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Tisztelt Jánoshalmiak!

Elérkeztünk az év azon időszakához, amikor az adóbevallásokat kell készítenünk. Ennek keretében rendelkezhetünk adónk 1 %-áról is, amellyel valamely nonprofit egyesület vagy alapítvány munkáját támogatjuk. Szeretnék
mindenkit megkérni, gondolja át, kinek adja ezt a pénzt. Sokat hallottunk
mostanában a médiában arról, hogy némely alapítvány nem arra a jó célra használja fel a beérkezett adóforintokat, amire szánták az adományozók.
Az elmúlt időszakban szintén egy TV műsorban hangzott el, hogy egy beteg
ember gyógyítására létrehoztak egy alapítványt, azonban az összegyűlt kb.
1 millió forintból csak 200.000 Ft-ot adott az alapítvány a gyógyításra, a többi 800.000 forintot (!) működési költségként megtartotta. Miért adnánk a pénzünket olyan alapítványok részére, amelyeknek a működésére, az adományozott összegek felhasználására nem látunk rá? Ezért kérek mindenkit, inkább
olyan helyi egyesületek, alapítványok javára ajánlják fel ezt az összeget, amelyeknél a felhasználás nyomon követhető, látható és saját életünket, környezetünket teszik szebbé, jobbá. Biztosan talál mindenki a környezetében olyan
egyesületet, alapítványt, amelyik működése kihat a saját vagy valamely családtagja, hozzátartozója életére. A pénzünkkel tegyük szebbé, jobbá a saját
vagy környezetünk életét, ne idegenekét. Köszönöm!

Tisztelt hölgyeim, lányok,
kisasszonyok, asszonyok,
édesanyák és nagymamák!
Nőnap alkalmából szeretettel
köszöntöm Önöket az alábbi
gondolatokkal:
Ragyogj, mert szeretetre születtél, mert az
élet hordozója lettél,
Ragyogj, mert érzelmek élnek benned,
értelmet adva az életednek.
Ragyogj, hogy erőt sugárzó lényed szülője
lehessen a reménynek.
Ragyogj, mert a közöny sivársága nem
vethet árnyat a napsugárra.
Ragyogj, mert szép vagy és ragyognod kell!
Mert lelkedben rejtett csillag tüzel,
Ragyogj, mert Isten üzenete vagy!
Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!
B. Radó Lili A nő dícsérete

Czeller Zoltán polgármester

K. T. rendőr tiszt

Lomtalanítás

2014. március 18. és
2014. március 21. között

Önkormányzatunk, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel együttműködve lomtalanítást szervez.
A szolgáltató kéri a lakóingatlanok tulajdonosait, hogy a lom hulladékot (háztartásokban feleslegessé vált használati tárgyak, nagy darabos hulladék)
KÖTEGELVE, ZSÁKOKBAN, ÖSSZERENDEZVE, a hulladékszállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. a kihelyezett lom hulladékot elszállítja.
Kérjük az időpont pontos betartását, ugyanis a gyűjtő jármű egy utcában egyszer tud elhaladni. Amennyiben később helyezik ki a hulladékot, annak elszállítását a szolgáltató nem tudja garantálni.
A lomtalanítás során az alábbi anyagok nem kerülnek elszállításra:
——Veszélyes hulladék (festékes, vegyszeres dobozok, ipari hulladékok,
akkumulátorok),
——Elektronikai hulladék,
——Építési törmelék,
——Gumiabroncs,
——Zöld-hulladék (ág, falevél, nyesedék, fű)
Az ide vonatkozó környezetvédelmi előírások miatt a szolgáltatónak, ezen hulladékokat nem áll módjában a lomtalanítás keretében elszállítani. Kérjük szíves megértésüket!
A felsorolt hulladékok elhelyezésére a Hajósi úti hulladékudvarban van lehetőség.

A szolgáltató azon ingatlanoknál, ahol a tulajdonos kérésére szünetel a szolgáltatás, nem végez lomtalanítást.
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály
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2014
A KONSZOLIDÁCIÓ ÉVE…
Czeller Zoltán polgármesterrel beszélgetünk
pénzügyekről, aktualitásokról, tervekről

JHN: 2013 óta más elveken működő állami finanszírozás lépett életbe az önkormányzati
szférában. A feladatfinanszírozás életbe lépése milyen hatással volt a tavalyi év teljesítési adataira, és az idei költségvetés tervezésére?
Czeller Zoltán polgármester: Lényegében nem befolyásolta a munkánkat. Azelőtt is következetes pénzügyi stratégiát folytattunk, mértéktartóan terveztünk. A kérdésének egy részére
májusban, a zárszámadáskor tudok pontos választ adni. Idén több alkalommal, január 30-án,
februárban 3-án, 5-én, 10-én, 11-én történt előzetes egyeztetés a költségvetéssel kapcsolatban összevont bizottsági üléseken, mielőtt február 19-én elfogadásra került. Köztudottan a
költségvetés két nagy fejezetre tagolódik; egy fejlesztési és egy működési részre. A fejlesztéseinknél a tavalyi év végén elfogadott középtávú tervekben megfogalmaztuk, hogy a kötvénykibocsátásból származó kiadások ettől az évtől már nem terhelik az Önkormányzatot. A 2014es év pénzügyi téren a konszolidáció évének tekinthető, mivel a FIDESZ-KDNP kormány a
tavalyi első körös adósságátvállalás után 2014-ben teljes mértékben átvállalja a fejlesztéseinkhez felvett hiteleket. A mi esetünkben nem rosszul gazdálkodásról volt szó, hanem arról,
hogy az intézményeink működtetése mellett fejlesztésekre kizárólag csak hitelből volt
lehetőség. A jelenlegi városvezetés működésének 8 éve alatt nem vezetett be új adónemet, és nem emelt adót, mert nem kívánta ezzel a lakosság terheit növelni. Így eléggé
behatárolt a költségvetés bevételi oldala. Ha nem bocsátunk ki kötvényt, ma nincs felújított iskola, nincs új egészségügyi központ, piatér, főtér, művelődési központ, buszpályaudvar, nincsenek felújított utak és járdák, és a laktanya területén ma is gaztenger lenne,
nem pedig közművesített ipari terület, amire a legnagyobb szükség volt.
JHN: A 2010-es választások előtt a fenntartható fejlődést tűzte zászlajára a jelenlegi városvezetés. Látjuk, rengeteget fejlődött az utóbbi négy évben a város. Mennyiben tükröződik ez
a szándék az idei költségvetésben?
► folytatás a 3. oldalon

STABIL PÉNZÜGYI HELYZET,
ELŐRELÁTÓ
TERVEZÉS
Költségvetés 2014
2014. február 19-én tárgyalta a Képviselő-testület a város idei évi költségvetését. A csaknem
egy hónapon keresztül átívelő tervezési folyamatot nyugodt hangnem, bizakodó légkör uralta. Az intézmények vezetői konstruktívan együttműködtek a város vezetésével, ennek eredményeképpen egy, az intézmények működőképességét, egyúttal fejlesztési lehetőségeit is biztosító költségvetés született meg, amit a város vezetése egyhangúlag elfogadott.
A helyi önkormányzat által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a Képviselő-testület – a kötelező és önként vállalt feladatokra is tekintettel – egész évre meghatározza a források felhasználásának módját és
arányait, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét, a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, hatásköröket.
► folytatás a 3. oldalon

Életet mentettek
Jánoshalmán 2014. február 18-án 11 óra 30 perc körüli időben két hölgy megpróbált bejutni a Czobor utcában egy idős hölgyhöz. Azt tapasztalták, hogy a bent
lévő nyolcvan év körüli asszony nem tud már menni, az ajtóban állt. Benyitottak,
és nagyon meleg levegő csapta meg őket, valamint szúrós szag (gázszag). Az
idős asszony erős fejfájásra panaszkodott. Hirtelen azt sem tudták mit is csináljanak. Elvitték az ágyára a nénit, s orvost próbáltak hívni, de nem sikerült elérni a házi orvosát. Végül Kiss Józsefné az egyik segítő átszaladt a szomszédba lakó körzeti megbízotthoz, akit már diák kora óta ismert. Társa Diósi Jánosné ott maradt a helyszínen. Földes András gyorsan összekapta magát és értesítette a mentőket és a tűzoltókat, majd a két hölggyel közösen kivitték az idős hölgyet az udvarra. Mint kiderült 83 éves asszony a gáztűzhelye sütőjének begyújtásával próbált meleget csinálni a konyhában. A kiérkező mentők megállapították,
hogy a néni enyhébb fokú szén-monoxidmérgezést kapott – közölte a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.
Amikor már túl voltak nehezén Kissné így zártra története: a rendőr átfogta a
nyakam és azt mondta: megmentettük a néni életét!
Köszönet érte, minden résztvevőnek, aki az életmentésben részt vett!

