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Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Megalakult a
Választási Bizottság

Letették az esküt a Bács-Kiskun Megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerület Választási Bizottságának tagjai, Kristóf Sándorné, Dr. Ádám
István és Dr. Komáromi Szilárd, valamint a póttagok, Dr. Piegel Attila és Pősz
Miklós.
Miután Gyovai István Kiskunhalas polgármestere átadta a megbízóleveleket megtartották az alakuló ülést. A tagok Kristóf Sándornét választották
elnökhelyettesnek, elnöknek pedig Komáromi Szilárdot, aki elmondta: ő már
nem politizál, a választások világa viszont nem ismeretlen a számára.
. A választási kampány hivatalosan február 15-én indul. A jelölőszervezetek
február 17-től kapják meg az ajánlóíveket és innentől kezdődhet az aláírásgyűjtés. A kopogtatócédulák helyett ezúttal aláírásokat kell gyűjteni. Ötszáz
ajánlás kell ahhoz, hogy valaki egyéni jelöltként indulhasson az országgyűlési-választáson.
halasmedia.hu

Állampolgárainkká lettek

Mint ismert Délvidékről igen sokan lettek magyar állampolgárokká a könnyített honosítási eljárásnak köszönhetően az elmúlt három esztendőben. Január .. egy temerini házaspár és egy szabadkai illetőségű fiatalember tett e le
állampolgársági esküt Czeller Zoltán polgármester előtt.

Beszélgetés Bányai Gáborral

Jánoshalma jövőképéről
Jánoshalmán sok fiatal ment el,
és többen fontolgatják most is, hogy
az ország más pontján, ne adj Isten,
külföldön keressék megélhetésüket,
mert itt nem igazán talál olyan munkalehetőséget, ami a mai fiatalok igényeit kielégítené, s megfelelő jövedelmi viszonyokat jelentene.

Az év elején, különösen a választásokat megelőzően tehát joggal felmerül a kérdés, hogy milyen lehetőségeket lát Jánoshalma népességének megtartására, illetve az elköltözöttek visszacsábítására? Milyen
lehetőségeink, illetve tartalékaink
vannak ezen a téren?
Folytatás a 4 oldalon ►

Vigyázzunk értékeinkre!
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XIX. évfolyam 2. szám

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A
CSATORNAÉPÍTÉSRŐL
Az A-HÍD Építő Zrt. és a SWIETELSKY Magyarország Kft., mint a Jánoshalma A-S Konzorcium
néven a csatorna-beruházás kivitelezését elnyert
vállalkozás, valamint Jánoshalma Város Önkormányzata a csatorna beruházás kivitelezésével
kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a kivitelezési munkák előrehaladásáról és a várható munkafolyamatokról.
2013 év végéig a vállalkozó elvégezte a kötelezően előírt lőszermentesítést, továbbá elkészítette a csatornázandó utcákról a videós állapotfelmérést. A vízjogi létesítési engedély meghosszabbításához a szükséges dokumentációkat aktualizálta és a kötelezően előírt közműegyeztetéseket elvégezte. Még a tavalyi év végén megkérésre
került az új vízjogi létesítési engedély a hatóságtól.
Ez idő alatt a kivitelező aktualizálta és a Mérnök
(műszaki ellenőr) részére átadta a munkakezdéshez szükséges dokumentációkat. Február hónapban a meglévő csatornahálózaton még szükséges elvégezni egy csatornakamerás vizsgálatot és

egy geodéziai felmérést, mely a jelenlegi állapotot mutatja meg.
Fentiek elvégzése és teljesülése után – amen�nyiben már az időjárás is lehetővé teszi (+ 5 oC
fölött) - a Mérnök kiadja a munkakezdési engedélyt.
A várható munkakezdési időpontról a vállalkozó 2 héttel a munka megkezdése előtt értesíti a lakosság érintett részét. A vállalkozó ígérete és a Mérnök szervezet elvárása szerint az
utcákon úgy végzik majd a munkákat, hogy
minden ingatlan tulajdonos a nap végén meg
tudja közelíteni az ingatlanját. Az utcák bejáratainál jól látható módon fel lesz tüntetve, hogy
munkavégzés folyik a területen. Minden lakosnak lehetősége lesz személyesen és telefonon
is információt kérni az elkövetkező időszakban
az építéssel érintett területről.
INFORMÁCIÓS KÖZPONT ZÖLDSZÁMA
06 80 63 00 72 (ingyenesen hívható)
Arra kérünk minden jánoshalmi lakost, hogy

FEBRUÁR 24-ÉN újra
KINYIT A TANUSZODA!
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Jégtörő Mátyás napján
ismét kinyit városunkban a Tanuszoda. A város Képviselő-testülete ezzel a
2013. évi Közmeghallgatáson elhangzott lakossági elvárásoknak tesz eleget. Az egészséges életvitelhez szükséges mozgásra, kikapcsolódásra úszás
formájában vágyók a megszokott időpontokban, reggel, délután és az esti
órákban, valamint a hétvégén, szombaton is használhatják a medencéket
és a szaunát.
Szabó Gábor létesítményvezető, úszóedző, és munkatársai sokrétű
vízi-sportolási lehetőséggel várják a létesítménybe ellátogató kedves vendégeket.
●●Munka előtti felfrissítő úszás már reggel 6 órától
●●Igény szerint gyermek úszóedzés, vízi-aerobic
●●Munkaidő utáni lazító, relaxáló úszás és szaunázás
●●Baráti társaságoknak, munkahelyi közösségeknek csoportos vízi sport
●●Március-április-május hónapokban, 8-15 óráig, tanórai úszásoktatás céljára a Tanuszoda a város iskoláinak biztosít helyet. Az állami iskolába
járó diákok úszásoktatásának költségeit a Jánoshalmi Tankerület, mint
fenntartó, fedezi, a tanórai úszásoktatás számukra ingyenes.
Jegyeket és bérleteket elővételben már 2014. február 10-től megvásárolhatja a Városgazda Kft Molnár J. u. 3.alatti irodájában.
JEGYÁRAK
¾¾ Diákjegy 450 Ft/alkalom
¾¾ Reggeli úszójegy 500 Ft/alkalom (szauna nélkül)
¾¾ Reggeli úszóbérlet 10 alkalomra 4000 Ft
¾¾ Felnőtt jegy 700 Ft/alkalom (szauna használattal)
¾¾ Felnőtteknek 10 alkalomra szóló bérlet 5900 Ft
Részletes információ az árakról a jegypénztárban kapható.
Február 24-től a belépők, bérletek a helyszínen vásárolhatók meg.

A Tanuszoda a Jánoshalmiaké!

Vegyék igénybe minél többen, hogy fenntartható legyen!

a sikeres munkavégzéshez együttműködésével
járuljon hozzá. Bízunk benne, hogy az építkezés csak kismértékű kellemetlenséggel jár. Kérjük, hogy amennyiben olyan jellegű munkát tervez az ingatlanán, melynek megközelítése feltétlenül szükséges nagyobb járművel, úgy előre kérjen
információt az utcában történő csatornaépítés idejéről. Ezzel a későbbi kellemetlenségek kiküszöbölhetőek lesznek.
Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő hetekben útjára induló csatorna kivitelezés az Önök
kéréseit és érdekeit szem előtt tartva kerül megvalósításra.
A továbbiakban a kivitelezés folyamatáról a
postaládákba bedobott szórólapokon és természetesen az újság hasábjain tájékoztatjuk
Önöket.
Jánoshalmi Víziközmű-társulat
Jánoshalma Városi Önkormányzat
A-S Konzorcium

Reális önkormányzati célkitűzések,
megfontolt kötelezettség vállalás

Elkészült az
Önkormányzat középtávú
pénzügyi terve

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § előírja, hogy
a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelet
elfogadásáig határozatban kell megállapítania a 353/2011.(XII.30.) Korm. r.
2.§ (1) bek. szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Megjegyzendő, hogy ugyanezen adatokat az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g.) pontja alapján a költségvetési
rendeletnek is tartalmaznia kell, mégpedig az adósságot keletkeztető
ügyletek futamidejének végéig.

Saját bevételek:

• Helyi adóból származó bevételek: a középtávú terv a 2015-20162017. években új adónemek bevezetésével, jelenleg élő adónemek
megszüntetésével nem számol. A tervezett bevételi összegek a megelőző
évek tapasztalati adatai alapján kalkulált összegek.
• önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel: a középtávú terv
az ipari terület telkeinek, ingatlanainak eladása kapcsán már megkötött
szerződések adatai alapján készült (részletfizetések) ill. feltételez
esetleges újabb ingatlaneladásokat is.
• bírság-, pótlék- és díjbevétel: a tervezett bevételi összegek a megelőző
évek tapasztalati adatai alapján kalkulált összegek.

Adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségek:
• a 2014. évi állami adósságátvállalás következtében a 2006. évi
beruházási hitelfelvételek és a 2008. évi kötvénykibocsátás
tőke és kamatterhei 2015-2016-2017. években már nem terhelik
önkormányzatunk költségvetését.
folytatás a 3. Oldalon ►

Téli gondok és örömök

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Jánoshalmi Rendőrőrse lopás bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette K. Ferenc 33 éves
jánoshalmi lakost. A férfi azzal gyanúsítható megalapozottan, hogy február
4-én 12 óra és 14 óra között bemászott egy jánoshalmi ház udvarába, majd
(police.hu)
a nyitott lakóépületből készpénzt és ékszereket lopott el.
További rendőrségi híreink a 14. oldalon olvashatók

Lapunk legközelebb
2014. március 7-én jelenik meg
ISSN 2062-4069

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

A két felvétel készítése időben messze esik egymástól. A baloldali felvételen látható a mai fiatalok számára is, hogy milyen havak voltak szüleik gyermekkorában. Ha nehezen is de azért közlekedtek a buszok a Halas felé vezető úton.. Az idei tél helyenként hasonlót produkált az elmúlt napokban is. A jobb oldali
képen egy jánoshalmi örökzöld: csúszkálás a templom oldalán, ezúttal 2014-ben a katolikus iskolások élvezik a néhány centis hó adta lehetőségeket.
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Köszönet az évekért és a közös munkáért

Marika nyugdíjba ment

Marika Január 11-én este ünnepi alkalomra gyűltünk össze a volt
kollégium, jelenleg Szálláshely és Irodaház ebédlőjében. Karip Istvánné Marikát búcsúztattuk nyugdíjba vonulása alkalmából.
Marika kilenc évvel ezelőtt kezdett itt dolgozni, az akkori kollégiumban, az intézmény mosodájában. Mindig ügyelt arra, hogy a kollégium tanulói és vendégei friss, tiszta, kivasalt ágyneműben alhassanak.
A mosás és vasalás mellett a varrónői teendőket is ellátta. A tanulók
szívesen fordultak hozzá ilyen irányú kéréseikkel, mert tudták, hogy
elszakadt ruhájukat Marika néni mindig megvarrta és rendbe hozta.
A takarításban is mindig számítani lehetett rá. A kollégium rendje
és tisztasága részben az ő munkájának is volt köszönhető.

A kollégium megszűnése után a Városgazda Kft. munkatársa lett.
Az új munkáltatójánál Marika ugyan olyan szorgalommal és lelkiismeretesen végezte tovább munkáját, mint előtte. Munkahelyi vezetői
mindig csak a dicséret hangján szóltak róla. Szombat este, a munkahelyi búcsúztatásán megjelentek a volt kollégiumi és jelenlegi munkatársai is. Ott volt Marika családja is.
Marikának jelenlegi és volt munkahelyi vezetői megköszönték azt
a sok éves áldozatos munkát, amelyet a két munkáltatója érdekében
végzett, majd átadták neki a munkatársak ajándékait. Az intézmény
jelenlegi vezetője kérte Marikát, hogy nyugdíjba vonulása után se
feledkezzék meg egykori munkahelyéről, ahová visszavárják.
Marika a meghatódottságtól könnyes szemekkel köszönte meg
a szép megemlékezést,
az ajándékokat, és megígérte, hogy amikor csak
teheti be fog látogatni a
volt munkahelyére.
Az ünnepség jó hangulatban, kiadós vacsorával ért véget.
Marikának és egész
családjának kívánunk
még hosszú, boldog életet és jó egészséget.
Jelenlegi munkatársai
nevében:
Fajszi Ferenc

Fiatal művészek bemutatása

A Családok Anyagi Biztonságáért Közhasznú Alapítvány kezdeményezésére szeretnénk minden
hónapban bemutatni egy jánoshalmi amatőr művészt, ezzel lehetőséget biztosítva alkotásaik megtekintésére, a művész megismerésére.
Elsőként Hugyi Ildikó műveit tekinthették meg az Imre Zoltán
Művelődési
Központba.
Jelenleg
grafikusként
dolgozik, mellette hobbi szinten űzi a festést, és a rajzolást.
Várjuk az amatőr művészek jelentkezését!

Februári
programok

az Imre Zoltán Művelődési
Központban

Február 8. 21 óra
Farsangi diszkó
Belépés díjtalan

Február 10. 14 óra

Erdőzsongás
Szegedi Szimfonikus Zenekar
Belépő: 500 Ft

A „Ferencesek” győzelme

Február 12. 16 óra
Gyimesi Nóra kiállításának
megnyitója

Február 14. 22 óra
Valentin-napi Welcome buli
Belépő: 600 Ft

Február 21. 14 óra

Hamupipőke
Tihanyi Vándorszínpad előadása
Belépő: 500 Ft

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ
EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD
NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma:

18359639 - 1- 03

Kedvezményezett címe:
6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145

Felhívás
Kérjük, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-át a
Jánoshalma Tűzvédelméért
Közalapítvány részére ajánlják fel.
Adószám: 18343744-103
Köszönettel:
Az Alapítvány Kuratóriuma

Minden év január 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Himnuszt. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.
Városunkban e napon vetélkedőt szerveztünk az Imre Zoltán Művelődési Központban. A
két általános iskolából 8 négyfős csapat vett részt. a végső győzelmet a Szent Anna Katolikus
Óvoda, Általános Iskola Ferencesek nevű csapata (Bányai Gábor, Fenyvesi Dávid, Kiss-Pető
Apor és Pető Bálint) szerezte meg.

2014. február

Legjobb mesélők

HUNYADI NÉPE

2014. február

A Magyar Állam átvállalja az
önkormányzat adósságállományát
A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás – mint az egyik legfontosabb alappillér –
hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan
újraszabályozta mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvényeket, és a feladatok végrehajtását biztosító előírásokat.
Ennek alapján, a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is
megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok
meg tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott – szigorúbb – gazdálkodási szabályoknak és az
új feltételek mellett is biztosítható legyen a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása, a pénzügyi-gazdasági rendszerük alapjainak megszilárdítása is szükséges, azaz rendezni kell az eddigiekben mind a működésüket, mind a fejlesztéseiket segítő, de korábban az állam által nem fedezett kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások sorsát.

