 15 napnál nem régebbi tulaj-
doni lapjának másolatát,

- elvi telekmegosztási engedélyt, a meg-
osztás után kialakításra kerülő ingatlan-
részekre vonatkozó értékbecslést, ha a 
kérelmet a közös tulajdon megállapodás 
alapján történő megszüntetésének jóvá-
hagyása iránt nyújtották be.

A jóváhagyást akkor lehet megadni, ha a kis-
korú lakhatása megfelelően biztosítva van, ill. 
a jogügylet a gyermek érdekeit szolgálja.

Szerződés záradékkal való ellátása:
- ha a vételárat betétben elhelyezték,
- több részletben történő fizetés esetén, 

ha a kézi zálogról vagy az elzálogosított 
követelésről, jogról kiállított okiratot a 
városi gyámhivatalnál letétbe helyezték, 
kezesség esetén, ha a kezes igazolja, 
hogy a keresete, jövedelme a kielégítés-
hez megfelelő biztosítékul szolgál.

Tulajdonváltozás, ill. tulajdonközösség meg-
szűnésének bejegyzése az ingatlan-nyilván-
tartásba:

- ha a városi gyámhivatali jóváhagyást 
annak jogerőre emelkedését követően a 
szerződésekre

- megosztás esetén a vázrajzra rávezet-
ték. 

Ingó vagyonnal kapcsolatban:
Értékpapír, személyes tulajdon szokásos 
tárgyai közé nem tartozó ékszerek, ezüst-, 
arany-, platinatárgyak, drágakövek és egyéb 
ingó tárgyakra (pl. autó, hajó, stb.) vonatkozó 
elidegenítési vagy terhelési kérelemhez mel-
lékelni kell: a vagyontárgy értékesítésével hi-
vatásszerűen foglalkozó szerv vagy személy 
értékbecslését.
További információ a Polgármesteri Hivatal 
Városi Gyámhivatalában (6440 Jánoshalma, 
Béke tér 1. szám alatt – 18. számú irodában) 
kérhető. 

 Farkas Margit
gyámhivatal vezető

GYÁMHIVATALI HÍREK

Szülők és a gyámok 
vagyonkezelésének szabályai

1 sz. Nyugdíjas Egyesület- Mezei Csokor
6440 Jánoshalma, Bajai u. 1.

Nyílvántartási szám: Pk-60079/2008
2008.évi Közhasznú egyszerű-

sített éves mérlegének 
Eredmény kimutatásának főbb adatai

A tétel megnevezése Adatok ezer Ft-ban
Eszközök összesen 7
Ebből pénzeszköz 7
Források összesen 7
Összes közhasznú tevékenység bevétele 139

Közcélú működésre kapott támogatás 105
Tagdíjból származó bevétel 9
Magánszemélyek adománya 25

Összes közhasznú tevékenység ráfordítása 132
Anyagi jellegű ráfordítás 125
Pénzügyi műveletek ráfordítása 7

Tárgy évi közhasznú eredmény 7
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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:
Ágoston István

a Szerkesztőbizottság elnöke.
A szer kesz tő ség cí me: 

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1.
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Összeállította: Blázsik Sándor
Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.

Ké szült: Kó pia Kft. nyomdájában, 
Kis kun ha lason

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

Ügyeleti beosztás
2009. szeptember: 4. Dr. Faddi 
Zoltán, 5. Dr. Kishonti Attila, 6. 
Dr. Tompa László, 7. Dr. Csoboth 
Johanna, 8. Dr. Kishonti Attila, 9. 
Dr. Vándor Ilona, 10. Dr. Mikó Attila, 
11. Dr. Faddi Zoltán, 12. Dr. Faddi 
Zoltán, 13. Dr. Faddi Zoltán, 14. 
Dr. Tompa László, 15. Dr. Csoboth 
Johanna, 16. Dr. Dudás József, 17. 
Dr. Mikó Attila, 18. Dr. Kishonti Attila, 
19. Dr. Dudás József, 20. Dr. Ván-
dor Ilona, 21. Dr. Csoboth Johanna, 
22. Dr. Kishonti Attila, 23. Dr. Dudás 
József, 24. Dr. Mikó Attila, 25. Dr. 
Faddi Zoltán, 26. Dr. Mikó Attila, 27. 
Dr. Mikó Attila , 28. Dr. Tompa Lász-
ló, 29. Dr. Csoboth Johanna, 30. Dr. 
Dudás József, 
OKTÓBER 1. Dr. Mikó Attila, 

Or vo si ügye let

Anya köny vi hí rek
2009. augusztus hónapban

Házasságot kötöttek

Születtek:

Rendőrségi hírek Lapunk legközelebb
2009. 

október 2-án 
jelenik meg

Szépségpatika
Miskolczi Nóra

Fodrász, pedikűrös,  
talpmasszőr
Jánoshalma, 

Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alap-
ján  Tel: 06-70/5038213 

2009. 08. 12-én 20 óra körüli idő-
ben B.J jánoshalmi lakos tettleg bán-
talmazta feleségét, aki ennek követ-
keztében 8 napon túl gyógyuló súlyos 
orrcsont törést szenvedett.