MEGKEZDŐDÖTT A CSATORNAÉPÍTÉS
2014 február végétől, megkezdődött a
csatorna beruházás kivitelezése. Ahogy már
arról korábban tájékoztatást adtunk a kivitelezők minden ingatlant fel fognak keresni a házi bekötések egyeztetésével. Jelenleg az előkészítő munkálatok folynak a
város különböző pontjain. Ezek az alábbiak: csőanyagok és betonelemek deponálása, gázvezeték hálózat felmérése, nyomvonal kijelölések, kutatóárkok ásása a társ
közművezetékek helyének megállapítására,
vákuumkutak telepítése, stb.
A kivitelezők 2014 március 10-től minden
munkavégzéssel érintett utcában tájékoztató táblákat helyeznek el.
2014.03.03-től az alábbi munkavégzés

történik:
Fürdő u.-ban a közmű feltárások és a
vákuumkutas talajvízszint süllyesztéshez
szükséges kutak telepítése
Közmű feltárások:
Kölcsey Ferenc utca
Halasi út
Kalmár Sándor u.
Közmű feltárások, kutatóárkok létesítése:
Móra Ferenc u.
Kórház u.
Dr. Szobonya Zoltán u.
Hunyadi u.
KÉRÜNK
MINDEN
JÁNOSHALMI
LAKOST, HOGY SEGÍTSÉK A KIVITELE-

ZÉS ELŐREHALADÁSÁT.
A MÁR LERAKOTT KITŰZŐKARÓKAT
VIGYÁZVA ŐRIZZÉK MEG!.
RENDSZERESEN OLVASSÁK A TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKAT. EZZEL SOKSZOR
FELESLEGES UTÁNAJÁRÁSTÓL KÍMÉLIK MEG MAGUKAT.
A MUNKÁKKAL KAPCSOLATOSAN
ÉRDEKLŐDNI LEHET AZ ALÁBBI ZÖLD
SZÁMON:

06 80 63 00 72
ingyenesen hívható
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Évzáró-évértékelő közgyűlés és tisztújítás
a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesületnél

Február 8-án tartotta meg évzáró közgyűlését a BEM JÓZSEF
HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET.
Györgypál Csaba nyugállományú alezredes az egyesület elnöke, a 2013-ban elhunyt Korom István r. főtörzsőrmesterre történő
megemlékezés után az egyesület 2013. évi tevékenységének ismertetésével kezdte meg a közgyűlés munkáját. Értékelte az egyesület
helyzetét, a benyújtott pályázatok eredményességét. Tájékoztatta a
közgyűlést az elnyert illetve kapott támogatásokról, külön kiemelve
és megköszönve az állampolgárok SZJA 1%-a felajánlásából származó 93.834Ft. -ot.
2013-ben egyesület két- két tagja Honvédelmi Minisztériumi illetve
MH Vezérkar Főnöki elismerésben, az egyesület pedig a 102. légvédelmi tüzér ezred megalakulása 55. évfordulója alkalmából a polgármester úrtól „Emlékplakett és Oklevél” elismerésbe részesült.
A költségvetési helyzet ismertetése után- mely egyébként jelentős pozitív mérleget mutatott - az egyesület által szervezett rendezvények kerültek értékelésre.
A különböző szórakozást és egészség megőrzést szolgáló rendezvények, kirándulások mellet kiemelt fontosságú tevékenység volt a
hagyomány őrzés illetve a város társadalmi életében való aktív részvétel.
Az év folyamán az egyesület három kiemelt rendezvényt tartott.
Május 24-én az egyesület szervezésében és levezetésével megtartott Magyar Hősök Emlékünnepe a „HŐSÖK NAPJA” megemlékezést.
Június 8-án kistérségi bajtársi találkozót Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskunhalas, Szabadszállás és Szeged
egyesületei részvételéve.
Szeptember 28-án bajtársi találkozót a 102. légvédelmi tüzér
ezred megalakulása 55. évfordulója alkalmából.
A „Halottak napján” a „Hősi Sírkert”-ben történt kegyeleti gyertyagyújtáson túl megemlékeztek és tiszteletüket tették a jánoshalmi temetőkben nyugvó katonabajtársaik, volt munkatársaik sírjainál.
Az elnökségi beszámoló után Vida Benő a Felügyelő Bizottság
(FEB) tagja ismertette a FEB jelentését a 2013 évben végrehajtott
ellenőrzések tapasztalatairól, az egyesület működési rendjéről és a
gazdálkodás helyzetéről.
Ezek után került sor a 2014 évre tervezett programok, majd a
„Költségvetési terv” valamint az
éves tagdíj és az állampolgárok
által felajánlott 1% tervezett felhasználásának ismertetésére.
A hozzászólások során először
dr. Kovács György nyugállományú mk. ezredes a DAR elnöke kért szót. Ismertette a BEOSZ
elnökének levelét, majd elismerően szólt az egyesület éves tevékenységéről, kiemelve a hagyományápolási munkát majd két
elismerést adott át.
A BEOSZ elnöksége a hagyományápolási tevékenységéért Árpás

Tamás nyugállományú r. főtörzsőrmestert és az egyesületben
huzamos időn át végzett lelkiismeretes munkájáért Botka Zoltánné
nyugállományú zászlóst elismerő oklevélben részesítette.
Durgó Tamás százados a Magyar Honvédség megyei Katonai
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője hozzászólásában kiemelte az Iroda és az egyesület közötti jó együttműködést. Deli József
nyugállományú ezredes a DAR tiszteletbeli elnöke a 102. létü. e.
megalakulása 55. évfordulójának méltó megünnepléséről szólt és felidézte a Jánoshalmán töltött szolgálati éveit.
A napirend zárásaként tagság az elnökség beszámolóját, a FEB
jelentését a beterjesztett költségvetést illetve a tervezett programokat
egyhangúlag fogadta el.
Mivel a vezetőség és a FEB mandátuma lejárt a közgyűlés érdemi
munkája a „tisztújítással” folytatódott. A jelölő bizottság elnöke Fórizs
Gábor nyugállományú főtörzszászlós vezette le választást melynek során a beterjesztett tisztség viselőket az egyesület egyhangúlag választotta meg. Az egyesület elnöke Györgypál Csaba nyugállományú alezredes maradt.
A közgyűlés
zárásaként Agócs
Imréné elhunyt
férje relikviáiból
összeállított gyűjteményt adott a
„Múzeum” részére, majd Györgypál
Csaba
elnök köszöntötte a 2013. évben
„kerek” születésnapi évfordulót
megélt tagjait.
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
Jánoshalma Városban a kötelező felvételt
biztosító Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődébe történő beiratkozás a 2014/2015 nevelési évre
2014. április 28- május 6-ig
hétfő - szerda : 800 -1600 óráig lesz,
a Radnóti utcai óvoda
(6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.)
irodájában.
2014. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre
kötelezettek azok a gyermekek, akik 2014.
évben töltik be ötödik életévüket. Őket
mindenképpen be kell íratni!
Jelentkezéssel óvodába az a gyermek
vehető fel, aki 2014. augusztus 31-ig betölti
3. életévét.
Azon gyermekek esetén, akik 2014.
szeptember 1. után töltik be 3. életévüket, az
óvodai felvétel a férőhelyek függvényében
folyamatos.
Beiratkozáshoz a következő
okmányok szükségesek:
●●a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány
●●a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
●●a gyermek születési anyakönyvi kivonata
●●gyermekorvosi igazolás
●●a gyermek TAJ kártyája
●●a gyermek oltási kiskönyve
A felvétel rendje:
1. Valamennyi óvodában működik napközi, az
étkezést igényelni a beiratkozás után lehet.
2. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője
dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés

3.
4.