Az átvállalás jogi hátteréül az Országgyűlés által elfogadott
Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) releváns rendelkezései szolgálnak.
Önkormányzatunknak 2013. december 31-i állapot szerinti adósságelemei:
hosszú lejáratú hitelek – OTP Bank Nyrt.-nél: 1.033.605,- Ft
hosszú lejáratú kötvények – Raiffeisen Bank Zrt.-nél: 738.221 CHF
Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján legkésőbb 2014. február 28-áig, az ezen időpontig történő átvállalásról
a Költségvetési tv. 68. § (4) bekezdése alapján megállapodást köt az
önkormányzatokkal és azok hitelezőivel, ezzel pedig gondoskodik
az adósság átvállalásáról.
Önkormányzatunk az adósságátvállalás folyamatában rá háruló
adatszolgáltatási feladatainak eleget tett. A polgármester és a jegyző
a szükséges nyilatkozatokat megtette, a Képviselő-testül a szükséges
határozatokat meghozta.
pm

Legfőbb cél a gazdaság fejlesztése és a munkahelyteremtés
Közhírré tétetik, hogy 2014. január 23-án
a városi mesemondó versenyen az alsó
tagozatosok közül Meseország királya címet
Mike Dávid (Szent Anna Kat. Isk. 3. o.), a
felső tagozatosoknál a királynői címet Dudás
Alíz (Szent Anna Kat. Isk. 5. o.) nyerte el.
Ők képviselik Jánoshalmát a mesemondók
megyei versenyén a Katona József Könyvtárban.
2. helyezett lett Németh Anna Sára
(Hunyadi Isk. 2. o.) és Mike Márk (Szent
Anna Isk. 5. o.),
3. helyezést ért el Csernák Hunor (Hunyadi Isk. 3. o.) és Berta Virág (Szent Anna

Kat. Isk. 6.o.), különdíjat kapott Szakály Zita
(Hunyadi Isk. 2. o.).
Gratulálunk! A királynak és a királynőnek
sok sikert kívánunk az újabb próbatételhez!
A díjazottakon kívül a bátor kiállásért, a
szorgalmas munkáért, az élvezetes mesemondásért dicséretet érdemel minden mesemondó: Balázs Ditta Dorka,Balázs Márk,Kenderesi Kíra,Koszorús Dorina,Menyhárt Anna,
Somogyi Kata, Kurucz Mária, Zentai Klaudia.
Köszönjük a zsűri, a felkészítő pedagógusok és szülők munkáját!

Megváltozik a fejlesztéspolitika színtere
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye átvette a területfejlesztési feladatokat a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
(DARFÜ) Nonprofit Kft.-től – tájékoztatta Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke az MTI-t.
Összhangban a megyék területfejlesztési feladatkörével, a szervezet 2014. január 1-től került a három megyei önkormányzat irányítása alá – mondta az elnök. Bányai Gábor beszámolt arról, hogy
Magyar Annával, a Csongrád megyei, valamint Farkas Zoltánnal, a
Békés megye közgyűlés elnökével megkezdték az egyeztetéseket.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: az elmúlt

Szabó Andrea

Tájékoztató

a kitüntető címek adományozásáról
Jánoshalma Város Képviselő-testületének
rendelete alapján minden évben lehetőség van
„Jánoshalma Város Díszpolgára”
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”
„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”
„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város Egészségügyéért”
„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”
„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”
„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj
cím adományozására.
Az egyes címek adományozásának konkrét feltételeit a 19/2008(IX .12.) Ör.sz. rendelet szabályozza.
A címek adományozására javaslatot tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak ¼-e ,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett társadalmi, gazdasági szervezetek, intézmények,
d.) egyesületek szakmai, szövetségek,
kamarák, érdekképviseleti szervek,
egyházak,
e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos állampolgár,
f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot
tehetnek fentieken kívül az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság munkavállalói.
Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a

javaslattételre jogosult egy alkalommal díjanként csak egy személyre (közösségre) tehet
javaslatot.
A javaslati lap és a rendelet a www.
janoshalma.hu címen elérhető, letölthető.
A javaslatokat 2014. március 1. napjáig Jánoshalma Város Polgármesterének kell
megküldeni. (Polgármesteri Hivatal – 6440
Jánoshalma, Béke tér 1.)
A kitüntető címek odaítéléséről Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint adományozó minősített többséggel dönt.
Az elismeréseket a Polgármester adja
át az adományozottnak, hozzátartozójának
vagy megbízottjának az alábbiak szerint,
ünnepi alkalmakkor:
——„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” címet a Városi Pedagógus Napon,
——„Jánoshalma Város Kultúrájáért”,
——„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”, „Jánoshalma Város Sportjáért”
címeket a Jánoshalmi Napokon,
——„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”
címet a Köztisztviselői Napon,
——„Jánoshalma Város Egészségügyéért” címet a Semmelweis Napon,
——„Jánoshalma Város Díszpolgára”,
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”, „Jánoshalma Város Életmű”
kitüntető címeket, továbbá a „Bátorság
érdemszalag” és „Az Év Vállalkozója” díjat az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen.
Polgármesteri Hivatala

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

ezúton is köszönetet mond azoknak a személyeknek, akik
2013. évben támogatták az egyesület célkitűzéseit.
2014-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

Adószám: 18369748-1-03
Számlaszám: BTKSZ 51100036-100045820

hét év gyakorlatához viszonyítva változik a magyar támogatáspolitika a 2014-2020-as európai uniós költségvetési ciklusban. Ennek
egyik fontos elemének nevezte, hogy a fejlesztéspolitika helyi szintjévé a régió helyett a megye válik. Másik lényeges változás, hogy a
források elosztásánál a gazdaság fejlesztése, munkahelyek teremtése lesz a fő szempont. Bányai Gábor kifejtette, hogy már a 20062013-as ciklusban is ezzel a szemlélettel kellett volna tervezni az
akkori baloldali kormánynak. „Tagadhatatlan, hogy szépek az új
közterek, pótolni kellett a hiányzó infrastruktúrákat, szükséges
a szolgáltatásokat fejleszteni, valamint időszerű volt felújítani
az iskolákat, a művelődési házakat, de mindenekelőtt a gazdaság beindítása lett volna a cél! Mára már minden józanul gon-

Önkormányzati Választási hirdetmény
Jánoshalma Város Címzetes Főjegyzője
mint a Helyi Választási Iroda Vezetője
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel.: 77/501-001, 501-002, 501-003, Fax:401-788;
E-mail cím: bendad@janoshalma.hu
www.janoshalma.hu

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306.
§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Jánoshalma
Városban a helyi önkormányzati képviselők választásán megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint állapítom meg.

145-21/2014. (II. 5.) számú HATÁROZAT
Jánoshalma Városban a helyi önkormányzati képviselők választásán a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §. d.) pontjában foglaltak értelmében egyéni listás választási rendszerben, a megválasztható
képviselők száma 8 fő.
  
Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 210. §. (1) bekezdésében foglaltak értelmében a
meghozatalától számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz kifogással lehet élni, amelyet a Helyi Választási Irodánál
(6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) lehet benyújtani.
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 10-én 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

Felhívás

Rendelkezés
az adó 1% százalékáról

I n d o k o l á s

Adószám az 1%-hoz:

A kedvezményezett neve:
Jánoshalmi Önkéntes
Polgárőrségi Egyesület
A kedvezményezett adószáma:
18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe:
6440. Jánoshalma. Béke tér 1.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. §.
(2) bekezdése kimondja, hogy a választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a
képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

Jánoshalmáért Alapítvány

18343706-1-03

Számlaszám:
11732129-20031794
6440 Jánoshalma, Béke-tér 1.
Tel.: 06-77/501001 /127

dolkodó magyar embernek világossá vált, itt 2006-ban tervezési hiba történt. Ennek a hibának köszönhetően kevés az új
munkahely teremtési lehetőség az országban, így a mi térségünkben is. Pedig ennek kellet volna lenni a legfontosabbnak!
Nagyon szerény eredmények születtek az elmúlt 7 évben, jóformán csak a LEADER-ben elérhető csekély források jelentettek
némi előrelépést a kisvállalkozások számára. Ebben a környezetben hatalmas eredménynek mondható, hogy itt Jánoshalmán a laktanya területét sikerült ipari területté, a megtelepülni szándékozó új vállalkozások számára befogadó környezetté alakítani. Elismerés illeti a város vezetését, hogy 2013. év
végéig már 9 területet értékesítettek a laktanyában. Persze kétségtelen, hogy ehhez kellett a kormány átgondolt stratégiája is,
az itt fejleszteni szándékozó vállalkozások akár 70%-os támogatást is kaphatnak céljaik megvalósításához. A jövőről pedig
annyit mondok, hogy munkatársaimmal a megyénél és a járásokban, a 2014-2020-as ciklust alapvetően másként tervezzük.
Arccal a gazdaság fejlesztése, és a munkahelyek teremtése
felé fordulunk, az EU, és a hazai források döntő többségét erre
a célra tervezzük felhasználni.”
Bányai Gábor azt is alapvető változásként értékelte, hogy mostantól a tervezés után a fejlesztések lebonyolításában is hatásköröket kapnak a megyék. A közgyűlési elnök ismertette, hogy jelenleg
a tulajdonjog átadás-átvétele zajlik, amit a székhely szerinti, azaz
a Csongrád Megyei Önkormányzat koordinál, a DARFÜ üzletrészét
három egyenlő arányban osztják el.
A Bács megyei politikus a változás fontos részének nevezte,
hogy a jelenlegi szegedi székhely mellett a jövőben a másik két
megyeszékhelyen is működik majd irodája az ügynökségnek, így a
pályázóknak a jövőben Kecskeméten és Békéscsabán is lesz lehetőségük a személyes ügyintézésre. A DARFÜ az átszervezés alatt
is folyamatosan működik, mivel a 2007-2013 közötti uniós költségvetési ciklusban indult programokkal kapcsolatban jelenleg vannak
még folyamatban lévő eljárások – fűzte hozzá Bányai Gábor.
cézé

A fent idézett törvény 306. § (1) bekezdése szerint a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi

szerv az általános választási évben január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve területi választási iroda vezetőjével.
A határidőben közölt lakosságszám Jánoshalma városában
2014. január 1-jén 9194 fő.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § szerint a 10.000 vagy ennél
kevesebb lakosú településen a képviselők egyéni listás választási rendszerben - amely egy választókerületet alkot - jutnak mandátumhoz, úgy hogy a d) pontban meghatározottak szerint 10.000
lakosig 8 fő kerül megválasztásra.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A határozat a 2013. évi XXXVI. törvény 306. §., a jogorvoslati jog a 2013. évi XXXVI. törvény 208. §., valamint 210 §. alapul.
Határozatomat a Jánoshalma Város Önkormányzat hirdetőtábláján való elhelyezéssel, valamint a Jánoshalmi Hunyadi Népe
újságban 2014. február 7-én kihirdettem.
Jánoshalma, 2014. február 7.

Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

3. oldal

Reális önkormányzati célkitűzések, megfontolt kötelezettség vállalás

Elkészült az Önkormányzat
középtávú pénzügyi terve

► folytatás az 1. oldalról

• Viziközmű-társulati hitelből eredő kötelezettségek: a hitelek mögött az önkormányzat
készfizető kezessége áll. Az élő hitelszerződések szerint a tőketörlesztési kötelezettség
a 2015. és a 2022. évet terheli. 2015. december 1-én esedékes 2 x 100.000,- Ft
tőketörlesztés, 2022. szeptember 1-én 556.240.000 Ft és 24.900.000 Ft tőketörlesztés.
• A viziközmű-társulati hitel esetében a középtávú terv az alábbi feltételezésekkel számol:
a hitelkeret 2014. év végéig teljes mértékben lehívásra kerül. 2015. évben a hitelfelvevő
Jánoshalmi Viziközmű Társulat – saját bevétel hiányában – nem rendelkezik pénzügyi
forrással az esedékes tőketörlesztés és kamat fizetés teljesítésére, így az a készfizető
kezes, azaz Jánoshalmi városi Önkormányzat terhe lesz. 2016. évben már rendelkezésre
állnak a LTP-befizetések, melyből jóval a szerződés szerinti (2022. szeptember 1-ei)
lejárat előtt a viziközmű társulati hitel visszafizethető. Feltételezés: a viziközmű társulati
hitel a LTP-befizetésekből legkésőbb 2016. dec. 31-ig visszafizetésre kerül, így 2017.
évtől már nem lesz sem tőke-, sem kamatteher.
• A Képviselő-testület 307/2013.(XII.11.) Kt. határozatában 65 millió Ft beruházási hitel
felvételéről döntött, 5 év futamidőre, 1 év türelmi idővel. A hitelfelvétel célja a KEOP4.1.0/C/12-2013-0048 „Napenergia hasznosítása villamos-energia előállítására
a Jánoshalmi ipari területen” c. projekt önerejének biztosítása. A hitelfelvétellel
kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak. A középtávú terv ezen hitel esetében 1 év
türelmi idővel, 5 éves futamidővel, évente azonos összegű, évenkénti 1-szeri (június 30.)
tőketörlesztéssel és 5% kamattal számol.
A középtávú tervezés elvárásainak eleget téve – a fenti adatok, információk, feltételezések
alapján – 2014. január 22-én az alábbi határozati javaslatot fogadta el a Képviselő-testület:
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Önkormányzata
vonatkozásában a 353/2011.(XII.30.) Korm. r. 2.§ (1) bekezdés szerinti saját
bevételeknek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiakban határozza meg:

Saját bevételek:

Megnevezés
1. helyi adóból származó bevétel
2. önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel
3. osztalék, koncessziós díj és hozambev.
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat ért.-ből vagy
privatizációból származó bevétel
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel
6. kezességvállalással kapcs. megtérülés
Saját bevételek összesen:

2015. év
117 550 eFt

2016. év
119 680 eFt

2017. év
120 165 eFt

10 000 eFt

6 000 eFt

6 000 eFt

-

-

-

-

-

-

1 335 eFt
128 885 eFt

1 360 eFt
121 040 eFt

1 365 eFt
121 530 eFt

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
Megnevezés
Viziközmű társulati hitel –
kezességvállalás miatti teher
(tőketörl.)
Viziközmű társulati hitel –
kezességvállalás miatti teher
(kamatfiz.)
Beruházási hitel tőketörlesztése
Beruházási hitel kamatterhe

2015. év
200 000 Ft

2016. év

2017. év
-

-

36 915 000 Ft 36 902 000 Ft

-

- 13 000 000 Ft 13 000 000 Ft
3 250 000 Ft 2 925 000 Ft 2 275 000 Ft

Felhívás közös zenélésre!
Jánoshalma Várossá nyilvánításának 25. évfordulója 2014. évben lesz. Ennek
tiszteletére a „Pöndölösök” citerazenekar várja minden jánoshalmi citerás és tamburás jelentkezését, egy közös fellépésre a Jánoshalmi Napok keretén belül! Jelentkezni lehet:
Magyar Magdolnánál, a pondolosok05@citromail.hu email címen
vagy a 06 70/4593323 telefonszámon

NÉPE
A J á n o s h a l m iHUNYADI
Járá
si Hivatal hírei
J Á N O S H A L M I

4. oldal

Külföldön dolgozik, külföldön él?