 
A Kiskunhalasi Rendőrkapitány-

ság Jánoshalma Rendőrőrse a koráb-
ban a 852/2009. bü. számon elrendelt 
nyomozás teljesítése során - rablás 
bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt - bűnügyi őrizetbe vette 
K. K. (21 éves) jánoshalmi lakost, aki 
2009.06.28-án 02 óra körüli időben 
Jánoshalmán az Arany János utcá-
ban L. J.  jánoshalmi lakost  leszó-
lította, majd az elkövető a sértettet - 
annak táskája megszerzése végett - 
fellökte és a táskát eltulajdonította a 
benne lévő Samsung SGH-X650 típu-
sú rádiótelefonnal együtt. A bűncse-
lekménnyel okozott kár kb. 10.000 
forint.

Eljárás indult K. L. jánoshalmi lakos 
ellen, aki 2009. augusztus 15-én 21 
óra 15 perckor az általa - ittas állapot-
ban -  vezetett Suzuki DR500 típusú 
motorkerékpárjával, bukósisakot nem 
használva úgy közlekedett Kunfehértó 
lakott területén kívül, hogy lehaladt a 
földútról a jobb oldali útpadkára, majd 
ott drótkerítésnek ütközött. Nevezett 
a balesettel okozati összefüggésben 

8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést 
szenvedett. 

Eljárás indult L. H. M. jánoshalmi 
lakos bejelentése alapján lopás bűn-
tett elkövetésének gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen, aki 2009.08.04-én 
11 óra és 14 óra közötti időinterval-
lumban házában lévő egyik bezárt író-
asztal fiókját felfeszítette és abból egy 
Sony Ericsson típusú rádiótelefont, 
valamint ezüst és arany ékszert tulaj-
donított el összesen kb. 30.000 forint 
értékben. A rongálással okozott kár 
kb. 1.000 forint. 

 
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütkö-

ző és a (2) bekezdés I. fordulata sze-
rint minősülő kisebb értékre elköve-
tett lopás vétségének gyanúja miatt 
eljárás indult F. J. jánoshalmi lakos 
bejelentése alapján ismeretlen tettes 
ellen, aki 2009.08.20.-án kb éjfél körül 
a  lakóháza előtt az utcáról eltulaj-
donította a lezáratlanul, indítókulcs-
csal együtt otthagyott és a tulajdonát 
képező ismeretlen alváz és motorszá-
mú, bordó színű 100 ccm-es Suzuki 
segédmotorkerékpárját kb 200.000.-
Ft értékben.

 
B. L.  jánoshalmi lakos feljelentést 

tett csalás vétség elkövetésének gya-
núja miatt  ismeretlen tettes ellen, aki 

2009.06.10-én Szekszárdon a Tesco 
melletti benzinkúton - külföldi mun-
kavállalás címén - átvett a feljelentő-
től,  az útiköltség fedezetére 30.000 
forint készpénzt,  azonban a külföldi 
munkát nem szervezte meg, továbbá  
a pénzt nem jutatta vissza a feljelentő 
részére. A feljelentés illetékesség hiá-
nya miatt a Szekszárdi Rendőrkapi-
tányságnak kerül megküldésre.

Eljárás indult F. M. jánoshalmi lakos 
bejelentése alapján lopás vétség elkö-
vetésének gyanúja miatt ismeretlen 
tettes ellen, aki 2009.08.26-án 14 óra 
30 perc és 15 óra közötti időinterval-
lumban - a bejelentő figyelmetlen-
ségét kihasználva lakóházában lévő  
spájzában található asztalról 100.000 
forint készpénzt eltulajdonított.

Az utóbbi időben ismét megszapo-
rodtak a rendőrőrs illetékességi terü-
letén a trükkös lopások. 

Az elkövetők vidékiek, akik igyekez-
nek magányosan élő idősebb embe-
reket felkeresni. A gépkocsijukat távo-
labb állítják le és a házakhoz már gya-
log érkeznek. Itt vagy valamelyik szol-
gáltató (Démász, Dégáz) alkalmazott-
jának, polgármesteri hivatal dolgozó-
jának adják ki magukat, vagy valame-
lyik ismerősre (háziorvos, családtag) 
hivatkozva, esetleg kis értékű vásár-

lás végrehajtva nagy címletű pénz-
zel fizetve vagy egyszerűen pénzvál-
tást kérve elérik, hogy a későbbi sér-
tett elővegye a megtakarított pén-
zét. A rejtekhelyet kilesik, majd a sér-
tett figyelmét elterelve a pénzt eltulaj-
donítják. 