5.
6.
7.

esetén az óvoda fenntartója által szervezett
bizottság tesz javaslatot a felvételekre, majd
határozatot ebben az esetben is az óvoda
vezetője hoz.
A döntésről az óvoda írásban értesíti a szülőket.
Elutasító döntés ellen felülbírálati kérelemmel élhetnek a szülők. A felülbírálati kérelmet az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a jegyzőnek (fenntartónak) címezve a központi óvoda vezetőjénél lehet benyújtani.
A felvételi körzetekről és a felvétel egyéb
szabályairól az óvodában, és a város honlapján tájékozódhatnak.
Az újonnan felvett gyermekeket szeptember
1-jétől, folyamatosan fogadják az óvodák.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába
kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg amelyik a szülő munkahelyéhez legközelebb van. A beiratkozás a felsorolt óvodákban történik.

A szülő az óvodai nevelésben történő
részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt
napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.
Az önkormányzati fenntartású óvoda körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik
óvodában, illetve a www.janoshalma.hu
oldalról letölthető.

GYPCS

Fiatal művészek bemutatása
„Rajtunk is múlik, hogy
meddig tart nyitva!”

A Családok Anyagi Biztonságáért Közhasznú alapítvány kezdeményezésére szeretnénk minden hónapban bemutatni jánoshalmi kreatív
művészt, ezzel lehetőséget biztosítva alkotásaik megtekintésére, a művész megismerésére.
Másodjára került megrendezésre kiállításunk, ahol Gyimesi Nóra műveit tekinthették meg az Imre Zoltán Művelődési Központban.
Jelenleg történelem szakos hallgató és mellette hobbi szinten rajzol.
Várjuk kreatív művészek jelentkezését!

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

Születésnapi köszöntő

vízben. Bennem ekkor fogalmazódott meg,
hogy amikor időm engedi, el fogok menni
úszni. Jó volt látni az emberek arcán a szűnni nem akaró mosolyt és vidámságot.
Egy szó, mint száz, itt láttam csak, milyen
sok jánoshalmi ember várta, és örül annak,
hogy megnyílt az uszodánk! Láthatóan minden társadalmi réteget meg tud mozdítani az
a tudat, hogy a sportolni vágyóknak karnyújtásnyira itt van a testet-lelket frissítő úszás,
esetleg az úszó edzés és a vízi-aerobik,
másoknak pedig a szauna.
Végül, de nem utolsósorban… Köszönjük
a város vezetésének, hogy újra megnyílt az
uszoda! Rajtunk is múlik, hogy meddig tart
nyitva! Tartsuk fent az uszodánkat, éljünk a
lehetőséggel!
lesi

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.

18359639 - 1- 03

Adószám: 18369748-1-03

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

Számlaszám: BTKSZ 51100036-100045820

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

Az elmúlt két hétben nem tudtam végigmenni úgy az utcán, hogy ne halottam volna
az emberektől: „Újra kinyílik az uszoda!” „Én
már meg is vettem a bérletet!” –mondták itt
is, ott is. Örömteli érzés volt azt hallani, hogy
igenis készülnek elmenni az emberek úszni,
hogy fontos nekik ez a nálunk is elérhető vízi
sport, és az egészséges életmód!
Én már első nap voltam az uszodában.
Amint beléptem a sportcsarnokba, már akkor
hallottam azt az összetéveszthetetlen zsibongó hangzavart, ami az uszodából szűrődött ki. Az uszoda dolgozóin lehetett látni, hogy mennyire örülnek annak, hogy ismét
működik az uszoda és megtelik élettel. Amikor beléptem az ajtón, pár másodpercig csak
egy helyben álltam. Megdöbbenve láttam,
hogy milyen sokan vannak! Az idősebb korosztály és a fiatalabbak is egyaránt voltak a

Felhívás

Rendelkezés
az adó 1% százalékáról

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.

Jánoshalmáért Alapítvány

18343706-1-03

Czeller Zoltán polgármester úr köszöntötte Csizovszki Györgyöt 90. születésnapja alkalmából és átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr üdvözlő elismerő levelét.

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

J Á N O S H A L M I

2014. március

STABIL PÉNZÜGYI HELYZET,
ELŐRELÁTÓ
TERVEZÉS
Költségvetés 2014
◄ folytatás az 1. oldalról

Jánoshalma város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde) 2014. évi költségvetése a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvény, az
ide vonatkozó ÁHT és Kormányrendelet, a hatályos ágazati jogszabályok, a helyi önkormányzat rendeletei, a Képviselő-testület határozatai és a 2014. évi költségvetési koncepció szerint,
azok figyelembevételével került összeállításra.
A Képviselő-testület a
a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét
5 233 179 ezer Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét
5 310 907 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát 77 728 ezer Ft-ban állapítja
meg.
A Képviselő-testület a költségvetési stabilitás megteremtésének módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása
pénzmaradvány működési célú igénybevételével
8 594 ezer Ft
pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevételével
4 134 ezer Ft
b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása
felhalmozási célú hitel felvételével
65 000 ezer Ft
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése
érdekében
az alábbi intézkedéseket teszi:
a.) Hitelfelvétel (csatornázási beruházás önerejének biztosítására)
b.) Kiegészítő állami támogatás igénylése (működőképesség
fenntartására)
c.) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele
Jánoshalma Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési
szervek 2014. évben mindösszesen 5.310.907 ezer Ft-ból gazdálkodhatnak.
A Képviselő-testület idei évi költségvetési rendeletében az alábbi kiadásokra
biztosít fedezetet:
I. Helyi önkormányzat kiadásai
1.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás1 097 EFt
2.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 3 415 EFt
3.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9 158 EFt
4.) Szennyvíz-csatorna beruházás (pályázati forrásból)
3 619 190 EFt
5.) Közutak üzemeltetése, fenntartása
5 872 EFt
6.) Kunfehértói tábor 2014. évi fenntartási költségeihez hozzájárulás 280 000,- Ft
7.) Diákélelmezési Konyha fenntartása, üzemeltetése
137 796 EFt
8.) Az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 18 355 EFt
9.) Építményüzemeltetés
42 700 EFt
10.) Zöldterület kezelés
20 481 EFt
11.) Önkormányzati jogalkotás
14 236 EFt
12.) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (pályázatból)
21 900 EFt
13.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
950 EFt
14.) Közvilágítási feladatok
21 564 EFt
15.) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
505 571 EFt
16.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
10 096 EFt
17.) Bűnmegelőzés (pályázati forrásból) – kamerendszer
10 323 EFt
18.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
36 962 EFt
19.) Ár- és belvízvédelem
1 000 EFt
20.) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
7 032 EFt
21.) Egészségügyi alapellátások
43 288 EFt
22.) Pelikán Non-profit Kft működési körébe tartozó feladatok
73 386 EFt
23.) Eseti szociális ellátások
2 800 E Ft
24.) Közfoglalkoztatás (állami támogatásból)
116 612 E Ft
25.) Könyvtári szolgáltatások
5 130 EFt
26.) Helytörténeti gyűjtemény fenntartásának kiadásai
47 E Ft
27.) Közművelődés
19.450 E Ft
Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak
védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári
ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2014. évben is önálló
előirányzaton biztosít támogatást. Továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati
fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység
érdekeltségnövelő támogatására is.
28.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
38.555. E Ft
29.) Kossuth u. 5. épület felújítása-IPA határon átnyúló pályázatból 25 888 E Ft
II. Polgármesteri Hivatal kiadásai
1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
152.435 E Ft
2.) Szociális ellátások (állam által finanszírozott juttatások)
157 075 E Ft
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe
alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A
2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatások e
területen is beépülnek a 2014. évi alapfinanszírozásba. Továbbra is önkormányzati
feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor – a 2013.
évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire
építve – a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás
érvényesül.
III. Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Az intézmény 2014. évre tervezett kiadási előirányzata 188 263 E Ft
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:
A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosított az óvodapedagógusok illetménye – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi
életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. A Képviselő-testület a költségvetés megalkotásakor figyelembe vette a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit.
2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba
bejárók utaztatásához is.
Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én
hatályát veszti, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
Czeller Zoltán
polgármester