Ezekre kell figyelnie!

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta egyre több lehetőség nyílik a
külföldi munkavállalásra és letelepedésre. Az utóbbi években jelentős változtatások történtek a külföldön élő magyarokkal kapcsolatosan a népesség-nyilvántartásban.
A külföldön történő letelepedést továbbra is be kell jelentetni, ezáltal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában Magyarországon
élő magyarból külföldön élő magyarrá válik. Kiskorúak esetén mindkét törvényes képviselő együttes nyilatkozata szükséges ehhez. Ezáltal a magyarországi lakcíme megszűnik, hazánkban csak tartózkodási hellyel rendelkezhet.
Ezzel egy időben a személyigazolványra való jogosultság is megszűnik, ezért
ezt a bejelentéskor le kell adni. Magyar útlevéllel rendelkezhet, melyet itthon
és külföldön a konzulátusokon is igényelhet.
A külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat bármely járási hivatalban
vagy konzuli tisztviselőnél benyújtható személyesen, illetőleg meghatalmazott
útján. Az eljárás illetékmentes.
Amennyiben hazaköltözik és megszűnik a külföldi cím, úgy természetesen a végleges hazatérést is be kell jelenteni és személyi igazolványra is újra
jogosulttá válik.
Jelentős változás, hogy az ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentésének lehetősége megszűnt. Ezáltal azon állampolgárok, akik a korábbi években bejelentették, hogy ilyen jogcímen külföldön tartózkodnak, azoknak ez a
bejelentése semmissé vált.
Jogszabályok
○○ 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról
○○ 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
○○ 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány
kiadásáról és nyilvántartásáról
○○ 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
○○ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

TÁJÉKOZTATÁS

AZ ÁPOLÁSI DÍJAT ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOKRÓL!

A szociális törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett változása szerint
bevezetésre kerül a legsúlyosabb állapotú hozzátartozójukat ápolók részére megállapítható kiemelt ápolási díj, melyet a Járási Hivatal állapít meg.
Kiemelt ápolási díjra jogosult a közeli hozzátartozó, ha olyan személy ápolását, gondozását végzi, aki:
——18. életévét betöltötte, és a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy

egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes,
——18. életévét nem töltötte be, állapota miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak, és ezzel együtt a szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt tartós ápolást-gondozást igényel.
A 18. életévét be nem töltött személy esetén a kiemelt ápolási díjra
való jogosultságot igazoló formanyomtatványt az a szakorvos állítja ki, aki
a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről, fogyatékosságokról szóló igazolás kiállítására jogosult. A kiemelt ápolási díjra jogosító
betegségek és fogyatékosságok köre a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségek, fogyatékosságok körével megegyezik.
Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a személynek, aki – tartós
betegségéből, fogyatékosságából eredően –
a) másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni és lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
továbbá
b) másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül
legalább kettőt ellátni.
A 18. életévét betöltött személy esetén a komplex minősítést a becsatolt
zárójelentések és szakorvosi leletek alapján A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve végzi.
Az ápolási díj alapösszege 2014. január 01-től nem változott (bruttó
29.500,-Ft ). A kiemelt ápolási díj összege bruttó 53.100Ft.
További felvilágosítás és nyomtatvány kérhető:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001/ 108-as mellék
Fax: 06-77/999-621
Ügyintéző neve: Szabó Gáborné
E-mail cím: szabo.gaborne@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-1200 és 1300-1700
		
kedd: 8-1200
		
szerda: 8-1200 és 1300-1600
		
péntek: 8-1200
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS

a VÉSZ alkalmazásról

Az elmúlt év márciusában bekövetkezett hóhelyzet, valamint a júniusi árvíz a korábbiaktól hatékonyabb megoldás kidolgozását tették szükségessé a lakosság azonnali, naprakész, ugyanakkor célzott tájékoztatására.
Ennek érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel és a Microsoft
Magyarország Kft.-vel kifejlesztett egy mobil eszközökre optimalizált új alkalmazást, amely a közönségszavazatok alapján a veszélyhelyzeti értesítési

J Á N O S H A L M I

2014. február

szolgáltatás – VÉSZ elnevezést kapta.
A VÉSZ segítségével az okos telefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti céljuk által érintett területek, figyelt útvonalak,
megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről.
Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország mely területéről kér azonnali értesítést mobil eszközére. Kijelölheti
a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-egy megyét, a nagyobb hazai
tavak környékét, vagy akár az egész országot is. A VÉSZ képes arra is,
hogy a mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket az okos készülékre. A szolgáltatás háromfokozatú értesítést tud küldeni, a felhasználó tetszés szerint kiválaszthatja, hogy csak a
riasztásokról, a figyelmeztetésekről, vagy pedig mindenről, így a tájékoztatásokról is kér-e értesítést.
Az ingyenesen letölthető alkalmazás az Android, az iOS és a Windows
Phone operációs rendszerekre egyaránt elérhető, teljesen díjmentesen.
További információk találhatóak a
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_veszelyhelyzeti_tajekoztato_rendszer honlapon.
Kérjük vegyék igénybe és használják minél többen az alkalmazást.
Jánoshalma, 2014-01-30.
Helyi Védelmi Bizottság Jánoshalma

TÁJÉKOZTATÓ

interneten elérhető
fontos információkról

Tájékoztatjuk a Jánoshalmi Járási Hivatal illetékességi területén élő lakosságot, hogy elkészült a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes oldala, mely a www.bkmkh.hu címen érhető el. A honlapon a BKMKH
Jánoshalmi Járási Hivatala legfrissebb, naprakész információi is megtalálhatók a Járási hivatalok alatt.
Információs oldalainkon megtalálhatók aktuális híreink, a Hivatal és szervei elérhetőségei, továbbá a Járási Törzshivatal és Szakigazgatási szervei
(Gyámhivatal, Munkaügyi Kirendeltség) tájékoztatói az intézhető ügyekről.
A járási hivatalok dokumentumai között nagyon sok kérelem és bejelentés nyomtatvány található, ill. letölthető, melyek a www.bkmkh.hu/letoltesek
oldalon érhetők el.
Jánoshalma, 2014-01-30.
BKMKH JJH
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001 Fax: 06-77/999-621

NFA–2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása
(RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB –DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

A Nemzetgazdasági Minisztérium az NFA foglalkoztatási
alaprész 2014. évi központi keretéből idén 13 milliárd Ft támogatási keretösszeggel hirdette meg pályázatát, új munkahelyek
létrehozását eredményező beruházások vissza nem térítendő
támogatása céljából.
A pályázók köre: gazdasági társaságok, vállalatok, szövetkezetek, egyéni vállalkozások, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei.
Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében
a pályázó:
a beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig befejezi,
legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet a beruházás szerinti telephelyen,
a támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése
előtt benyújtja,
illetve a beruházást a pályázó a pályázat benyújtását követően kezdi meg,
a beruházással létrehozott kapacitásokat, a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti,
a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja,
a létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban
érintett telephelyén, illetve a régióban meglévő valamennyi
telephelyének a pályázat benyújtását megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, továbbá a felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,
a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal
nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 30 %-át saját forrásból biztosítja,
a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésének dátumától számított legalább 3 évig, továbbá az azt követő záró-beszámoló elfogadásának napjáig tartó időtartamra megfelelő fedezetet ajánl fel (Amennyiben a vállalkozás
a pályázat benyújtását megelőzően legalább 2 teljes naptári éven keresztül folyamatosan működött, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz,
15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem
köteles fedezetet felajánlani.) Ha a támogatási összeg a 15
millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a
teljes támogatási összegre vonatkozik, amely lehet az odaítélt
támogatás összegének:
120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy
150 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás
céljára szolgáló ingatlan (bizonyos a pályázati dokumentáció 2. sz. mellékletében részletezett kitételekkel már más
által jelzálogjoggal terhelt ingatlan is elfogadható fedezetként), vagy
az előző fedezeti formák kombinációja, vagy
200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan,
vagy 50 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank-

garancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és maximum 150 %-os, a
beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre (műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések)
alapított ingó zálogjog (a munkaügyi központtal történő egyeztetés szerint).
a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett
összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást,
a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre
vonatkozó jogszabályok és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti,
a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől
függetlenül - a mérlegében nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket
és immateriális javakat.
Nem vehet rész a pályázaton az a szervezet/vállalkozás:
amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
amely a pályázatban feltüntetett beruházását a pályázat
benyújtását megelőzően megkezdte,
amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett,
amely az NFA (korábban: Munkaerőpiaci Alap, MPA) foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve
még nem számolt el,
amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz
munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal
kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, illetőleg a feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy
nem megfelelő módon kerül sor,
amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban
a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)
illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott
végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni.
Elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek,
egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a knowhow beszerzésével kapcsolatos költségek, valamint az új épület, épületrész építésének költségei is elszámolhatók.
A támogatás mértéke:
új munkahelyenként alaptámogatásként legfeljebb 1.500
ezer Ft.
kiegészítő támogatásként külön-külön, illetve halmozottan adható:
amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer
Ft (Bács-Kiskun Megye érintett kistérségeinek ill. településeinek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza!),

amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg,
új munkahelyenként 300 ezer Ft1 (Bács-Kiskun Megye érintett kistérségeinek ill. településeinek listáját az 2. számú melléklet tartalmazza!),
amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában
valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft, 2
amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
további 300 ezer Ft pályázható új munkahelyenként, amen�nyiben regisztrált roma álláskereső foglalkoztatását vállalja a pályázó.
A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal
együtt – Bács-Kiskun Megyében nem haladhatja meg az elszámolható nettó beruházási költségeknek:
kisvállalkozások esetében maximum 70%-a,
középvállalkozások esetében maximum 60% lehet.
A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.kormany.hu, továbbá www.munka.hu, oldalakról.
A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes megyei
munkaügyi központhoz lehet benyújtani 2014. január 9-től
2014. február 14-ig kizárólag postai úton.
A pályázatok támogatásáról a nemzetgazdasági miniszter közigazgatási hatósági eljárás keretében 2014. április 4-ig
dönt.
A támogatást, hatósági szerződések megkötését követően
a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a
kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás- és teljesítésarányosan a munkaügyi központ utólag folyósítja.
A pénzügyi bonyolítás csak átutalással történhet.
A támogatásról részletes felvilágosítást, a következő helyeken lehet kérni, illetve a pályázat leadásának címe:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
6000 Kecskemét, Klapka u. 34. II. emelet 205. és 207. szobák
Telefonszámok: 30/695-1373, 30/695-1374,
76/486-588 és 76/478-207/ 205., 104. és 111. mell.
Bugya Zita
E-mail: bugyazita@lab.hu
Fazekas Ágnes
E-mail: fazekasa@lab.hu
Szilágyiné Dér Nóra
E-mail: szilagyinedn@lab.hu
Bácsborsód, Bugac, Bugacpusztaháza, Csátalja, Dávod,
Gátér, Hercegszántó, Nagybaracska, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szentkirály, Szeremle.
________________________________________
1. számú melléklet a Jánoshalmi Járás településeit
nem érinti, ezért helyhiány miatt nem közöljük.
A hátrányos, leghátrányosabb helyzetű kistérségek, települések és a
szabad vállalkozási zóna területi kategória fogalmának magyarázata az
útmutató 17. pontjában található.
2 A szabad vállalkozási zónák hátrányos és leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben, illetve településeken jöttek létre. Ezért a zónákban
ennek megfelelően az új munkahelyenkénti 200, vagy 300 ezer
Ft kiegészítő támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát
összesen 600 (200+400 ezer Ft), vagy 700 ezer Ft (300+400 ezer
Ft) kiegészítő támogatás igényelhető. (pontos listát és számítást a
3. sz. melléklet tartalmaz.)
1