Az ilyen bűncselekmények tettesei-
nek felderítése rendkívül nehéz, ezért 
a megelőzésre kell helyezni a hang-
súlyt. 

A szolgáltatók alkalmazottainak 
fényképes igazolványa van – azt min-
dig kérjük el -, de sem ők, sem egyéb 
hivatal készpénzt nem visz házhoz. 
Ha valakire hivatkoznak azt mindig 
ellenőrizzük le telefonon, vagy sze-
mélyesen. 

Egyedül élő idős emberek kapuju-
kat tartsák zárva, legyenek bizalmatla-
nok az idegenekkel, nagyobb össze-
gű készpénzt ne tartsanak otthon.

Amennyiben gyanús személyeket 
látnak telefonon értesítsék a rendőrsé-
get, a személyeket figyeljék meg, az 
esetleges rendszámot jegyezzék fel.       

A Jánoshalma Rendőrőrs indo-
kolt esetben az alábbi telefon-
számon hívható éjjel – nappal :

20-539-64-99

Ősi, hatékony egészség-
megőrző és gyógyító módszer.

Részletek a 

címen 

Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

Japán masszázs!

http://yumeiho7.blogspot.com

-/--

Kiss Péter Miklós és Évald 
Anett, Páll Zoltán és Somogyi 
Kinga, Turi Gábor Péter-Szabó 
Ágnes Julianna, Rózsa Tamás 
és taskovics Zsuzsanna, Híz 
Bálint János és Ács Aranka

GRATULÁLUNK!

Takács Amanda Maja (anyja 
neve: Takács Tímea), Agócs And-
rás György (an.: Horváth Zsuzsan-
na), Mezei Bianka (an.: Egri Judit), 
Gusztonyi Gergő (an.: Hajdú Gab-
riella), Csima Lilla (an.: Schveitzer 
Noémi), Bogdán Kevin Kristóf (an.: 
Taskovics Andrea), Lévai Dzsenifer 
(an.: Deák Mónika), Gyetvai Doroty-
tya (an.: Kaszás Eszter), Ferenczi 
Hanna (an.: Faddi Annamária), Pakó 
Viktória (an.: Bíró Márta). 

Olcsón akar vásárolni, jót, min dent egy he lyen?  
Tér jen be hoz zánk!

Petróczky Fe renc 
Já nos hal ma, Dó zsa György u. 75., Kálvária u. 4., Téglagyár u 12.

2009. szeptember 5-én 
05 óra 30 perckor 

            Új 
Élelmiszerbolt nyílik

Jánoshalma, Rákóczi u. 12 sz. alatt

Az első héten óriási akciók!!!

Változatos programokban bővelkedő nyáron 
van túl a BJHNYE tagsága.

Június 12-n a Dél-alföldi Régió Orosházára, 
július 05-n a kistérséghez tartozó bajtársi egye-
sületek Szabadszállásra szervezett találko-
zóin képviseltettük magunkat egy-egy kisebb 
csoporttal.

Június 6-án részt vettünk a Honvédelmi 
Minisztérium által a „Komáromi erődbe” szer-
vezett Katona családok 7. országos találkozó-
ján.

Július 18-n Dávodra,, augusztus 25-én  

Mórahalmára  kirándult az egyesület. A ter-
málfürdők kellemes kikapcsolódást  nyújtot-
tak. Mivel az időjárásra sem volt különösebb 
panasz, így a kiránduláson résztvevők   jól érez-
ték magukat.

Augusztus 15-én az egyesület 40 fővel vett 
részt a „ X. Rémi Kakasfesztiválon”. Az egye-
sület is főzött.  Nagy Sándor által „elköve-
tett” marhalábszár pörköltet Bojtor Imre királyi  
főszakács által vezetett zsűri az egyéb kategó-
ria II. helyére tartotta érdemesnek.

GYPCS

forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

Események a Bem József  Honvéd 
Nyugdíjas Egyesület életéből

24 literes kompresszor     37 500Ft
Továbbá:

Fúrógépek;
Sarokcsiszolók;
Ív és Co2 Hegesztők;
Láncélezők
Kedvező áron!

Használt elem Gyűjtőpont!!!

Cím: Jánoshalma Halasi út 1
Tel:0670/452-52-69
      0630/312-02-72
Fax:0677/610-770

e-mail: csavarda@freemaiil.hu
Webáruház : www.csaba-csavarda.eu

Szeptemberi 
Ajánlata