HUNYADI NÉPE

3. oldal

2014 A KONSZOLIDÁCIÓ ÉVE…

Czeller Zoltán polgármesterrel beszélgetünk pénzügyekről, aktualitásokról, tervekről
◄ folytatás az 1. oldalról

Czeller Zoltán polgármester: A költségvetési tárgyalások során
fő célkitűzés volt, hogy a város pénzügyi helyzete továbbra is stabil
legyen, miközben az intézmények jó színvonalon való működésének
feltételeit megteremtjük. A nem kötelező –ám a lakosság által megszokott, és a városi, kistérségi székhelyhez méltó szolgáltatásokat
igyekezzünk folytatni, emellett a kötelező feladataink ellátása is biztosított legyen. A költségvetés egyensúlyát kellett megalkotni, ehhez a
képviselő-testületnek nagy segítséget jelentettek az intézményvezetők, akik a tervezés során szem előtt tartották az intézményeik és a
város érdekeit is. A pénzügyi javaslatok az egyeztetéseken szakmailag megalapozottak, ugyanakkor építő jellegűek, előremutatóak voltak, segítették a testület célkitűzéseit.
A fejlesztések irányvonala napjainkban az energetikai korszerűsítésekre, figyelmünk a működtetési költségek csökkentésére irányul. A
városi kollégiumban már beállítottunk egy faaprítékkal fűthető kazánt,
az óvodában idén szándékozunk üzembe helyezni egy másikat. A
világítás költségeinek csökkentésére elsőként az általános iskolába
telepítettünk egy napelemes rendszert, idén az Imre Zoltán Művelődési Központ tetejére is kerül egy hasonló berendezés. Az Iparterületre
pedig Uniós pályázatból telepítünk egy napelem parkot, ami a város
közvilágítási kiadásait hivatott csökkenteni. Az egészséges ivóvíz biztosításának érdekében új víztisztító berendezés épül idén, és persze
a szennyvízberuházás pénzügyi fedezete is szerepel a költségvetésben. Ez utóbbinál a lakossági önerő még nem áll rendelkezésre, mert
az LTP szerződések csak 2016-ban járnak le. Így alighogy a kormány
„megszabadít” bennünket a kötvény terheitől, az önkormányzat kénytelen újabb fejlesztési hitelt felvenni a szennyvíz beruházás zavartalan lebonyolítása érdekében. Felvállaljuk, mert nincs jobb megoldás,
a lakosság megtakarított pénzéhez nem nyúlunk.
JHN: Szó esett az imént a város intézményeiről. Milyen változások
következnek be a működésükben?
Czeller Zoltán polgármester: Feladatainkat tekintve elsőként az
oktatásról szólnék. 2013-tól az oktatási intézmények működtetése,
épület-üzemeltetése maradt az Önkormányzatnál. A szakmai rész,
maga az oktatás, a Klebelsberg Intézményfenntartó kezébe került,
melynek helyi igazgatója Édes Anna. Jánoshalma, Mélykút, Borota,
Kéleshalom, Rém iskolái tartoznak hozzá. Az iskola épület üzemeltetési feladatait a Városgazda Kft. látja el. Szakmai téren az általános
iskolában és az óvodában is vezetőváltás történt Ritgasszer János,
illetve Ördögh Edit személyében, az új vezetőkkel rövid idő alatt megtaláltuk a közös hangot. Az önkormányzatnál az óvoda szakmai fenntartása megmaradt.
Szociális feladataink döntő többségét továbbra is a Pelikán Kft.
látja el, állami normatívából és az Önkormányzat hathatós támogatásával. Az intézményben a szakmai munka országos hírű, a pályáza-

ti programok és a megvalósításuk is kiváló színvonalú volt az elmúlt
években. Ennél a szolgáltatásnál az önkormányzati támogatás a
munkahelyek megőrzését szolgálja. A jelenlegi Képviselő-testület az
elmúlt években nem járult hozzá szociális dolgozók elbocsátásához.
Városgazdálkodási feladatainkat túlnyomórészt a Városgazda
Kft. dolgozói látják el, mióta a START közmunka program értékteremtő lehetőségével működik a városban, a cég eszköz ellátottsága
javult, az ellátandó feladatok száma megsokszorozódott. A Tanuszoda elindítása láthatóan nehézségeket, elsősorban pénzügyi gondokat
okoz a Kft-nek, de reméljük a város lakói használni fogják az uszodát, és a rendelkezésre álló forrásokból-Klebelsberg Intézményfenntartó hozzájárulása az úszásoktatáshoz, oktatási intézmények által
fizetett bérleti díjak, és a lakossági belépőkből befolyt összegből-sikerül minél hosszabb ideig működtetni az uszodát. Még az elején leszögeztük; hitel felvételére nem lesz lehetőségünk az uszoda működtetéséhez. A Sportcsarnok a tavalyi évben felújításra került, maximális kihasználtságra, a fenntartás költségei tekintetében pedig csökkenésre számolunk.
A közművelődés és könyvtári feladataink tekintetében folyamatos fejlődés tapasztalható. A művelődési központot egyre több civil
szervezet, és intézmény választja programok helyszínéül, a programkínálat folyamatosan színesedik, bővül, idén színházi rendezvények
is lesznek. Művészeti iskolánk fenntartása a tavalyi évben nem okozott problémát, remélhetőleg idén sem lesznek pénzügyi gondok. Itt
is váltás történt, Iván Sándorné vette át vezetői feladatokat, munkájához ezúton is sok sikert kívánok.
A Tűzoltóság tekintetében az állami normatíva nem fedi le a fenntartás költségeit, továbbra is a város biztosítja a hiányzó működési
költségeket. Sajnálatos, hogy a tűzoltóság feladat ellátási területén
lévő önkormányzatok (Mélykút, Borota, Kéleshalom) a rendszerváltás
óta nem, vagy csak nagyon csekély mértékben járultak hozzá a fenntartási költségeihez, kizárólag Jánoshalma tartja fenn a szolgáltatást.
Az önkormányzati-állami feladatok megoszlanak a polgármesteri hivatal, és a járás között. Minden feladatnak megfelelő körülményeket igyekszünk biztosítani, ehhez keressük a pályázati, és korszerűsítési lehetőségeket. Mindezek szükségesek a lakosság felé való minőségi szolgáltatás nyújtásához.
JHN: Polgármester úr, köszönöm a mindenre kiterjedő tájékoztatást!
Czeller Zoltán polgármester: Én is megköszönöm a Hivatali
Munkatársaim, különösen Főjegyző úr, a hivatali Osztályvezetők és
a Pénzügyi Osztály Munkatársainak segítségét a költségvetés tervezésében. Nagyra értékelem Alpolgármester uraknak, és minden
Képviselő-társamnak, valamint az intézmények Vezetőinek, és Pénzügyi Vezetőinek együttműködését, építő javaslatait, amivel segítették
a városvezetés munkáját. Mindannyiunknak azt kívánom, hogy kitűzött céljainkat maradéktalanul meg tudjuk valósítani ebben az évben!