2. számú melléklet

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendeletben szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségek ill. a kiegészítő támogatás szempontjából érintett, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében megjelölt hátrányos helyzetű települések közül a
pályázati felhívás 6. oldalán megjelölt, A támogatás mértéke b)
pontjában meghatározott 300 ezer Ft/új munkahely kiegészítő
támogatásra jogosító települések, kistérségek
A kedvezményezett
Leghátrányosabb
kistérség neve
helyzetű
Bács-Kiskun megyei
kistérségek:
Bácsalmási
1
Jánoshalmai
1
A kistérségekhez tartozó települések listája:
Bácsalmási kistérség: Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria,
Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza
Jánoshalmi kistérség: Borota, Jánoshalma, Kéleshalom,
Mélykút
Leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített települések a 240/2006. (XI. 30.) Korm. Rendelet melléklete szerint az alábbi települések is: (a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések és az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű települések) 3
Bácsszentgyörgy, Csávoly, Dunafalva, Dunaszentbenedek,
Dunatetétlen, Géderlak, Öregcsertő, Rém.
________________________________________
3. számú melléklet
Szabad vállalkozási zónák
Bács-Kiskun megyei települései
27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet - minisztériumi tájékoztató a kedvezményekről, illetve a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a település listát, valamint a 2. sz. melléklettel további települések kerültek be (a 147/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 3. §-a)
Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja,
Madaras, Mátételke, Tataháza, Borota, Jánoshalma, Kéleshalom, Mélykút, Bácsbokod, Bácsborsód, Rém, Kelebia,
Kisszállás, Kunfehértó, Tompa.
A szabad vállalkozási zónákban található településeknél a
kiegészítő támogatás kiszámítása:
A szabad vállalkozási zóna települései közül, azon települések, amely a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, illetve településeken jöttek létre: új munkahelyenként 300 ezer
Ft kiegészítő támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát
összesen: 700 ezer Ft kiegészítő támogatást igényelhetnek.
Ezek a települések: Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza, Borota, Jánoshalma, Kéleshalom, Mélykút, Rém.
A szabad vállalkozási zóna települései közül, azon települések, amely a hátrányos helyzetű kistérségekben, illetve településeken jöttek létre: új munkahelyenként 200 ezer
Ft kiegészítő támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát
összesen: 600 ezer Ft kiegészítő támogatást igényelhetnek.
Ezek a települések: Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Tompa,
Bácsborsód.
A szabad vállalkozási zóna települései közül, amennyiben
a beruházás helyszíne Bácsbokod, akkor új munkahelyenként
400 ezer Ft kiegészítő támogatás igényelhető.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
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Hogyan látja Jánoshalma jövőjét Bányai Gábor
► folytatás az első oldalról
Van egy jó hírem és egy rossz hírem. A jó
hírem, hogy az elmúlt 2007-2013 közötti fejlesztési ciklushoz képest, az akkori források
négyszeresét, 4200 Milliárd fogunk befektetni a
magyar gazdaságba, a hazai munkahelyek újrateremtésébe. Ezzel az írdatlan tömegű forrással elérhető lesz az EU munkaerőpiaci elvárása,
hogy az aktív korúak 75%-a, gyakorlatilag 1 millió új munkahely teremtődhet 2020-ra. Bár a baloldalról a gúny tárgyát képező megjegyzéseket
kapunk ebben az ügyben is, de ezt még ők vállalták az Unió felé 2008-2009 táján. Ha ezt nem
teljesítsük, akkor jelentős, százmilliárdos összegeket kell visszafizetnie a kormányzatnak 2020
után. A jó hírnek van egy másik vetülete: a kormány kiemelt, Szabad Vállalkozói Zónának emelte ki a jánoshalmi és bácsalmási térséget, és
további településeket a térségünk határain. Ezeken a településeken a fejlesztési támogatások
10-20 százalékkal lesznek magasabbak, mint
ország más területein. Jelentős adókedvezményeket lehet érvényesíteni a munkabér közterheiből, járulékaiból. Továbbá három millió forintot
kaphat egy vállalkozó egy új munkahely létesítésére. Tehát ez egy nagyon jó hír, hogy érdemes lesz, lesz miből vállalkozást
fejleszteni Jánoshalmán is és az ide települni szándékozó vállalkozók száma
is gyarapodhat. A program az új, 2014-2020-as fejlesztési pályázatok kiírásával lesz teljes. Ez a nagyon jó hír!
A rossz hír az, hogy mindezek ellenére a magyarországi és a kelet-európai
vendégmunkások áradata – 2004-től fokozatosan szabadították fel a munkaerő piacát az EU korábbi tagállamai – ellepte Nyugat-Európa fejlettebb részeit.
A rossz hír az, hogy Magyarországon az elkövetkezendő 10 évben nem
lesz még esély arra, hogy egy Kormány tudna egy nyugat-európai, német,
dán, francia, brit 3-5-szörös bérszínvonalat biztosítani. Magyarországon egy
ugyanolyan képzettségű ember, mint Nyugat-Európában ugyanabban a szakmában harmad, ötöd, tized annyit keres, a hivatalos béreket tekintve. Magyarországon a vállalkozások és a gazdaság erősödése, fejlesztése lehet csak az
alapja a gyarapodásnak. Nem lehet a szocialisták mintájára, hitelből fedezni a
jóléti kiadásokat! Az általuk okozott csődhelyzetből alig bírtunk kimászni! De,
sajnos újra erre készülnek.
A hazai nyugdíjrendszerünk nagy erénye, hogy egy román, bolgár, szerb,
görög nyugdíjashoz képest a magyar nyugdíjasok jobb helyzetben vannak,
mert a válság ellenére nem csökkentek a nyugdíjak. Sőt, a nyugdíjak emelése folyamatos.
Jánoshalma növekedésére a válaszom annyi::
Ha Jánoshalmán születik elég gyerek – már pedig a gyermekvállalási kedv
fokozását a kormány célul tűzte ki. Nagyon komoly támogatást nyújtunk a
gyermeket vállaló munkaképes korú és munkából élő családok számára adókedvezmények formájában. A gyes idejének felemelése újra három évre és

a gyed extrával a kormány bizonyítja, hogy a
magyar családok oldalán áll. Bár a baloldali politikusok bejelentették, hogy ha kormányra kerülnek, akkor az összes ilyen kedvezmény megszűnne. Erre szinte garancia az eddigi működésük. Ezért sem közömbös, hogy ki marad, vagy
ki lesz az ország irányítója.
A jánoshalmiak remek emberek, csak a hitük
az elmúlt három évtizedben megfogyatkozott. Ezt
sokszor tapasztalom. És érdekes, hogy a jánoshalmiak az ország más részein jöval nagyobb
erőfeszítésekre és sikerekre képesek, mint itt
helyben. Ezt tapasztaltam és ezen változtatunk kell!
– Milyen irányban lát kitörési pontokat a
vállalkozásokat illetően?
– Először is azt kell szemügyre venni, hogy
milyen adottságaink vannak. Jánoshalmát nem
lehet leválasztani arról a képességéről, tudásáról, hogy az egy mezőgazdasági vidék. Jánoshalmán a mezőgazdaságban a potenciálokat ismerjük. Egyet tapasztaltam meg, egyet érzek, hogy a
világnak az egyre több embernek, egyre több és
egyre jobb minőségű élelmiszerekre van szüksége. A magyar élelmiszeriparnak nagyon nagy piacok fognak megnyílni és már
nyíltak is az elmúlt években, s nyílnak a jövőben. Ebben fel kellene vennünk
a kesztyűt. Így Jánoshalmán újból meg kell szeretni a kétkezi munkával szerzett jövedelemnek az ízét. Vissza kell térni az általunk jól működtetett zöldség-, gyümölcs- és szőlő termesztéshez és feldolgozáshoz és az állattenyésztésben is nagyon sok lehetőség fog kínálkozni.
Az agráriumban szerintem nagyon komoly jövőképünk lehet. De itt még
kérdéses, hogy a jánoshalmi gazdákban, termelőkben van-e, lesz-e összefogási szándék?
Az iparról. A jánoshalmi ipartelep, a volt laktanya területén láthatólag, most
már annak a híre elment, hogy itt komoly támogatást lehet majd Jánoshalmán elnyerni 2014 közepétől. A kiegészítő és plusz támogatásoknak köszönhetően, Jánoshalmán az ipari termelés nagyon sok vetületében, a járműipari beszállító programokhoz, a mezőgazdasági, élelmiszeripari vagy más gazdasági szektorokhoz szükséges termelési bázisokat, az erre alkalmas vállalkozásokat, termelő üzemeket itt helyben létre lehet hozni. Erre a lehetőség adott lesz. Jánoshalma esélye a 2014-2020 között elnyerhető fejlesztési támogatásokban van.
Ezek azok lehetőségek, amit Jánoshalma polgárainak én látok.
Ezen felül minden más, ami érkezhet az egy különleges ajándék. Nem kell
lebecsülni ennek a vidéknek a táji szépségét. Lehet látni például a Király-tanyán, hogy van igény a falusi turizmusban Jánoshalmára és Kéleshalmára. Az
Alföldön kevés ilyen szép táj van, mint nálunk itt a Bácskában. Csak tessék
elmenni Hajósig és szétnézni, hogy milyen szép ez a vidék.
Még egy reménykeltő dolog lehet. Az Európai Közösség kénytelen támo-

Április 6-án mehetünk szavazni

A hatályos jogszabályok szerint a nagyjából 8 millió,magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak
február 7. után kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz február 15-én indul. Az egyéni választókerületekben a jelöltek március 3-ig gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken.
A nem magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgároknak március 22-ig kell felvetetniük magukat a
névjegyzékbe a Nemzeti Választási Irodánál.
A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain
akkor szavazhatnak, ha a helyi jegyzőnél március 29-ig jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával, április 4-ig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre.
Várhatóan a választás éjszakáján már előzetes eredményt közöl majd a Választási Iroda, de a választás jogi eredményét csak április 25-én
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának tájékoztatója

Munkahelyteremtő pályázattal
kapcsolatos tudnivalókról

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja a korábbi évek sikeres tapasztalatai alapján
2014. évben is meghirdette munkáltatói fórumsorozatát, „Munkahelyteremtés 2014” elnevezéssel. Jánoshalmán az Imre Zoltán Művelődési központban 2014. január
22.-én 10 órai kezdettel került sor a
rendezvényre.
A Jánoshalmi Járási Hivatal
nevében Farkas Margit hivatalvezető helyettes köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta a fórumot.
Először Mészáros Pongrác a
munkaügyi kirendeltség vezetője
ismertette a Munkaügyi Kirendeltség által adható támogatásokat –
mint a Nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésére irányuló munkaerő-piaci programot, a vállalkozások megerősítését szolgáló munkahely megőrző támogatást,
ismertette a kormány munkahelyvédelmi akciótervét, valamit a Virtuális Munkaerő-piaci Portál nyújtotta lehetőségekről adott tájékoztatást.
A Bács –Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának munkatársa Bugya Zita tartott előadást a
NFA-2014-KKV Munkahelyteremtő pályázattal kapcsolatos tudnivalókról, a pályázók köréről, a támogatás mértékéről, az igénybe vehető kiegészítő támogatásokról,
határidőkről.
Ezt követően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-

tal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének munkatársai Szórád József és Lédeczi Andor tartottak előadást a munkaügyi valamint a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól, a 2014 évben várható ellenőrzésekről.

A rendezvényen nagy számban részt vettek a járáshoz tartozó önkormányzatok és munkáltatók képviselői.
A rövidített pályázati felhívás szintén megtalálható újságunkban.
Jánoshalma, 2014-01-27.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

gatni a magyarországi tanyák fejlesztését. Ez annyit fog jelenteni, hogy jánoshalmi, kéleshalmi, kiserdei,borotai tanyavilágnak az újraélesztésében, fejlesztéséhez lesznek források.
Ami még különleges dolog lehet, hogy mégis csak Magyarország legnapfényesebb vidékén vagyunk, hogy Jánoshalma környékén számtalan hely kínálkozik ahhoz, hogy megújuló energiatermeléssel, a napenergia és a biomas�sza kiaknázására lesznek fejlesztéseink.
– A választásoktól mit vár?
Minden jánoshalmi politikai erőt józanságra biztatok a kampány idején. Ne
okozzunk a kelleténél is nagyobb kárt, sőt ne is okozzunk kárt azzal, hogy
ebben a kampányban mindenki le akar győzni mindenkit, de ne minden áron!
Jánoshalma nem fog elbírni egy 2002 tájéki időszakot, amikor a helyi erők
széthúztak, nem fogtak össze a józanok és ennek az eredményét akkor meg
is tapasztaltuk tavasszal is és ősszel is. Jánoshalmára az elmúlt esztendőkben a fejlesztési politikánknak köszönhetően nagyon sok pénzt és fejlesztést
sikerült idehozni a polgármester úrral és a helyi képviselő-testülettel közösen. Ezek az eredmények nem mindenki számára elfogadhatóak, de a korábbi helyben topogáshoz és tébláboláshoz képest Jánoshalma hatalmasat lépett
előre. Ezt a jánoshalmiak többsége így látja, de ne hagyják mindenféle szirénhangokkal magukat megtéveszteni, mert akkor az elért eredményeinket kidobhatjuk a kukába. Ezt én sem szeretném. Még is csak Önök közül való ember
vagyok, itt él a családom és úgy érzem nem lettem rosszabb ember attól,
hogy parlamenti képviselő lettem. Remélem, hogy a jánoshalmiak többsége
mellém áll április 6-án!
– A választási kerületek átrendeződése mennyiben befolyásolja a
választási elképzeléseit? Jó vagy
– Ez egy különleges helyzet, ami itt létre jött. A mi, új körzetünk összeállt a
Bácskából, a sárközi sváb tengely három településéből kettő – Hajós és Császártöltés –, a homokhátról Kecel, Imrehegy és az alsó kiskunsági települések
Kiskunhalassal az élen, ez a 23 település. Ez négy féle világ, tehát ez egy sokkal érdekesebb és izgalmasabb vidékké vált, bár ettől nehezebb is helyzet itt,
mint a többi térségben. Minden képviselőjelölt tiszta lappal indul ezért. Egyetlen egy dolog, amit nagyon fontos látni, az új körzetben szinte megduplázódott
a választók száma a korábbihoz képest. Egy nagy súlyú település van Kiskunhalas révén a körzetben, melynek a fejlődése, megerősödése prioritás gazdasági szempontból. Társadalmi szempontból is egy erős, jó gazdasági adottságokkal bíró Halas hatással lehet mindenkire, akinek a szomszédságában van.
Van egy gazdaságilag sok színű, erős település: Kecel, amely a mezőgazdaság révén nagyot lépett előre és nagyon különleges vállalatok vannak ott, mint
például a Pintér Művek. És itt vagyunk mi, akik a Jánoshalma - Mélykút-Bácsalmás tengely mentén élünk. Ha összefogunk, akkor lesz egy történelmi
lehetőségünk, hogy egy erős gazdaságú térség jöjjön létre ebből a vidékből, és ha a mostani Kormányt választjuk meg újra – , olyan térséggé fejlődhetünk,
amely meg tudja tartani és vissza tudja csalni fiait, lányait ebbe a világba.
Úgy legyen! Köszönöm a beszélgetést!
ikor
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Farsangi Kupa labdarúgó és kézilabda torna
2014. január 24-én megrendeztük a „Farsangi – Kupa”, labdarúgó-, és
kézilabdatornát, a Szent Anna Katolikus Általános Iskola, a Kunfehértói Általános Iskola és a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola csapatainak részvételével.
Barátságos, jó hangulatú mérkőzések után született meg a végeredmény.
A labdarúgóknál a Szent Anna csapata volt a legügyesebb megelőzve a házigazdákat, ahol a góllövők: Sarok Erik 2, Szász Roland 1, Ádám Norbert 1 és
Hegedűs Bence1 találatot ért el. A legjobb Hunyadis focistának járó különdíjat
Csámpai Martin kapta.
A kézilabdában a Hunyadisok fogtak ki jobb napot, és dobtak több gólt a
vendégcsapat Szent Annásoknak. A góllövők: Gilicze Adrián 8, Faddi Adrienn
2, Bényi Luca 6, Novák Nikoletta 1, Mészáros Anna 2, Kollár Kristóf 3, Tusori
Gergő 5. A Hunyadis kézilabdások közül a legjobbnak járó díjat az edzők véleménye alapján Gilicze Adrián kapta.
Szép napot töltöttünk együtt! Hajrá Hunyadi!!!

A legjobb focista

A legjobb kézis

Megemlékezés a
Hunyadi Iskolában

„Iskola, iskola, ki a csuda jár oda?”

Ovisok látogatása
a Hunyadiban

Január 21-én és 22-én látogatóba érkeztek az óvodások a Hunyadi iskolába.
Izgalmas időszak előtt állnak, őszre már ők is iskolába járnak. Kíváncsian
várják, milyen lesz az iskola, az osztályterem és a legfontosabb, hogy lehet-e
ott játszani?
Ezen a két napon volt alkalmuk a kicsiknek bepillantani az iskolások életébe.