Álláspályázati hirdetmény
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma Béke tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Közterület-felügyelői feladatkör (Korm. rendelet 1.
melléklet I/13. pont II. besorolási osztály)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és az
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben, továbbá a helyi
önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása. Jánoshalma városban a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, köztisztasági előírások ellenőrzése, közreműködés
a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés az
állattartási szabályok betartatásában, ebrendészeti hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok. Közreműködés közterülethasználat-engedélyezési ügyekben és hatósági feladatoknál a helyszíni szemléken.
Közreműködés önkormányzati rendezvényeken.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
¾¾ Magyar állampolgárság,
¾¾ Cselekvőképesség,
¾¾ Büntetlen előélet,
¾¾ Középfokú képesítés,
¾¾ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
¾¾ „B” kategóriás jogosítvány
¾¾ A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/13. pontjának II. besorolási osztályában meghatározott iskolai végzettség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
○○ közterület-felügyelői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

○○településszintű helyismeret

○○ közigazgatási szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasz-

talat,

○○ közigazgatási alapvizsga,

Elvárt kompetenciák:
——Önállóság, objektivitás, megbízhatóság, hivatástudat ,
—— Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
¾¾ önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
¾¾ a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
¾¾ a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
¾¾ egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
¾¾ nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatását,
¾¾ nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. április 1-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kasziba Sándor városgazdálkodási osztályvezető nyújt, a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban vagy a 06/30/4866471 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma Béke tér 1. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (2085/2014) valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A megadottól
eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül
hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor az egy hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A Pályáztató
fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
——Jánoshalma város honlapja - 2014. március 4.
—— Jánoshalmi Hunyadi Népe 2013. március havi száma
——Helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal előtti hirdetőtábla)
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.janoshalma.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 4.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI).
A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.
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4. oldal

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI
ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk a Jánoshalmi Járás közigazgatási területén lakókat, hogy
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Bajai Igényelbírálási és Adategyeztetési
Osztálya minden hónap második péntekén
8-12 óra között ügyfélfogadást tart.
Következő ügyfélfogadás: 2014. március 14-én lesz.
Ügyfélfogadás helye: Jánoshalma a Béke tér 1. sz. 18. sz. iroda
A következő kérelmek ügyében az ügyfélfogadáson nyomtatvánnyal és teljes körű tájékoztatással tudjuk fogadni a kedves ügyfeleket.
a.) öregségi nyugdíj
b.) hozzátartozói nyugdíj
c.) adategyeztetési eljárás
d.) baleseti-és rokkantsági járadék
e.) egyszeri segély kérelmek

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Hova utazhatunk
személyazonosító
igazolvánnyal?
Utazás előtt érdemes ellenőriznünk okmányaink érvényességét is, ugyanakkor felmerülhet a kérdés, hogy személyazonosító igazolvánnyal hova lehet
utazni? Személyazonosító igazolvánnyal valamennyi magyar állampolgár
gyakorolhatja a külföldre utazás jogát, függetlenül attól, hogy kiskorú-e vagy
nagykorú a következő országokba:
Andorra
Ausztria
Belgium
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Egyesült Királyság
Észtország
Finnország
Franciaország
Jánoshalma, 2014-03-05.

Görögország
Hollandia
Horvátország
Írország
Izland
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Macedónia
Málta

Montenegró
Németország
Norvégia
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltségének szervezésében

2014. évben a következő
tanfolyamok indulnak
¾¾ Hulladékválogató és feldolgozó (12 fő) Jánoshalma
¾¾ Szociális gondozó és ápoló (3 fő) Baja
¾¾ Fogyóelektródás hegesztő (2 fő) Baja
¾¾ Élelmiszer és vegyi áru eladó (2 fő) Baja
¾¾ CNC-forgácsoló (3 fő) Baja
¾¾ Pincér (2 fő) Baja
¾¾ Pénzügyi és számviteli ügyintéző (2 fő) Baja
¾¾ Motoros-fűkasza kezelő (6 fő) Bácsalmás
¾¾ C kategóriás jogosítvány (7 fő) Kiskunhalas
¾¾ Irodai asszisztens (2 fő) Kiskunhalas
¾¾ Szerkezetlakatos (2 fő) Kiskunhalas
¾¾ Targoncavezető és emelőgép-kezelő (8 fő) Jánoshalma
A részletekről érdeklődni telefonon a 06-77/403-966 telefonszámon valamint
a kirendeltségen személyesen lehet ügyfélfogadási időben: hétfő, kedd, csütörtök 8-15 óráig; szerda 8-18 óráig.
Jánoshalma, 2014-02-24.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Mire figyeljünk a
kötelező gépjármű
felelősségbiztosítások
megkötésekor?
Tisztelt gépjármű tulajdonosok, üzembentartók!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások
megkötésekor fordítsanak fokozott figyelmet a biztosítási kötvényre kerülő
személyes adataik és a jármű adatainak ellenőrzésére.
Amennyiben elírás miatt téves adatok kerülnek a biztosítási ajánlatra vagy a
kötvényre, a kötvénynyilvántartás nem egyezik a járműnyilvántartással.
A külföldről behozott járművek a biztosítás megkötésekor még nem rendelkeznek magyar rendszámmal, ezért nagyon fontos, hogy a forgalomba helyezést követően feltétlenül tájékoztassák biztosítójukat az új rendszámról.
Fentiek következtében fordulhat elő, hogy a kötvénynyilvántartó
szerv kimutatása szerint a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, amelyről az Okmányiroda értesítést kap és köteles eljárni az országos nyilvántartás szerint kötelező biztosítással nem rendelkező gépjármű tulajdonossal szemben.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Mire jó az Ügyfélkapu?
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely az interneten egyfajta egyablakos ügyintézési helyként szolgál. Amennyiben Ön létrehozta személyes ügyfélkapuját, azzal a Kormányzati Portálon keresztül különböző közigazgatási szervek elektronikus szolgáltatásait veheti igénybe.
Az ügyfélkapus azonosító létrehozása még
nem jelenti a portálon elérhető szolgáltatás igénybevételét is, az csupán a „kapu” ezekhez. A közigazgatás internetes szolgáltatói - például a NAV
vagy az MVH - szolgáltatásaikkal az „Ügyfélkapu
mögött” várják - az azon keresztül belépő - internetes ügyfeleiket.
A regisztráció bármely okmányirodában kezdeményezhető, ahol az azonosítási eljárás és

regisztráció lebonyolítása érdekében személyesen
kell megjelennie. Ehhez szükséges a személyazonosítására alkalmas okmánya (személyigazolvány
vagy vezetői engedély vagy útlevél) és e-mail cím.
A regisztráció ingyenes.
Ügyfélkapun keresztül elérhető szolgáltatások
——Adó- és járulékbevallás
——Adóigazolás kérése elektronikusan
——Nyugdíj vagy nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás megállapítása iránti, illetve szolgálati idő
megállapítására irányuló kérelem, elbírálással
kapcsolatos bejelentés, nyilatkozat
——Anyakönyvi kivonatok ügyintézése
——TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások: (betegéletút lekérdezése, biztosítási jogviszony lekérdezése, TAJ-szám érvényességének ellenőrzése)

Nyugdíjbiztosítási fórum és
rajzpályázat eredményhirdetése

2014. február 5-én a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala rendezvényt szervezett, ahol a nyugdíjbiztosítás 2014. évi aktuális kérdéseiről szóló előadás hangzott el és ünnepélyes keretek között rajzverseny díjainak kiosztására került sor.
A rendezvényen részt vett Dr. Kiss József,
a BKMKH főosztályvezetője, Labancz Attila a
BKMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatója és a Lengyelné dr. Szél Mária Nyugellátási
főosztályvezető. Dr. Kiss József, főosztályvezető úr tájékoztatta a megjelenteket a kormányablakok kialakításával kapcsolatos elképzelésekről
és a Kormányhivatal lakossági ügyintézést segítő
törekvéseiről, amelyet a Jánoshalmi Járási Hivatalban elindított földhivatali és nyugdíjbiztosítási
ügyfélfogadás is bizonyít. Labancz Attila igazgató úr ismertette, hogy Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető kezdeményezésére 2014. február 14-től beindítják a nyugdíjbiztosítási ügyfélfogadást a Járási Hivatal Jánoshalma Béke tér 1.
sz. alatti 18. sz. irodájában. Tájékoztatást adott az
intézhető ügyekről is. Az előadók sorát Lengyelné
dr. Szél Mária követte, aki nagy érdeklődést kiváltó
előadást tartott a nyugdíjbiztosítás 2014. évi aktuális kérdéseiről.
Ezt követően a járási hivatalvezető asszony
diavetítés formájában tájékoztatta a megjelenteket a Hivatal járás közigazgatási területére kiterjedő feladatairól, munkatársairól, ügyfélfogadásainak helyéről és idejéről.
Ismertette, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala rajzpá-

2014. március

lyázatot hirdetett 10-18
éves gyerekek számára két csoportban „Te
milyennek
láttad, vagy
képzeled a
Jánoshalmi
Járási Hivatalt?”- címmel.
A rajzpályázatra a
Jánoshalmi
járás településeiről,
iskoláitól több, mint 150 rajz érkezett, ezért a zsűri
számára nehéz volt a választás. A gyerekek közül
sokan részt vettek a Járási Hivatal nyílt napján,
illetve a települések rendezvényein és több iskolában is levetítésre került a Járási Hivatalról készített bemutató anyag. Akinek nem volt lehetősége
a nyílt napon részt venni, képzeletére hagyatkozva rajzolhatott.
A beérkezett rajzok bírálatát Dr. Rendek Magdolna, Martinek Erzsébet és Ördögh Edit végezték.
Az értékes könyv nyereményeket és okleveleket a következő gyerekek vehették át, akik a rajzpályázat helyezettjei voltak:

1. helyezett: Illés Réka-5. B.- Mélykút – Szvetnik Joachim Általános Iskola
Csontos Berta – 7. B.-Mélykút Felkészítő
tanár: Csontos Ferencné
2. helyezett: Varga Kamilla – 5. a.- Mélykút
Jakity Anna – 7. b- Mélykút
3. helyezett: Török Leonetta Kiara – 6. o Jánoshalma Katolikus Iskola Felkészítő tanár:
Baka Orsolya
Bíró Noémi – 8. o. Felkészítő tanár: Karsai Péterné
Különdíjat kaptak:
——Kopcsek Dávid-4.b.- Mélykút
——Kovács Krisztián-8.o. Rém
——Felkészítő tanár: Karsai Péterné
——Mészáros Szilvia - 11.K. Szakiskola, felkészítő tanár: Juhász János
——Pálinkás Letícia – 5. c. Mélykút
——Kopcsek Zsófia -9/a. Mélykút
A helyezést elérő illetve különdíjban részesülő
fiatalok nagy örömmel vették át a nyereményeket.
Minden rajzot készítő és beküldő fiatal emléklapot kapott, amelyet a felkészítő rajztanárok vettek
át és osztottak ki azoknak, akik nem tudtak részt
venni a rendezvényen.
A rajzokból készített kiállítást a helyszínen a
rendezvény időpontjában, illetve 2014. február
7-ig meg lehetett tekinteni.
A rendezvényt szavalat és zenei előadás színesítette.
Köszönjük mindazok hozzájárulását, akik munkájukkal vagy egyéb módon elősegítették a rendezvény sikerét.
Jánoshalma, 2014-02-11.
BKMKH
Jánoshalmi Járási Hivatala

——Cégbeszámoló elektronikus küldése
——Erkölcsi bizonyítvány elektronikus igénylése
——Felsőoktatási felvételi jelentkezés
——Foglalkoztatási jogviszony lekérdezése
——Fogyasztóvédelmi beadvány elektronikus
űrlapja
——Gépjármű-igazgatási ügyekkel kapcsolatos
ügyintézés (pl. eladás bejelentés)
——NAV elektronikus ingó- és ingatlanárverés
——Ingatlankereső
——Földhivatali-nyilvántartás

Az Ügyfélkapuval kapcsolatos részletes információt a www.magyarorszag.hu internetes
honlapon találhat.
Jánoshalma, 2014. február 27.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

Járási mentőcsoport alakult
a Jánoshalmi járásban
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a katasztrófa védelemről szóló jogszabályokkal összhangban, az adott területre jellemző valós
veszélyekre történő gyors reagálás érdekében, a megye minden járásában
járási önkéntes mentőcsoport létrehozását kezdeményezte.
A mentőcsoportok a bekövetkező veszélyhelyzetek hivatásos szervek általi kezelésének támogatása érdekében jönnek létre.
A Jánoshalmi Járás területén várhatóan a belvízi védekezésben, az erdőtüzek oltásában és az esetleges rendkívüli időjárás okozta károk felszámolásában való együttműködés lesz az elsődleges feladat.
A 20 tagból álló Jánoshalmi Járási Mentőcsoportban részt vesznek a
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának dolgozói, a Jánoshalmi Tűzoltóság
alkalmazottai és a Mélykúti Önkéntes Tűzoltóság tagjai.
Fontos volt, hogy a tagok rendelkezzenek helyismerettel a járás területén,
legyenek a feladatok ellátásához szükséges eszközeik, szakértelmük és gyakorlatuk. A „Felső-Bácskai” Mentőcsoport tagjai a Belépési nyilatkozat aláírásával 2015. december 31-ig vállalták, hogy részt vesznek az Önkéntes Területi Polgári Védelmi Szervezetben.
A 2014. február 11-én megalakult mentőcsoport tagjai 6 órás alapképzésen, 8 órás szakképzésen majd gyakorlati fogalakozásokon vesznek részt, a
felkészítés rendszerbeállító- majd minősítő gyakorlattal zárul.
A tagok tevékenységükért díjazást nem kapnak. A felkészítésen való részvétel sok időt és energiát igényel, amelyre szabad idejüket áldozzák, esetleges bevetés esetén a jelentkezőkre nagy felelősség hárul, ezért a járás lakossága nevében köszönjük, hogy vállalják a polgári védelmi feladatot.

Köszönet illeti a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományába tartozó szakembereket is, akik számukra a felkészítő foglalkozásokat megtartják.
Jánoshalma, 2014-02-18.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
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Alapítványi bál
Mi kell egy jól sikerült estéhez?
Kell egy jó csapat, kellemes elegancia, egy jó étel, egy jó ital, zene, tánc,
mosoly és derű. Február 8-án este a Korzó étteremben mindez együtt
volt, ahol intézményünk nevelőinek, dolgozóinak lelkes serege várta az immár hagyományosnak nevezhető jótékonysági bálra érkező vendégeket.
Intézményünk igazgatónője, Horváthné Sörös Anita megnyitó
beszéde után Ozorák László, alapítványunk elnöke is köszöntötte a vendégeket.

5. oldal

Matematika versenyek
Ebben a hónapban több alkalommal is megcsillogtathatták tehetségüket a
matematika iránt érdeklődő gyermekeink. Február 10-én Horváth Marcell 7.
osztályos és Kosóczki Balázs 5.b osztályos tanulók vettek részt a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny döntőjén. Az ünnepélyes eredményhirdetést
március 7-én rendezik meg Kecskeméten.
Iskolánk 18 diákja (a 2. osztályostól a 7. osztályosig) mérette meg magát
a Zrínyi Matematikaversenyen Kiskunhalason február 21-én. Gratulálunk a jó
szerepléshez!
Enesei Péter

Gyertyaszentelés és Balázsáldás az óvodában
Intézményünk alapítványa, Szülői Közössége, dolgozói és tanulói nevében Böjte Csaba szavaival szeretnénk köszönetet mondani
mindazon cégeknek és magánszemélyeknek, akik tombolatárgyak
felajánlásával, illetve támogatói jegyek vásárlásával hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez.