Beültek az 1.a és a 2.a osztályokba, forgószínpad szerűen órákon vettek
részt, kipróbálhatták az iskolapadot, együtt tanultak, jelentkeztek, kérdésekre válaszoltak, számoltak, játszottak, énekeltek, táncoltak az iskolásokkal.
Remek hangulatban telt a délelőtt.

A

Magyar Kultúra Napja nem tartozik ugyan a piros betűs ünnepek közé,
de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a szellemi és tárgyi értékekre, melyeket méltán érezhetünk a magunkénak,
amelyekre nagyon büszkék lehetünk. Kölcseyvel mondhatjuk tehát, hogy:
„Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak,
Nyugati ég forró kebelem nem tette hideggé.
Szép és nagy az, ami hevít, szerelemmel tölti be lelkem,
Honni szokás és föld, örököm kard és ősi dicsőség.”
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823 januárjában ezen a napon fejezte be
a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
A Himnusz Magyarország nemzeti imája. Kölcsey műve előtt a katolikus
magyarság néphimnusza a „Boldogasszony Anyánk” és a „Hol vagy magyarok tündöklő csillaga?” kezdetű ének, míg a református magyarságé a 90.
zsoltár, a „Tebenned bíztunk eleitől fogva” volt.
Akarnunk kell megismerni nemzeti kultúránk alapjait, nem iskolai muszájból, hanem öntudatból. Akarnunk kell vetni egy nemzet kultúrájának termőföldjébe közösen, egymás mellé állva. Így szolgálhatjuk elődeink hitét a
jövő megteremtésében. Ily módon látható Kodály nagyszerűsége, Bartók és
József Attila zsenialitása, Petőfi embersége, odaadása, Kosztolányi és Márai
hűsége, Esterházy őszintesége, és az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre sorstalansága.
Sorsunk alapja a nemzet karaktere, a nemzet karaktere a kultúrája és hite.
A kultúra és a hit tesz emberségessé, ez teremti és óvja az értékeket, illetve
ez készíti elő a jövőt.
Ezen gondolatok jegyében emlékeztünk meg a Hunyadi Iskolában a
Magyar Kultúra Napjáról. A nap jelentős eseménye volt az Imre Zoltán Művelődési Központban megrendezett verseny, melyen intézményünket a következő diákok képviselték: Baranyai Mercédesz, Kiss Anna, Korom Zsófia,
Szakáll Luca, Deák Martin, Nagy Domonkos Andor, Ragadics Balázs, Varga Zoltán, Zentay Klaudia, Ádámszki Virág, Oláh Viktória és Szőke Janka.
A versenyző tanulók dicséretes szerepléséhez ezúton is gratulálunk!
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2014. február

Hagyományápolók

2014. február

Napkeleti Bölcsek Érkezése
Óvodánkban már hagyomány, hogy a Napkeleti Bölcsek, azaz a Három
Királyok hoznak a csoportoknak ajándékot. Így történt ez idén is, amikor gyermekeink mindkét oviban izgatottan készülődtek az eseményre.
Gáspár, Menyhért és Boldizsár meg is érkezett, mindannyiunk nagy örömére. Aranyat, tömjént és mirhát vittek a Kisjézusnak, s útközben hozzánk is
betérve temérdek játékot hoztak, hatalmas dobozokban. A kicsinyek csillogó
szemmel figyelték a csoportok jelével ellátott tarka csomagokat.

A Hunyadi iskola 2.a és 7. G osztályos diákjai a SzékelyKapuk-ZöldKapuk című közép-európai verseny
keretében saját épülésükre és környezetünk örömére egy sok száz
évre visszanyúló népművészeti
hagyomány ápolásában vettek részt.
Vidám örömben és népi humorban
mutatták fel azokat az értékeket,
amelyekre európai civilizációnk épül.
Csatlakozva a németországi Csillagénekesekhez - ők már több százezren vannak -, ők is azon fáradoztak,
hogy környezetünkben a felnőttek és
gyerekek vidámabbak és segítőkészebbek, szolidárisabbak legyenek,
és megsejtsék az igazi kiváltságot
jelentő csodás lehetőségeket.
A betlehemezők idén is csengőszóval járták a város intézményeit, ahol meleg szeretettel fogadták
műsorukat.
Befogadó intézmények, helyszínek:
Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde
Agroprodukt Kft.
Bácsgépker Kft.
VM Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium
Renner Bt.

Városgazda Kft.
Szent Anna Rk. Plébánia karácsonyi koncertje
Összefogás Jánoshalmáért Egyesület
Imre Zoltán Művelődési Központ
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Jánoshalmi Tankerület
Hunyadi János Általános Iskola és
Gimnázium tantestülete és tagozatai
A betlehemezők köszönik az
intézmények vezetőinek a lehetőséget, több mint ezer nézőhöz jutott el
a BETLEHEMI ÖRÖMHÍR, a karácsonyi ünnep szeretete.
A fenti cégektől kapott adományokat az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány humanitárius célokra továbbítja. Így a jánoshalmi gyerekek és felnőttek is részesei lehettek egy nemzeteket átívelő szolidaritási programnak.
KÖSZÖNJÜK, hogy Ön is csatlakozott hozzánk, gyermekekhez,
és jó szívvel hozzájárul civilizációnk megújulásához, Földünk és a
Gyermekek jövőjéhez !
Boldog új esztendőt kíván a
„FÉSZEKALJA „ csapat és felkészítő tanáraik.

Szépíró- és helyesíró verseny
Január 29-én az 1-2. évfolyamosoknak szépíró-, a 3-4. évfolyamosoknak
helyesíró versenyt rendeztünk. A versenyzők az osztályselejtezők győztesei
közül kerültek ki. Sok ügyes tanuló mérhette össze tudását a gondos, esztétikus írásmunkák elkészítésével, pontos helyesírásban.
A versenyen a következő eredmények születtek:
1. évfolyam,
I. Dági Petra 1.a, II. Dervaderics Petra 1.a,
III. Bóna Annamária 1.c,

2. évfolyam, I. László Alex 2.a, II. Dági Beatrix 2.a, és
Balázs Gitta Hanna 2.c, III. Tesch Enikő 2.c,

részére, akik az új kerékpártárolót is használatba vehették. A sportudvar felújítása során labdafogó háló került beszerezésre és felszerelésre, valamint
kosárlabdapálya kialakítása történt szülői segítséggel. A segítő munkáskezeket ezúton is nagyon hálásan köszönjük a kedves szülőknek! Az anyagi hátteret az intézmény alapítványa biztosította. Köszönjük a támogatóknak nagylelkű adományaikat! A sportolási lehetőség szélesítéséért dr. Ádámné Brecska Mária pályázatának köszönhetően vásároltunk kettő pár kisméretű focikaput, egy pár floorball kaput és egy garnitúra óriás sakkot, melyet a jó idő beköszöntével élvezhetnek diákjaink.
Továbbá az oktatást, nevelést segítő tárgyi eszközökkel gyarapodtunk: kültéri röplabdaháló és röplabdák, öt darab magnó, két projektor, nyelvi oktatáshoz fülhallgatók a tanulók részére, notebook, hangszórók az oktatáshoz, technika tantárgyhoz szükséges eszközök.
A Gondviselésbe vetett hittel reméljük, hogy a második félévet is hasonló
szép eredményekkel zárhatjuk.
Kasziba Magdolna

3. évfolyam: I. Somosi Rebeka Ria 3.c - Vörös Adrián 3.c,
II. Menyhárt Barna 3.a - Magyar Bálint 3.a, III. Zámbó Zorka 3.a

4. évfolyam: I. Kiss Enikő 4.a, II. Koszorús Dorina 4.c, III. Majkuth Csenge
4.a - Taskovics Fanni 4.c.

Gratulálunk a győzteseknek és további jó munkát kívánunk!

7. oldal

A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola január 24-én szervezte meg a Farsangi Kupát a Fenyvesi Máté Sportcsarnokban, melyre meghívták iskolánk 3., 4., és 6. osztályos lányokból és fiúkból álló
kézilabdásait és a 7-8. osztályos fiú focistákat. Sportszerű, izgalmas meccsek
után a kézilabdások a 2. helyen, a focisták az első helyen végeztek. Gratulálunk diákjainknak a szép eredményekért, a szervezőknek pedig köszönjük
a meghívást.

RÁKÓCZI HADNAGYA KUPA

Kulturális vetélkedő
Himnuszunk születésnapján

A három királyok „kíséretében” Norbert atya mindkét épületben elvégezte
a házszentelés szertartását. A gyermekek lelkesen válaszolgattak kérdéseire,
és vettek részt a közös imában.
Még egy kedves vendégnek örülhettünk. Az Összefogás Jánoshalmáért
Egyesület tagjának, Csaplár Józsefnek és feleségének jószívű közreműködése folytán kaphattuk a sok játékot adományként. Wendy néni örömmel vett
részt ünnepségünkön. Köszönjük nekik!
Önfeledt játék zárta az eseményt, melynek az óvodás gyermekek szülei
közül is többen tanúi voltak.
Lencse Annamária
óvodapedagógus

Szent Anna Katolikus
Intézmény
Az évfordulók mindig alkalmat adnak arra, hogy megálljunk. Ilyenkor kissé
hátratekintünk, de még inkább előre. Évszázados egyházi iskolák mellett egy
húsz éves múlttal rendelkező iskola kisgyermeknek számít. De ez alatt a húsz
év alatt az intézmény a közösségteremtésnek, és az egyéni fejlődés biztosításának kiváló műhelyévé vált.
A szülők, a diákok és a tantestület egyöntetű véleménye, hogy az iskola gyermekközpontú, családias hangulatú, ami a katolikus keresztény szemléletből adódik, és az ideális gyermeklétszám segíti is. A kislétszámú osztályokban nagyobb lehetősége van a pedagógusoknak a személyes odafigyelésre, törődésre. Az iskola katolikus szellemiségét a szeretet és az elfogadás
légköre biztosítja.
Intézményünk nevelői mindent megtesznek azért, hogy a szülőkkel jó
kapcsolatot építsenek ki, hiszen társak vagyunk a gyermekek nevelésében.
Mindannyiunk feladata egy szép, szeretetteljes jövő biztosítása. Iskolánk
olyan nevelő intézménnyé kíván lenni, amely meg tud felelni a mai világ kihívásainak. Elősegítjük a gyermek személyiségének minden szempontból való
átfogó fejlesztését.
A diákok minden évfolyamon heti két órában hittant tanulnak. Hetente egyszer közös reggeli áhítaton vesznek részt káplán atya vezetésével, a hét többi napján pedig osztályszinten mondják el a reggeli imát és elmélkednek.
Intézményi szentmisénket minden hónap utolsó vasárnapján tartunk. Az iskola arra ösztönzi tanulóit, hogy családjukkal közösen vegyenek részt a vasárnapi szentmiséken. Az ünnepekre való felkészülést lelki napok, gyónási lehetőség előzi meg. Törekszünk annak tudatosítására gyermekeinkben, hogy a
hit Isten kegyelmi adománya. A krisztusi tanokat a diákok számára természetes módon igyekszünk közvetíteni.
„A HIT JUTALMA A LÁTÁS, A SZERETET GYÜMÖLCSE A BOLDOGÍTÓ
EGYÜTTLÉT.” (Dr. Bábel Balázs)
Salac Éva

Január 22-én a Himnusz születésnapján, a magyar kultúra napja alkalmából 7-8. osztályos diákoknak meghirdetett játékos kulturális vetélkedőn
vett részt iskolánk öt csapata az Imre Zoltán Művelődési Központban, ahol a
Hunyadi János Általános Iskola tanulóival mérhették össze tudásukat, ügyességüket. A tartalmasan eltöltött délután eredményesen zárult, három dobogós
hely is született. Első helyezést ért el a Liszt Ferenc csapat, melynek tagjai:
Bányai Gábor, Fenyvesi Dávid, Kiss-Pető Apor, Pető Bálint 8.osztályos tanulók. A harmadik helyezést megosztva kapta a Lovasi András és a Máté Péter
csapat. A csapatok tagjai: Balog Kata, Czeller Ágnes, Horváth Réka, Mamuzsics Enikő; Bozóki Eszter, Busa Andrea, Galgóczi Gréta és Herczeg Éva 8.
osztályos tanulók. Az eredményhirdetés után a szervezők finom tortával lepték meg a lelkes versenyzőket. Gratulálunk a nyerteseknek, és köszönjük a
rendezők munkáját.
Jacsóné Szabó Erika

A városi mesemondó versenyen

Január 22-re meghívást kaptunk a 41. Rákóczi Kupa selejtezőjére Kiskunhalasra, melyet hagyományosan a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola szervez. A felső tagozatos fiúkból álló focicsapatunk derekasan helyt állt
a kemény mezőnyben, de a továbbjutás nem sikerült. A csoportelsők február 2-án játsszák a helyosztó mérkőzéseket a Vári Szabó István Sportcsarnokban. Jövőre - bízunk benne - mi is ott leszünk!

A SZEGEDI MŰJÉGPÁLYÁN
KORCSOLYÁZTUNK

A város legjobb mesemondói január 23-án délután mérték össze tudásukat a Városi Könyvtárban. A versenyen Balázs Márk 2.b osztályos, Mike Dávid
3.b osztályos, Kenderesi Kíra 4.a osztályos, Dudás Alíz 5.a osztályos, Mike
Márk 5.b osztályos és Berta Virág 6. osztályos tanulók képviselték iskolánkat.
A zsűrinek bizonyára nehéz feladatot adtak a mesemondók, hiszen sok színvonalas, szép előadást hallhattunk. Az értékeléskor több szép eredménynek
is örülhettünk: alsó tagozaton Mike Dávid 1. helyezést, felső tagozaton Dudás
Alíz 1., Mike Márk 2. és Berta Virág 3. helyezést értek el. A versenyről továbbjutó Mike Dávid és Dudás Alíz képviseli városunkat a Kecskeméten megrendezésre kerülő megyei fordulón. Gratulálunk a helyezetteknek és a felkészítő kollégáknak. A szülőknek köszönjük a felkészülés és a versenyzés során
nyújtott segítséget, támogatást.
Pusenszkiné Papp Beatrix

Iskolánk sportélete
JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI VERSENY
KISKUNHALASON
Január 17-én pénteken tizenhat alsó tagozatos diákkal részt vettünk Kis-

Dacolva a zord téli időjárással és a hófúvással január 31-én pénteken délután egy lelkes kis csapattal elbuszoztunk korcsolyázni a Szegedi Műjégpályára. A résztvevők többsége nagy gyakorlattal rendelkezik e téli sportban, de
volt pár kezdő korcsolyázó is, akik a második óra végére már szintén magabiztosan siklottak a jégen. Az idei szezonban a sikerre való tekintettel megpróbálunk eljutni még néhány alkalommal a környékbeli korcsolyapályákra.
Komáromi Róbert

A tél örömei képekben

A 2013/14. tanév első
félévének eredményei

Téli örömök

Igazi tanórákon ismerkedtek a matematika, magyar, német nyelv, ének,
furulya tantárgyak rejtelmeivel. Megismerkedtek a leendő tanító nénikkel, akik
bevonták őket az órai munkába. Megtapasztalhatták, játszva is lehet tanulni.
Sajnáltuk, hogy ilyen gyorsan elröpült az idő.
Reméljük, hogy ez a jókedvű, ügyes kis ovis csapat kedvet kapott az iskoVégre elérkezett a várva-várt korcsolyázás időpontja, 2014. január 31-én
lához.
Tanító nénik a Hunyadiból
újra meghódították a szegedi Műjégpályát a Hunyadisok. Vidám hangulatban
telt a nap és jóleső fáradtsággal érkeztünk haza.