Már hagyománnyá vált, hogy a pedagógusok tánccal készülnek. Így volt
ez most is. A húsz éves jubileumra való tekintettel az elmúlt évek legsikeresebb táncainak néhány mozzanatából készült koreográfiával
lepték meg vendégeinket. A fergeteges hangulatot fokozta intézményünk férfi tagjainak produkciója. A zenés, néhol táncos és akrobatikus elemekkel teleszőtt előadást eddig sehol sem adták elő a világon.
A finom falatok elfogyasztása után a tombolasorsolások reményteli várakozással telt perceiben értékes ajándékok találtak gazdára.
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” /Böjte Csaba/

Nagylelkű támogatását külön is köszönjük: Farkas Andrásnak és
az Agroprodukt Kft-nek, Renner Tibornak,, a Kecskeméti Gumiipari Kft-nek,,
Szlávik Gyulának,, Kaszibáné Birkás Erzsébetnek,, Molnár Istvánnak,, Malustyik Bélának,, Czeller Zoltánnak,, Dr. Halász Lászlónak,, Kiss Györgynének,,
Dr. Ádámné Brecska Máriának,, Dági József Műszaki Kereskedésének,, Farkas Margitnak és, Komáromi Lajosnak,
Továbbá köszönetünket fejezzük ki valamennyi vendégünknek,
szülőknek, barátoknak, pedagógusainknak, dolgozóinknak, akik
megjelenésükkel, odaadó munkájukkal támogatták egy nemes cél
megvalósulását.
Komárominé Vikor Ágnes

A hagyományokhoz híven óvodánkban megemlékeztünk Szent Balázs
püspökről. Ő azzal tette feledhetetlenné magát, hogy egyszer megmentette
egy fiú életét, akinek halszálka akadt a torkán.
Szent Balázs neve napján Norbert atya eljött óvodánkba. Két összekötött égő gyertyát tartott a gyermekek nyakához és arra kérte Istent, hogy
Szent Balázs püspök közbenjárására óvja az áldást kérőt a torokbajtól. Az
áldás után megszentelte az otthonról hozott gyertyákat. Az ünnepet az együtt
elmondott imádságok és közös énekek tették még hangulatosabbá, bensőségesebbé.
Szili Rolandné

Farsang a Szent Anna
Katolikus Óvodában
2014. február 16-án vasárnap délután az Imre Zoltán Művelődési Központban összegyűlt óvodánk apraja-nagyja, hogy különféle jelmezekbe öltözve elűzze a telet.

Farsangi mulatságok
Iskolánk a hamvazószerdát megelőző, utolsó farsangi héten szervezte jelmezes báljait. Idén helyszínül az Imre Zoltán Művelődési Központot választottuk, ahol a „szentannások” három napon keresztül táncolhattak, mulathattak.

sen elfáradva, de élményekkel gazdagodva tért haza.
Február 27-én a harmadik és a negyedik osztályosok mulatságán a jelmezes felvonulást egy jó hangulatú, vidám tánc követte a 4.b osztály előadásá-

Első műsorszámként a gyermekek csoportonként előadták az erre az alkalomra tanult verseket, énekeket. A jó hangulatot fokozta az óvónők által előadott Farkas és a hét kecskegida című mese is. Ezek után kezdődhetett az
eszem-iszom, dínom-dánom.

Február 26-án a legkisebbek, vagyis az elsős és a másodikos kisdiákok
várták izgatottan a délutánt. Csillogó szemmel mesélték, ki minek öltözik majd
a farsangi bálon. Amikor elérkezett az idő, a szót tett követte, és a nagyterem
átváltozott Meseországgá. A jelmezbe öltözött nebulók apró ajándékot kaptak.
A játékos versenyek legügyesebbjei jutalomban részesültek. Az elmaradhatatlan táncház Nagyné Marika nénivel mint mindig, most is nagy sikert aratott. A
bál utolsó izgalma a zsákbamacska kihúzása volt. Minden résztvevő kelleme-

ban. Majd több helyszínen játékos ügyességi versenyeken vettek részt tanulóink, ahol apró jutalmakban is részesültek. Juhász Jánosnak köszönhetően
idén is fergeteges táncmulatságban rophatták a gyermekek.
Február 28-án délután a Szent Anna Katolikus Általános Iskola felső tagozatos tanulói töltötték meg az Imre Zoltán Művelődési Központot.
A gyermekek már hetek óta készültek, minden osztály egy mesét vagy történetet jelenített meg dekorációjában, jelmezében, produkciójában. Találkozhattunk Hófehérkével, és a sok törpével, Hupikék törpikékkel, a Minyonokkal,
Szuperhősökkel sőt Phineas és Ferb is szórakoztatta a közönséget. A tanulócsoportok előzetes munkáit, az előadást és az azt követő vetélkedők szervezését is figyelembe vette a szigorú zsűri az értékeléskor. A legötletesebb és
legügyesebb csapatnak járó óriási tortát az idén a hatodikosok nyerték meg.
Gratulálunk nekik és osztályfőnöküknek, Enesei Péternek!
A finom szendviccsel, a süteményekkel az első helyről lemaradók is
vigasztalódhattak az eredményhirdetés után.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a délután sikeréhez.
Szeretnénk külön köszönetet mondani az Imre Zoltán Művelődési Központ
dolgozóinak, a Szülői Közösség tagjainak és Szarvas Ágnes tanárnőnek a
közreműködésért.
Jacsóné Szabó Erika, Csapóné Sarok Enikő, Buzder Mónika

Nagyné Bényi Marika is megérkezett körünkbe, hogy táncházat tartson.
Kicsik és nagyok egyaránt örömmel ropták. Ezúton szeretnénk még egyszer
megköszönni a segítséget.
Köszönjük Mizser Attilának és csapatának, hogy helyet biztosítottak számunkra, és a szülőknek is köszönjük a sok segítséget a szervezésben, az előkészületekben és a bál ideje alatti munkálatokban is.
Az óvoda gyermekei és dolgozói

Alapítványi hírek
Kérjük, támogassa intézményünk alapítványát adója 1 %-val!
A JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18341797-1-03
Ezúton szeretnénk megköszönni a tavalyi év felajánlásait, különös tekintettel a személyi jövedelemadó 1%-át mindazoknak, akik kedvezményezettként
alapítványunkat jelölték meg!
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„…Dínom-dánom vigalom,
nincs a táncra tilalom…”

Vidámságtól, kacagástól, zenétől volt hangos óvodánk február 28-án, pénteken délelőtt, ugyanis elérkezett
a gyerekek által nagyon várt esemény, a Farsangi bál.
- Szinte az új év kezdete óta tervezgették, hogy mik
szeretnének majd lenni. Ezen a napon valóra váltak elképzeléseik, mindenki a
vágyának megfelelő jelmezt ölthette magára. Hercegnőkké, Tündérekké, Aranyhajokká, királylányokká válhattak
a kislányok, a fiúk pedig mint Kereszteslovag, Batman,
Szupermen és a legkülönfélébb felfegyverzett hősök
képében jelenhettek meg. Megszemélyesítődtek a leg-

kedvencebb mesékből ismert állatfigurák is.
Mi, felnőttek sem maradtunk ki a bolondozásból, maskarákba öltözve roptuk a télűző táncot a gyerekekkel
együtt.
Köszönjük a kedves Szülőknek, Nagyszülőknek az
áldozatos munkát: a jelmezeket, süteményeket, farsangi fánkot.

2014. március

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ

A 2014/2015-ös tanévben három első osztályt indítunk a Hunyadi János Általános Iskolában.

Az 1. a osztály német nemzetiségi tagozatos lesz, ahol heti 5 órában
tanulják intenzíven a német nyelvet
a tanulók. Osztályfőnökük Csobánné Jelenics Klára lesz, aki több évtizedes pedagógiai tapasztalattal rendelkezik.
Az 1. b osztály cigány nemzetiségi osztály lesz, ahol kisebb létszámmal tanulnak a tanulók heti 5
órában lovári nyelvet és népismeretet, és emelt óraszámban tanulják a magyar nyelvet és a matema-

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
6440 Jánoshalma, Béke tér 11.

„…Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!”
Dudás Mária
Radnóti utcai óvoda

Az elmaradhatatlan ovi bál!

tikát. Leendő osztályfőnökük Gundáné Farkas Ágnes, aki szintén sok
tapasztalattal rendelkezik és kiemelkedő munkát végzett a differenciálásban és felzárkóztatásban.
Az 1. c osztály általános tantervű , második osztálytól angol nyelvet tanulnak majd, osztályfőnökük
Jáksó Lászlóné, aki több generáción keresztül bizonyította már elhivatottságát és szakmai rátermettségét.
A döntés előtt álló szülőknek
nyílt napokon mutatjuk be iskolánkat 2014. április 8-9-én. Mindkét
nap szülői tájékoztatót tart igazgató úr a díszteremben 8.20-tól 8.45ig az iskolában folyó munkáról, módszerekről, programokról, egyéb lehetőségekről. A szülők bemutató órák
során betekintést nyerhetnek az
iskolában folyó nevelő, oktató munkába, melynek programját a fenti cikkünkben olvashatják
Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodások szüleit programjainkra!
Patocskainé Vízvári Klára

E-mail: hunyadi.kir@gmail.com
Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu
Tel.: 06-77/501-180
Fax: 06-77/501-180

Tisztelt Szülők!