S z e n t A n n a I sHUNYADI
k o l aNÉPE
é s Ó vo d a h í r e i

A huszonegyedik tanév első félévének végén 291 tanulónak adtunk bizonyítványt. A diákok tizenhárom tanulócsoportba járnak, délutánonként nyolc
napközis csoportban és két tanulószobában készülnek fel a következő napra. Kötelező órák után közel negyven szakkör keretében 445 tanuló fejleszti képességeit. Az iskola működését 28 pedagógus, 3 óraadó és 11 technikai
dolgozó biztosítja.
Gyermekeink magatartása jó (4,5 az átlag), és a szorgalmukat is 4,4-re
értékelték a pedagógusok.
Iskolánk tanulmányi átlaga 4,2, ami megegyezik a tavalyi eredménnyel.
Huszonkilenc diák vihetett haza kitűnő bizonyítványt szülei örömére. Sajnos tizenhét gyermek félévi értesítőjébe került elégtelen osztályzat, reméljük ennek nagy része figyelmeztetésképpen hat, és a tanév végére javul ez
az eredmény. Az osztályok közötti tanulmányi versenyben alsó tagozaton
első lett a 3.a osztály 4,63-dal, felső tagozaton pedig az 5.a osztály 4,39-dal.
Dicséretet érdemel még a 6. osztály, hisz nekik sikerült legnagyobb mértékben
javítani a tavalyi átlagukat. Diákjaink legjobban teljesítettek tánc és dráma,
valamint mozgókép és médiaismeretből, legtöbb hiányosságot pedig kémiából és fizikából tapasztaltunk.
Tanulóink leginkább betegség miatt mulasztanak órákat, igazolatlan hiányzás okán nem kellett eljárást indítanunk.
Az első félév során is tovább újult, gyarapodott iskolánk. Az ebédlőből a
kémény elbontásra került, így a rendezvények nézőterét már nem zavarja,
s az étkezéseknél kényelmesebben férnek el gyermekeink. Ezzel párhuzamosan az első emeleten megújult az 5.b osztály, valamint kibővült az olvasóterem. A felső szint északi folyosóján egy kis beszélgetőszoba kialakítására
került sor. Az ősz folyamán megkezdődött tetőszigetelés október végére elkészült. Hamarosan felkerülnek a napkollektorok, melyek révén környezetkímélő és energiatakarékos felhasználókká válunk.
Biztonsági szempontból megnyitottuk a park felőli kaput a kerékpárosok

kunhalason a Kertvárosi Általános Iskola által szervezett diákolimpia játékos
ügyességi verseny körzeti döntőjén. Hat csapat képviselte magát a megmérettetésen: a Kertvárosi Általános Iskola két csapata, a Kunfehértói Általános Iskola, a soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, a Felsővárosi Általános Iskola és Jánoshalmáról a mi intézményünk. Az országos
döntőt megjárt iskola izgalmasabbnál izgalmasabb versenyszámokkal várta a
versenyzőket. Sajnos nem iskolánk csapata lett az első, így a megyei döntőre nem utazhatunk el, de gyerekeink eredményesen szerepeltek, ezért gratulálunk nekik.

FARSANGI KUPA

A gyermekek nagy örömére megérkezett a várva várt hó.

J Á N O S H A L M I

8. oldal

2014. február

Pályázati lehetőség

Jánoshalma Város Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Jánoshalma Városi Önkormányzat Védőnői Szolgálat
körzeti, területi védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előre láthatólag 2014.12.31– ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6440
Jánoshalma, Petőfi Sándor utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: körzeti, területi védőnői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, védőnői szak, önéletrajz, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi kiskönyv
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló
okmányok másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Jánoshalma Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tagjai megismerjék, igazolás működési nyilvántartásba vételről

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 193/2014,
valamint a munkakör megnevezését: körzeti, területi védőnő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő lejártát követő első Képviselő- testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje:
Helyben szokásos módon, KSZK honlapján - 2014.
február 10.
Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban – 2014. február 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat kizárólag postai úton, a pályázatnak a
Jánoshalma Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) – 1 példányban,- zárt borítékban, – "védőnői pályázat" jeligével ellátva kell benyújtani.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.janoshalma.hu honlapon szerezhet.

A m e z ő g a z d a HUNYADI
s á g i NÉPE
s z a k ké p z ő h í r e i
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HUNYADI NÉPE

A dietetikus tanácsai

A vesekő diétás kezelése

Diéta célja: A már meglévő kő
növekedésének megakadályozása,
illetve az új kő képződésének megelőzése.
A diéta viszonylag sószegény és
erős fűszerek használata sem ajánlott. Nagyon fontos a
2-3 liter folyadék elfogyasztása.
Leggyakoribb vesekő fajták:
-húgysavkő
- kalcium-oxalát kő
- foszfátkő
Mivel a kövek különböző összetételűek, ennek függvényében a diéta is változik.
Húgysavkő: a diéta főleg zöldségekből, gyümölcsökből, főzelékfélékből és tojásból kell, hogy álljon. A tej
és tejtermékek fogyasztása is megengedett, kerülni kell

azonban a húsokat és belsőségeket. Erős fűszerek (csili,
bors, erős paprika, torma) irritálhatják a húgyutakat, ezért
ezek nem illeszthetőek az étrendbe.
Kalcium-oxalátkő: az étrend 3-400 mg –nál több kalciumot ne tartalmazzon! Tej és tejtermékek mennyiségét
kell ebben az esetben korlátozni (tejből napi 1 dl, túróból
5 dkg lehet 1 nap). Magas oxálsav tartalma miatt érdemes kerülni: paraj, sóska, szárazbab, cékla, dió, mák,
mazsola, kávé.
Foszfátkő: itt a vizelet vegyhatását savanyítani kell,
ezért húsok, húskészítmények képezzék az étrend gerincét. Zöldség és főzelék félék csak kis mennyiségben férnek ebbe a diétába.

2014. február

Január a korcsolyázásé február az alternatív energiákké

újra indul majd az ifjú környezetbarátok köre

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Jánoshalmi múlt idéző

A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégiumban januárban is folytatódtak a TÁMOP 3.1.4 „Innovatív iskolák fejlesztése” projekt programjai.
Tanulóink január hónapban már második
alkalommal jutottak el egy fergeteges délutáni korcsolyázásra Bajára, melynek minden
költségét a pályázat finanszírozta. A vidám
hangulatú képek önmagukért beszélnek.
Február hónapban újra indul majd az
ifjú környezetbarátok köre, melynek foglalkozásain diákjaink az alternatív energiákkal ismerkedhetnek, megtanulnak házi szappant készíteni, és szelektív hulladékgyűjtő
szigetet készíthetnek. A délutáni sport keretében pedig fürdeni visszük őket Kiskunmajsára, mely programra máris igen nagy az
érdeklődés.
Színvonalas foglalkozásainkra nagyon sok
szeretettel várjuk a jánoshalmi, illetve a környező települések iskoláinak tanulóit is.
Az aktuális programokról a bejárati ajtón
elhelyezett meghívók tájékoztatják az érdeklődőket.

A G a z d a kö r h í r e i
MEGHÍVÓ

Sajtóközlemény
2014. január 31.

Európai Uniós támogatásból, a TÁMOP-6.2.2-11/1-2012 – 0026 kódszámú a
„Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” elnevezésű projekt „Tudásfejlesztéssel a jánoshalmi kistérség lakosainak egészségéért” című pályázat keretében elkezdődött, és a képzési
tervnek megfelelően történik a Jánoshalmi Járóbeteg–Szakellátó Központban az intézményben dolgozók ráépített OKJ-s szakmai továbbképzése.

Gazdalifjak kitüntetése. Dr Plósz Sándor miniszteri biztos legutóbb Jánoshalmára utazott, ahol aranykalás(Széesy felv. Tolnai Világlapja 1939.11.08)
szal tüntetett ki több gazdaifjat. A miniszteri biztos feltűzi az aranykalászokat.
A képet és a közlési lehetőséget köszönjük Mészáros Endrének, mezőgazdasági szakképző iskola tanárának, aki
rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a lapszámot.

BOR

A MINDENNAPOKRA!

A pályázat megvalósításának időtartama: 2013.02.11-2015.02.11
A projekt teljes költségvetése 27.169.964 Ft, melynek támogatási intenzitása 100°%, vis�sza nem térítendő támogatás.

Közlemény és felhívás

Az adózók személyi jövedelemadójuk 1 %-ból 2013-ban 46.340 Ft-ot ajánlottak fel a
Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület támogatására.
Az átutalt összeget a világversenyeken való részvételre és az Internet
kapcsolat költségeire fordítottuk. Köszönjük támogatóinknak!
Kérjük, hogy ebben az évben is segítsék személyi jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket!
Adószámunk: 19044383-1-03

Nevezés feltételei: - nevezési díj: 1000 Ft/minta
bormintát egységes üvegben kell leadni
egy mintából három üveggel, fajta megjelölésével.

Felső-Bácskai borok
24. nemes versenyének
eredményhirdetésére
Időpont:
2014. március 1-én 16 órakor
Helyszín: Korzó Étterem

Az angiológiai és kardiológiai szakasszisztens szív- és érrendszeri megbetegedésekkel foglalkozik. A kardiológiai szakrendelésünkön lehetőség lesz terheléses EKG vizsgálat
készítésére, melyből megtudhatjuk, hogy milyen hatással van a beteg szívére a fizikai
terhelés. A jánoshalmi kistérségi egészségügyi központban működő kardiológiai szakrendelésen így minden, a szív és érrendszerrel kapcsolatos vizsgálatot el tudunk végezni, így
nem kell a betegeknek emiatt vidékre utazni.

Dr. Horváth Endre
projektmenedzser

Verseny helye: Gazdakör székháza

Meghívó

A projekt keretein belül angiológiai és kardiológiai; diabetológiai és szemészeti szakas�szisztensi ráépített képzettség megszerzésére van lehetősége a Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központ egy-egy szakdolgozójának.

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi
Központ Nonprofit Közhasznú Kft
Cím: 6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1
Telefon: +36 77/502-952
E-mail:rendelo@jhrendelo.hu
Honlap: www.janoshalma-rendelo.hu

rendezi meg Jánoshalmán a Gazdakör
Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesülete.
Borverseny ideje: 2014. február 22 (szombat 09-17 óráig)

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt a borversenyre!

Az OKJ-s ráépített szakképzés egy olyan képzési forma, amit egészségügyi szakdolgozói
végzettséggel rendelkező egészségügyben dolgozó személy végezhet el, viszonylag rövid
időn belül, képzéstől függően egy, másfél év alatt, így a meglévő szakképesítése mellé
egy újabb ráépített szakképesítést szerezhet. Ezáltal magasabb szinten tudja ellátni a
feladatait, nagyobb rálátása lesz az adott szakterületre.

A szemészeti szakrendelésünkön a legmodernebb eszközöket használjuk, a környéken
csak mi rendelkezünk látótérvizsgálóval. Tervezzük egy Non-kontakt tonométer megvásárlását, mellyel szemnyomás mérést tudunk végezni a legkorszerűbb irányelveknek
megfelelően. Ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzéséhez nyújt segítséget a szemészeti
szakasszisztens.

A Felső-Bácskai borok 24.
nemes versenyét

Üveg felvehető és egyben leadható: az Egyesület székházában: 6440
Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 7.) 2014. február 21-én, pénteken 09-17
óráig.

Az EU által biztosított forrásból minőségfejlesztő továbbképzéseken és ráépített OKJ-s
szakmai továbbképzéseken vesznek részt az intézmény orvosai és szakdolgozói.

Hazánkban már népbetegségnek számít a cukorbetegség, a betegek száma félmillióra
tehető. Intézményünkben ezért fontos egy diabetológiai szakasszisztens alkalmazása,
hogy a cukorbetegeket minél magasabb szinten tudjuk ellátni.

Meghívó
CUKORBETEG KLUB

Téma : Az inzulin kezelés buktatói
Előadó: Dr. Király Ibolya belgyógyász

„Az egészség nem minden, de
egészség nélkül minden semmi

TÁMOP- 6.1.2./LHH/11-B-2012-0013”

Kedvezményezett : Jánoshalmi

Kistérségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Közhasznú Kft.
Időpont: 2014.február 25 délután 15-óra
Helyszín: A Benkő-Patika
udvarra nyíló helyiségében

Amit oly sokszor emlegetünk, most képpel is bizonyítva van, hogy milyen is lehetett a hajdani jánoshalmai gyümölcs piac a
mai Béke téren. A facebook-on sikerült fellelni, több Jánoshalma múltját felidéző kép
között. Aki teheti keresse fel a https://www.
facebook.com/pages/Jánoshalma-Egykoron/
oldalt, mert sok érdekességeket találhat, akár
személyes emléket is.

Tisztelt
Támogatóink!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át a
„Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”
Alapítványnak utalták. A tavalyi évben ez
az összeg 158.027,- Ft volt.
Most ismételten ilyen irányú támogatást
szeretnénk Önöktől kérni.
A gyermekek játékeszközeit szeretnénk
korszerűsíteni, ehhez kérjük a segítséget.
Alapítványunk adószáma: 18344484-103
Köszönjük a támogatásukat!
Ördögh Edit
óvodavezető

9. oldal

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom
Önt és kedves családját az alábbi fórumainkra!

Védjük meg a rezsicsökkentést!
Lakossági fórum Kiskunhalason
Vendégem: Soltész Miklós államtitkár
2014. február 12-én 18 órától
Halas Mozi, Bethlen Gábor tér 1.

Lakossági fórum Jánoshalmán
2014. február 20-án 18 órától
Imre Zoltán Művelődési Központ

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

kerekasztal beszélgetés
népszerű politikusokkal
2014. március 6-án 18 órától
Jánoshalma,
Imre Zoltán Művelődési Központ

Bácskossuthfalvi (Vajdasági) pálinka-bemutató és
kóstoló:18-19 óráig
Ezt követően vacsora, zene, tánc, tombola.

GÁLA ÉTTEREM
ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

Lehetőségekhez mérten tombola
tárgyat elfogadunk!
(Belépő ára: 3000Ft/fő)

Jegyek elővételben kaphatók
2014 február 28-ig:

Amennyiben személyes részvétele akadályoztatva van,
lehetőség van támogatói jegyek vásárlására a rendezvény
sikere érdekében 500, 1OOO és 2000 forint értékben

Jegyek elővételben vásárolhatók:
Dági József Jánoshalma Jókai M. u. 55.

Valentin-napi hétvége
február 14-15-16 Valentinnapi különlegességekkel várjuk
kedves Vendégeinket!

Torkos csütörtök és hétvége
március 7-8-9.

Szeretettel várjuk a kedves Vendégeinket!

tel: 77/401-442
06-70/453-5617
Kiss Róbert Jánoshalma Rákóczi u. 12.
tel: 06-20/266-1862
Farkas László Jánoshalma Széchenyi u. 9. tel: 06-20/965-7021
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
az eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára!

Gazdakör
Gyümölcs és Szőlőtermesztők
Egyesülete

Felső-Bácskai Hegyközség

BÁNYAI GÁBOR
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

J Á N O S H A L M I

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
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2014. február

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

Kéthetente

kedd, csütörtök 1330-1630.

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Februári extra ajánlata!

Szénsavas üdítőitalok 2l
85 Ft/db
Perfex 3 rétegű 24 tek. wc papír 793 Ft/cs
Nescafé 3in1 instant kávé 10db-os 439 Ft/cs
A készlet erejéig!

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

HAMAROSAN ÚJRA NYIT
A TANUSZODA!

Több mint három évtizedes múltra tekint vissza a hagyományos téli teremlabdarúgó torna, hiszen alapozást illetve a bajnokságra való felkészülést kitűnően „szolgálja”. Ha valaki azt gondolná, na és akkor mi van? – Ám az elmúlt
évtizedek azt igazolják vissza, hogy a vidéki csapatok részéről, határozott
igény merül fel, a tornán való részvételükkel mindezt igazolják is. A verseny
naptárukban jó előre bejegyzik, hogy ha január, akkor az JÁNOSHALMA! A
tornákon részt venni, nyerni – rangot jelent. Nagyjából igaz az, hogy a sportbaráti találkozok, mindennél fontosabbak, netán még a vándorserleggel hazatérni az meg egyenesen dicsőség. Többek között, a serdülő torna névadója

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

A torna végeredménye: 1. GRUND 1986. FC. (edző Vörös István) 2.
Pacsér (edző Poznic Bozsidar), 3. Jánoshalmi FC. (edző Fenyvesi Ferenc) 4. Bácsbokod (edző Aladics Tamás), 5. Sükösd (edző Geletta
Károly), 6. Borota (edző Horváth Nándor)

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. Alkalmakra és
folyamatosan. Irodák és közösségi terem. Érdeklődni: 06-30-904-49-41

www.pézé.hu

33. Majoros Aladár Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna
(Jánoshalma, 2014. január 25. - szombat)
Dr. Fenyvesi Máté a jánoshalmi labdarúgás ikonja a 76- szoros válogatott labdarúgó is megtisztelte jelenlétével a rendezvényünket. Vele találkozni a fiatal tehetséges labdarúgó palántáknak azt gondoljuk, mindenképpen maradandó élmény.
A tornák színvonalát talán az bizonyítja legjobban, hogy Pest, Somogy
megyei, vajdasági, illetve Jánoshalma vonzás körzetéhez tartozó csapatok is
részvételükkel emelték a teremlabdarúgó tornák színvonalát.
A tornák végeredménye:-

VÁLTOZÁS!

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

Pethő Zoltán

kút (edző Bényi József), GRUND 1986. FC. (edző Stranyóczky László), 6.
Jánoshalma II. (edző Széll Zoltán), 7. Szeremle (edző Tokodi Tamás), 8.
Bajaszentistván (edző Radics István).
Különdíjak:
A torna legjobb kapusa: Lebovity Stefan (Pacsér)
A torna gólkirálya: Jónás József (GRUND 1986. FC. )
A legjobb mezőnyjátékos: Kersztúri Timót (Nemesnádudvar)
Az ünnepélyes eredményhirdetésen az okleveleket, kupákat, különdíjakat
átadták: Renner Tibor (a rendezvény fővédnöke), Horváth Mihály (Jánoshalmi FC. elnöke), Szuhanek Béla (JFC. elnökségi tagja), Szabó Gábor (a versenybizottság elnöke).
36. „HUNYADI JÁNOS FELNŐTT
TEREMLABDARÚGÓ TORNA
(Jánoshalma, 2014. január 26. - vasárnap)
Ünnepélyes eredményhirdetés az okleveleket, kupát átadták: Renner Tibor
(a rendezvény fővédnöke), Horváth Mihály (Jánoshalmi FC. elnöke), Pethő Zoltán (JFC. elnökségi tagja), Szabó Gábor (a versenybizottság elnöke).
Torna végeredménye: 1. Pacsér (edző: Miklós József), 2. Buzsák (edző:

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG

Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)

11. oldal

Hosszú évek után mindhárom korosztályos csapatunk a –
DOBOGÓN VÉGZETT – szép volt fiúk!

JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.
Érdeklődni: 06-30-535-50-14

Nyitva tartás: H-P 08:00-12:00, 13:00-16:30 Sz: 08-12

Akvarisztika. terrarisztika, madár, rágcsáló, kutya,
macska tartáshoz felszerelések, kellékek, eledelek,
vitaminok.

HUNYADI NÉPE

Sikeresen szerepeltek csapataink a Teremlabdarúgó Tornákon

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

Kisállat és díszállat
felszerelés bolt

Tel: 0630/338-25 08

2014. február

33. Dr. Fenyvesi Máté Serdülő Teremlabdarúgó Torna
(Jánoshalma, 2014. január 19. - szombat)
Ünnepélyes eredményhirdetés az okleveleket, kupákat, különdíjakat átadják: Renner Tibor (a rendezvény fővédnöke), Horváth Mihály (Jánoshalmi
FC.. elnöke), Szuhanek Béla (JFC. Elnökség Tagja) és Szabó Gábor (Verseny Bizottság Elnöke)
TKÜLÖNDÍJAK:
A torna legjobb kapusa : Szécsi Árpád (Jánoshalmi FC.) csapat
A torna gólkirálya: Mihajlo Siacic (Pacsér)
A legjobb mezőnyjátékos: Molnár Adrián (GRUND 1986.FC.)
A legtechnikásabb játékos: Töttös Dániel név (Sükösd)

STÍLUS
ÜZLET
FEBRUÁRI AKCIÓJA

Torna végeredménye: 1. Jánoshalmi FC. (edző Fenyvesi Ferenc), 2.
Nemesnádudvar (edző Huber Gábor), Pacsér (edző Miklós József), 3. Mély-

Szilágyi Csaba Zsolt), 3. Jánoshalma (edző: Gieszinger Ferenc), 4. Nemesnádudvar (edző: Sziegl Gábor), 5. Borota (edző: Szólik Gábor), 6. Bajaszentistván (edző: Pető Ferenc), 7. GRUND 1986. FC. (edző: Stranyóczky László), 8.Szeremle (edző: Haász Balázs).
Különdíjak:
A torna legjobb kapusa: Maráczi Ádám (Jánoshalmi FC.)
A torna gólkirálya: Gieszinger Péter (Jánoshalmi FC.)
A legjobb mezőnyjátékos: Maravity Zdavko (Pacsér)
Horváth Mihály
Jánoshalmi FC. Elnöke

Kézilabda Híradó

Női divat táskák:
1690.Lóbalzsam (500 ml):
499.Üveg kávéspohár (6 db-os): 379.-/cs!

További akcióinkat
keresse az
üzletünkben!

A Csényi és Társa Temetkez ési Kft. a gyászoló csal ádok megbíz ásából 2014. január hónapjában a következ ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Szabó-Mikor Istvánné
sz: P. Szabó Erzsébet
élt: 93 évet
Jónás Mihály
élt: 94 évet
Schneider János
élt: 66 évet
Pásztor Pongrácné
sz: Szűcs Mária
élt: 80 évet
Farkas Sándorné
sz: Szili Janka
élt: 94 évet
Maczkó Istvánné
sz: Csima Mária
élt: 77 évet
Facskó Nándor
élt: 78 évet
Somogyi István
élt: 77 évet
Juhász Jánosné
sz: Ádám Margit
élt: 87 évet
Vörös József
élt: 76 évet
Faddi Lajosné
sz: Molnár Erzsébet
élt: 49 évet
Pásztor Lajos
élt: 66 évet
Szabó Jánosné
sz: Androvics Etelka
élt: 78 évet
Kurucz Istvánné
sz: Klinkó Etelka
élt: 88 évet
Kövesdi Gáborné
sz: Illés Jolán
élt: 86 évet
Tóth Józsefné
sz: Csernók Erzsébet
élt: 56 évet
Delanis Kozma Ágnes élt: 53 évet

Varga-Dudás Pálné
sz: Galgóczi Jolán
élt: 90 évet
Dora Mihály
élt: 77 évet
Nagy Lászlóné
sz: Vincze Franciska Máriaélt: 86 évet
Kerekes Istvánné
sz: Vancsik Teréz
élt: 87 évet
Szöllősi Józsefné
sz: Ördög Irma
élt: 83 évet
Németh Istvánné
sz: Szabó Terézia
élt: 69 évet
Rostás Gyula
élt: 63 évet
Daróczi Tamás
élt: 54 évet
Mészáros Józsefné
sz: Molnár Edit
élt: 62 évet
Békefi Istvánné
sz: Penczinger Mária
élt: 89 évet
Dr. Csépányi Nétusz
nyug. állatorvos
élt: 81 évet
Dora Jánosné
sz: Kiss Borbála
élt: 86 évet
Dakó Ferenc
élt: 57 évet
Kaltenecker József
élt: 86 évet
Rasztik Jánosné
sz: Salamon Anna
élt: 72 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!
A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kös zön et et
mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek gyászs zert art ás án,
tem et és én megj el ent ek, sír j ukr a vir ág ot, kos zor út hel yezt ek,
s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . :
06-30/529-7407

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés
Gázkazánok,
gáztűzhelyek,
gázbojlerek
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek
beüzemelése:

KISS ATTILA
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.
Tel.:06-20-32 39 906
A rendőrőrs indokolt
esetben az alábbi
telefonszámon hívható
éjjel – nappal :
20-539-64-99

2014. február hónapban nem
lesz Kirakodó vásár

Temetkezési vállalkozás

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2014. január hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:

Mándity Istvánné (1926)
id. Németh László (1932)
Czigleczki Miklós (1942)
Kalcsovics Sándor (1939)
Dujnov Andrásné (1930)
Fűz Imréné sz. Gulyás Anna(1922)
Kolompár Aranka (1973)
Kozma Lajosné sz Pál Julianna (1934)
Tóth Tiborné (1927)
Szűcs Erzsébet Éva (1960)
Takács Ernőné (1934)
Vámos János (1922)
Szalai Ferenc (1929)
Szakál Sándorné (1923)		
Szarvas Jánosné sz. Rendek Veronika (1935)
„Álmodtam nem rég, hogy utadnak vége, leteheted már fájdalmaid végre,
Éltedben annyi szívjóságot adtál, hogy az Atyától most megváltást kaptál.”
Nagy Zsolt ügyvezető

André Erzsi

Januárban elkezdődött az alapozás a lányoknál. A tavaszi forduló már február 22–én kezdődik, és hazai pályán fogadjuk Bácsalmás
csapatát. Szerencsés helyzetben vagyunk reméljük, mert 2 mérkőzés kivételével mindig itthon dől el a 2 pont sorsa. Szeretnénk a 3.
helyet megcélozni és azt kívánjuk, hogy legyen hozzá szerencsénk!
Íme, a tavaszi forduló:
1. február 22. szombat
2. március 01.szombat
3. március 08.szombat
4. március 22. szombat
5. április 05. vasárnap
6. április 12. szombat
7. április 19. szombat
8. április 26. szombat
9. május 10. szombat
10. május17. szombat
11. május 24.

14:30
14:00
14:00
11:00
18:00
11:00
10:00
11:00

Jánoshalma
„
„
„
„
„
„
„
Kiskunfélegyháza
1100:
Jánoshalma
Kiskunhalas

– Bácsalmás
– Tiszakécske
– Kecel
– Kiskőrös
– Lajosmizse
– Kalocsa
– Nemesnádudvar
– Kiskunmajsa
– Jánoshalma
– Csávoly
– Jánoshalma

Kérünk minden kézilabdát szerető közönséget, jöjjenek, szurkoljanak,
hogy együtt harcoljuk ki a bronzérmet!
Hajrá csajok, hajrá „JSE„!
R. M.

Az elmúlt 200
nap krónikája
A csapat kiválása óta, megalakult az
U-15-ös lánycsapat. Az ifjoncok a Ferencváros azonos korú játékosaival közösen, közös
csapatot alkotnak. A kifogástalan szereplésük nagy meglepetés. A felnőtt csapatunk
egy masszív jó képességű csapat. A területi bajnokságban elfoglalt helyük nem tükrözi
a tudásukat. Nem magyarázkodásként írom
le, de ha a komplett kerettel tudunk kiállni, bárkivel szoros meccset tudunk játszani, ha nem akkor bárki meglephet bennünket. Ráadásul a start előtt a kapusunk elvágta a kezét, és három meccset ki kellett hagynia. Ez rossz rajtot eredményezett. A szezon
közepére helyre állt a rend.
Az önállóságunk kezdetén az volt a cél,
hogy egy komoly felnőtt csapat mellett megalakítsunk egy U-15-ös utánpótlás gárdát is.
A felnőtt csapat nagyon jó meccseket játszik, az U-15-ösök Budapesten az U-15-ös
„A” csoport első helyén várják a tavaszi startot. Ezt ígértem, ez volt a cél. A közmondás is
ezt mondja „Az ígéret szép szó, ha betartják
úgy jó.”. Csak halkan megjegyezném 24+9
lánynak biztosítottunk sportolási lehetőséget.
Tanulunk a hibáinkból és folytatjuk a munkát tovább. Az új céljaink a következőek:
——A felnőtt csapat érmes legyen a területi
bajnokságban.
——Az U-15-ösök jussanak be az országos
döntőbe.
Meg vagyok győződve, hogy a kitűzött
célok elérhetőek.
U15 tabella:
1. FTC-Jánoshalma
2. MTK Hungária FC
3. Gödöllő SK
4. Csepel FC SE
5. FC Femina
Felnőtt tabella:
1. Mórahalom TSE
2. Kiskunhalas FC
3. Katymár SE
4. Méhecskék SE
5. Városföld SE
6. Aranybácska
7. Kiskunfélegyházi HTK
8. Akasztói Focisuli SE
9. Dunaszentbenedek KSE
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12. oldal

A lövészet

Rendőrségi hírek
Zs. A. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. január 6-án
22:05 és 22:20 óra közötti időben a Jánoshalma, Mészáros Lázár és Botond utca
kereszteződésében menet közben a kerékpárjáról eltulajdonította a hátizsákját a benne
lévő mobiltelefonnal, kb. 5000 Ft készpénzzel és személyes irataival együtt.
K. B. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. január
17-én 16:00 óra és 2014. január 18-án 07:00
óra közötti időben a feljelentő által üzemeltetett Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca
8/a. sz. alatt található Gomba büfébe ajtó
befeszítés módszerével bement és onnan
különböző élelmiszereket tulajdonított el kb.
35.000 Ft értékben. A nyomozás során felderítésre kerültek a bűncselekmény elkövetői
K.A. és K.B. személyében, akik mindketten
gyermekkorúak, így velük szemben büntethetőséget kizáró ok miatt a nyomozás megszűntetésre kerül.
F. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. január
18-án 22:00 és 23:00 óra közötti időben a
sértett házának udvarába kerítés átmászás
módszerével bement és az ott található
élelmiszer-vegyesbolthoz tartozó, az udvaron elhelyezett hűtőkből különböző üdítőket, söröket és jégkrémet tulajdonított el kb.:
25.000 Ft értékben. A bejelentést követően
rövid időn belül előállításra kerültek a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható K.I. és J.M. jánoshalmi lakosok,
tőlük lefoglalásra került az eltulajdonított élelmiszer egy része.
Sz. S. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki a Hunyadi János
Általános Iskola egyik zárt helyiségébe ajtó
kifeszítés módszerével 2014. január 20-án
16 óra és 16 óra 20 perc közötti időben
behatolt, az ott lévő táskákban kutatást végzett, amely során eltulajdonította a feljelentő
3.000 Ft. készpénzét.
P Z. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. január
21-én 20 óra és 20 óra 40 perc közötti időben a Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 1.

sz. alatti Sportcsarnok egyik öltözőjébe ajtó
befeszítés módszerével behatolt és onnan
eltulajdonította az Iphone típusú mobil telefonját 100 ezer forint értékben.
A bejelentést követően órákon belül elfogásra került a lopással gyanúsítható gyermekkorú K.A. és K.B., tőlük a telefon lefoglalásra került. Nevezettekkel szemben büntethetőséget kizáró okból a nyomozás megszűntetésre kerül.
N. N. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. január
27-én 17 óra 30 perc és 19 óra 00 perc
közötti időben a Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 1. sz. alatt található Sportcsarnok
egyik öltözőjének bezárt ajtaját benyomta, majd az öltözőben lévő ruhájának zsebéből 15.000Ft. készpénzt tulajdonított el.
Ugyanekkor eltulajdonította az elkövető S.M.
jánoshalmi lakos 8000 Ft készpénzét és a
Sony Xperia E típusú mobiltelefonját.
A jánoshalmi rendőrőrs munkatársai felderítették az elkövetőt K.F. jánoshalmi lakos
személyében.
K. S. Jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen aki 2014. január
28-án a délutáni órákban a sértett házába a
csukott de nem zárt kapun és bejárati ajtón
keresztül bement, és az étkezőben lévő asztalról eltulajdonította a sértett barna színű
pénztárcáját, a benne lévő 23.000 Ft készpénzzel, valamint személyes irataival együtt
A bűncselekményt ugyanaz a személy K.F. - követte el, csakúgy, mint az előbbit,
nevezett a kihallgatása során beismerő vallomást tett.
Eljárás indult a Jánoshalma, Kossuth L.
utca 3. szám alatti Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola képviselőjének írásbeli feljelentése alapján ismeretlen tettes
ellen, aki 2014. január 27-n 16 óra és
20 közötti időben az intézmény épületének
egyik irodájából eltulajdonította az intézmény
tulajdonát képező 1 db Notebook FSC-NB
PA2548-s tipusú, fekete-szürke színű, YSMR
078386 BPK-PTSY6 gyártási számú laptopját 130.000 Ft értékben.

Horváth Ferenc a Jánoshalmi járás polgárőr koordinátora: jogkövető állampolgárként segítem az Országos Polgárőr Szövetség és a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség munkáját, valamint a meglévő egyesületeket, és a később alakuló polgárőr csoportokat tartom össze. Arra törekszem, hogy
a polgárőrség minél jobban működjön, és
az elvárásoknak megfeleljen a Jánoshalmi
Járásban is.
Szeretném, hogy a járási székhelyhez tartozó településeken mindenhol legyen polgárőrség.
Én úgy gondolom, hogy a jogkövető állampolgárokká válást, a nevelést már kis korban
el kell kezdeni, ezért is fogok tenni kellene:
például bűnmegelőzési, drog prevenciós és
áldozattá válásról szóló előadásokat tartani
a "rendőrséggel közösen" az általános iskolákban osztályfőnöki órákon. Rendelkezik a
Jánoshalmi polgárőr egyesület egy régebben
pályázaton nyert Drog - bemutató táskával
ezt elkérve, ez is sokat segít.
Az óvodában közlekedésbiztonsági gya-

korlatokat fogok szervezni.
A Rendőrséggel - önkormányzatokkal és
a meglévő - valamint a leendő polgárőr csoportokkal kapcsolatom felhőtlen és kiváló, és
a közös munkánk ebben még egészen nem
merül ki. A jövőben még kiterjedtebben egyegy településen közös szolgálatokat szervezünk, több polgárőr egyesülettel, csoporttal, a kecskeméti és vidéki rendőrkapitánysággal, körzeti megbízottakkal, erdészekkel,
önkormányzatokkal együttműködve.
A jövőben nagyon szeretném elérni azt,
hogy a működési területemen (ami 5 településből áll: Jánoshalma - Mélykút - Rém Borota - Kéleshalom) mindenhol legyen polgárőr egyesület vagy polgárőr csoport, és
szülessen együttműködési megállapodás a
polgárőrségek és az önkormányzatok között.
Jánoshalma. 2014. 01.19.

Járási koordinátori
bemutatkozás!
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Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

Alapító:
Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel:
Ágoston István a Szerkesztőbizottság elnöke.
Szerkesztőség címe:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1
E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Horváth Ferenc. „Polgárőr”
Örökös Tiszteletbeli elnök.
Fegyelmi bizottsági elnök.
Járási koordinátor ügyintéző.

ink, sőt szövetségeseink.
Katonáskodásom első idejét az ezred
A szocialista időkben kötelező volt a kato- géppuskásainál töltöttem. Kiskaliberű, kétnai szolgálat. Érettségi után egy évvel nekem csövű géppuskáink voltak, amelyek alacsois be kellett vonulnom a hadseregbe. Sen- nyan szálló repülőgépek, helikopterek kilövékit nem érdekelt az, hogy én akarok-e kato- sére voltak hivatva.
na lenni vagy sem, a két évet le kellett szolTöbblet szabadságra a nyaranta meggálnom.
rendezett éleslövészeten volt lehetőségünk.
Szerettem volna ide, helybe kerülni a lég- Kiváló lövészet két nap jutalomszabadságot
védelmi tüzérekhez, hisz így sűrűbben lát- is kaphattunk.
hattam volna a családomat. Mint politikailag
Az éleslövészet színhelye egy észak
megbízhatatlan szülők gyermekét egy mes�- magyarországi lőtér volt. Ide jártak lövészetsze lévő dunántúli lövészezredhez soroztak re a jánoshalmi légvédelmi tüzérek is, akikbe. Ez az ezred volt akkor a sereg „idegenlé- nek nagy kaliberű légvédelmi ágyúik voltak.
giója”.A fölöttem lévő ágyon például egy pesti Az éleslövészetet mindig a légvédelmi gépsrác aludt, aki civilben zsebtolvaj volt a fővá- puskás szakaszok kezdték. A cél egy alacsorosi villamosokon. A tisztek többnyire ala- nyan szálló repülőgép által kötélen vontatott
csony termetű emberek voltak, nagy hang- célzsák volt. Ezt kellett eltalálnunk megadott
gal ordítoztak ránk, újoncokra, egésznap. időkereten belül, csövenként tíz-tíz lőszerrel.
Alig hagytak pihenőt. Állandóan ugráltattak A lőszermennyiség nagyon kevés volt, mert
bennünket, úgymond a „győzelem” érdeké- egy rövid idő alatt ki lehetett lőni az egészet,
ben. Sokszor még takarodó után is gondos- és ha ez a sorozat nem talált, akkor vége
kodtak számunkra „programról”. Alig vártuk, lett a lövészetnek és lőttek a jutalomszabadhogy ezek az „emberek” leszereljenek és mi ságnak is.
A mellettünk lévő orosz légvédelmi pusis öregkatonák legyünk. Nyugalmasabb lett
az életünk. Ez az ezred azonban az első lép- kások ugyanolyan kaliberű fegyvert használcsőhöz tartozott, tehát a szabadság kiadásá- tak, mint mi, csak ők négy csővel és korlátlan
val nagyon szűken bántak, ráadásul haza- lőszermennyiséggel tüzelhettek egész idő
utazásom az akkori közlekedési viszonyok alatt. Nem volt korlátozva a lőszerfelhasznámiatt jó másfél napig tartott. Háború esetén lásuk, így eredményesebb volt a lövészetük
az első lépcsőt vetették volna be legelőször is. Ők egyébként állandóan harckészültséga harcba. Szerencsére nem került rá sor. Az ben voltak, így éles lőszerrel bőven el volakkori hivatalos ellenségeink ma már baráta- tak látva.
Mi éleslőszert csak adagolva, és csak lövészetre
kaptunk, akkor is szigorúan
el kellett számolnunk a felhasznált lőszer hüvelyeivel
is. Sokszor órákig keresgélte az egész szakasz a mes�sze repült lőszer hüvelyeket,
mire megtalálta mindegyiket.
Csekély orosz nyelvtudásunkat összeszedve megkérdeztük az orosz légvédelmis
katonákat, hogy nem kaphatnánk-e tőlük éleslőszert
––Autó és gép alkatrészek
a lövészetünkhöz, hisz nekik
úgysem kell elszámolniuk
(csapágy, szimering, ékszíj,
vele olyan szigorúan. Különszűrő)
ben is ki tudja azt leellenőrizni, hogy melyik szakasz lőtte
––Akkumulátor
ki azokat.
Az előírtnál több lőszer
––Hidraulika alkatrész
kilövése növelte a sike––Kenőanyag
res lövészetünk esélyét. Az
orosz katonák Aljosához irá––Autóápolási és felszerelési
nyítottak, aki várt bennüncikkek
ket este a takarodó után az
orosz táborban. A többlet
Jánoshalma, Bem u. 34.
lőszer ára egy ivóvizes kannányi vörösbor volt. Este a
Tel.: 06-77/402 725,
megbeszélt időben egy tár+36-20/3909-151,
sam kíséretében elindultunk
az orosz táborba, amely nem
+36-20/3812-599
volt messze a mi táborunkE mail: dagi.jozsef@gmail.com
tól. Az orosz őrnek elmondtuk, hogy Aljosához jöttünk.

Műszaki
kereskedés

Or vosi ügyelet

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

A névnek varázslatos hatása volt. Az őr jelet
adott, és erre két orosz katona jött ki elénk a
táborból. Ők kísértek be bennünket a táborba. Intésükre útközben többször is megálltunk, vagy elbújtunk, nehogy észtre vegyenek az orosz tisztek bennünket. Aljosa sátra egy nagy raktár mellett volt. Ő volt a tábor
raktárosa, egyben „kereskedője” is.
Az üzlet zavartalanságát egy, a sátor
bejáratánál állandóan kifelé figyelő orosz
katona biztosította. Aljosa nagyon meghatódott a kanna bor láttán, és rögtön barátjának szólított bennünket. Elmondta, hogy
Novoszibirszkből származik és már három
éve nem volt otthon. Novoszibirszk szép
hely – mondta és így folytatta: ha arra járok,
keressem fel. Intésére két katona hozott egy
kosár lőszert, ami jó volt a mi géppuskánkba is. A probléma az volt, hogy a kosár tetején két nagyátmérőjű lőszer is volt, amelyek
túl nagyok voltak a mi géppuskáink számára. Hiába erősködtem, hogy ezek a lőszerek nem férnek be a mi fegyvereink csövébe, Aljosa ragaszkodott hozzá, hogy ezeket
is elvigyük. Búcsúzásul még három kézigránátot is akart adni nekünk halfogás céljából,
de ezt a szívességet sikerült elhárítanunk.
Visszafelé az óvatossági rendszabályokat
betartva, az orosz katonák kíséretében szerencsésen kijutottunk a szovjet táborból.
A kapott lőszereket elosztva még aznap
éjszaka titokban betáraztuk a géppuskáinkba, így vártuk a másnapi éleslövészetet.
Viharos napra ébredtünk, egésznap dörgött-villámlott. Elhangzott a tűzparancs és az
egész szakasz össztüzet nyitott a célzsákra.
Ekkora zenebonát a törökidők óta nem hallott ez a környék. A szakasz szét lőtte a célzsákot, sőt még a vontató kötelet is darabokra szaggatta. Parancsnokunk örömében földhöz csapta a tányérsapkáját. Neki előléptetést, nekünk két-két nap jutalomszabadságot
jelentett a sikeres lövészet.
Gondom volt azonban a két nagyméretű
lőszerrel, amelyek a hátizsákomban lapultak.
Szerencsére megérkeztek a jánoshalmi légvédelmi tüzérek, akiknek ez két lőszer pont
jó volt ágyúikhoz, így azokat is ellőtték lövészetük során, megmentve ezzel bennünket a
hadbíróság esetleges érdeklődésétől.
Később mesélték, hogy a rézhüvelyekből
az egyik tiszt gyönyörű virágvázákat készíttetett.
Novoszibirszkbe már nem jutok el. Nem
tudom Aljosa él-e még?
Fiatalok voltunk, és a siker érdekében
sokat kockáztattunk. Aljosa szó szerint az
életét kockáztatta lövészetünk sikere érdekében vitt mindössze egy kanna borért.
Mi akkor két-két nap jutalom szabadságot
kaptunk a kiváló lövészetért, ami nagy szó
volt abban az időben a laktanya falai közé
bekényszerített kiskatonáknak.
Az egyszerű katonák sohasem voltak
ellenségei egymásnak, a viszályokat többnyire mások okozták.
Fajszi Ferenc
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Anyak önyv i hír ek
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