Szeretném röviden tájékoztatni Önöket a 2014-15-ös tanévi általános iskolai beiratkozás feladatairól, menetéről.

1. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztató
A leendő elsős, és a jelenlegi 4. osztályos tanulók szülei részére, a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztatót tartanak az egyházak képviselői március 11-én 17.30-kor az iskola dísztermében.
A résztvevő egyházak: ——római katolikus egyház
——baptista egyház
——református egyház
——Hit Gyülekezete egyház
2. A nyílt napjaink (április 8, 9.) programja
Mindkét nap szülői tájékoztatóval kezdődik a díszteremben, majd bemutató órák látogatására biztosítunk lehetőséget.
8.20 – 8.45 Tájékoztató az iskolában folyó munkáról, az intézményben használt tankönyvekről, módszerekről, programokról, foglalkozásokról, és egyéb lehetőségekről.
8.55 – 10.45 Tanórák megtekintése az alsó tagozatos osztályokban.
A szülők a bemutató órák során betekintést nyerhetnek az iskolában folyó nevelő-oktató munkába.
Bemutató órák a nyílt napjainkon:

április 8.
2014. február 15-én, ebben az évben immár 24. éve,
hogy a Batthyány óvoda és az egységes óvoda-bölcsőde
szülői jótékonysági bált szervez. Szülők, óvónők izgatottan szerveztük, készültünk, hiszen új helyen az Imre Zoltán Művelődési Központban farsangoltunk.
Itt szeretném megköszönni Mizser Attila igazgató
úrnak és munkatársainak a szervezést, lebonyolítást.
Nagyon hangulatossá, színvonalassá varázsolták a termet, idén 218-an foglalhattunk helyet. Marhalábszár pörköltet Kovács Imre szakács úr készítette nagyon ízletesre, a galuskát a Gála étterem biztosította. A savanyúságot a Taskó Savanyúság ajánlotta fel.
Köszönjük a szülők egyéni és a vállalkozások tombola felajánlásait.
A sorsolás után Lengyel Endre és családja által felajánlott töltött káposztát fogyaszthattunk, melyet Pécsi
Ádámné készített el. Kiváló talpalávalót játszott a BOHÉMEK zenekar.
Jó volt találkozni olyan szülőkkel, akik már a volt óvodás gyermekeikkel jöttek a bálba. Sőt, két thai származású diák is jelen volt a hagyományos mulatságon, akiket az AFS orientációról kértem el, hogy ők is tapasztalják meg, ismerjék meg a helyi, már hagyománnyá vált
bál hangulatát.
Hiszem, hogy itt minden szülő, dolgozó, vendég felszabadultan, jól érezhette magát.
A gyermekekre fordítható pénzadomány 656 935 Ft
lett.
Úgy gondolom, mint támogató, szülő, vállalkozó nagy
örömömre szolgálna e nemes cél érdekében a következő, 25. jubileumi bál szervezésében való részvétel.
Majer Tamásné

Támogatók:
Renner Tibor, Renner-Tompa Eleonóra
Szauter Erzsébet – Drogéria-Gyógynövénybolt
Nagy István – Virágüzlet
Kecskeméti Zoltán – Kezo-Ker Kft.
Majer Tamásné – Süni-Papírüzlet
Lakatos László – Stílus üzlet
Ménkü Zoltán – Julika Cukrászda
Kaszibáné Dr. Birkás Erzsébet – Városházi
Gyógyszertár vezető
Turcsik Mihályné – Vegyesbolt
Ádám Gyula – Kunvin Borászati Kft.
Koch Csaba – Koch-vin Kft.
Czeller Zoltán – polgármester úr
Taskovics Tibor, Taskovics Tiborné – Taskó Savanyúság
Fekete Tibor – Univer
Mizser Attila – Imre Zoltán Művelődési Központ
Csizovszki László – képviselő úr
Pető Zoltán – Gold-Mix ékszerüzlet
Zámbóné Magyar Judit
Somogyiné Bakos Gabriella
Koromné Horváth Ágnes
Gála étterem
Halblönder autósbolt
Mészáros Pongrác, Mészárosné Kómár Erika
Pusenszki Ferenc
Frittmanné Angéla
Botkáné Szabó Viktória
Bognár Mónika
Ádám-Éva Butik
Deákfalvi Mónika Virágüzlet

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: 18344484-1-03
Köszönjük a támogatásukat!
Ördögh Edit óvodavezető

április 9.

Tantárgy
magyar
angol nyelv
erkölcstan óra

Tanít
Jáksó Lászlóné
Ságodi Henrietta
Gyimesi Lászlóné

Tantárgy
Tanít
matematika
Csobánné Jelenics Klára
német nyelv
Lógó Tiborné
magyar/matematika Gundáné Farkas Ágnes
lovári óra
Köves Ágnes

A leendő első osztályosok osztályfőnökei:
1. a osztály (német nemzetiségi)		
1. b osztály (cigány nemzetiségi)		
1. c osztály (általános/angol nyelvi)		
3. A beiratkozás időpontjai

Időpont
8.55-9.40
10.00-10.45
10.00-10.45

Osztály
4. a
4. c
1. a

Időpont
8.55-9.40
10.00-10.45
10.00-10.45

Osztály
3. c
2. a
4. b

Csobánné Jelenics Klára
Gundáné Farkas Ágnes
Jáksó Lászlóné

2014. április 28.
2014. április 29.
2014. április 30.

8.00-tól 18.00-ig
8.00-tól 18.00-ig
8.00-tól 16.00-ig

Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermek alábbi dokumentumait:
●●a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
●●a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
●●a gyermek TAJ kártyáját
●●nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a nyilatkozat letölthető az iskola honlapjáról)
●●szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
——regisztrációs igazolást, vagy
——tartózkodási kártyát, vagy
——állandó tartózkodási kártyát
●●az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, ami lehet:
○○ óvodai szakvélemény
○○ nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
○○ sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
4. Tájékoztató a beiskolázási körzetekről
Jánoshalma közigazgatási területén:
A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
6440 Jánoshalma, Béke tér 11.
Kéleshalom közigazgatási területén:
A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Kéleshalmi Tagintézménye
6444 Kéleshalom, Fő u. 18.
Jánoshalma, 2014. február 19.

Rittgasszer János
igazgató

H u ny a dHUNYADI
i I s kNÉPE
ola hírei
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A legjobb tíz között

„Erdőzsongás”
Ifjúsági hangverseny-sorozat Bács-Kiskun megyében

Mottó:
„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik
azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s
vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját,
mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”

Kodály Zoltán

A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje
A hangversenynek az Imre Zoltán Művelődési Ház adott helyet. Közel száz
általános iskolás gyerek várt nagyon fegyelmezetten, nagyon kíváncsian a
hangszerek megszólalására. A Szegedi Szimfonikus Zenekar Gyüdi Sándor
vezényletével a zeneirodalom legszebb darabjaiból válogatott, hogy valóban

Zrínyi
verseny

Február 21-én iskolánkból
21 tanuló utazott Kiskunhalasra a megyei Zrínyi matematikaversenyre. Újdonság, hogy
ebben az évben már 2. osztályosok is összemérhették tudásukat. Az alsó évfolyamosok a
Szilády Áron Református Gimnáziumban, a felsőbb évesek
a Bibó István Gimnáziumban
írták a feladatsort.
Izgatottan várjuk az eredményeket, reméljük, mindenkinek sikerült jól megoldani a feladatokat.

jó kulcsot adjon a diákok kezébe.
Ahogyan az természetes is, közös énekléssel, népdallal indult a délután,
majd a műsorvezető inspiráló kérdései, vidámságot teremtő közlései szórakoztatták nagyon igényesen és tartalmasan a gyerekeket, s a helyes válaszok
sem maradtak jutalom nélkül. Sok csoki fogyott a meglepetés dobozból. A
gyönyörű hangszerek egyenként is bemutatkoztak, majd felcsendültek a csodás dallamok. Hallhattuk többek között Vivaldi közismert Tavaszát, Smetana
Moldva c. szimfonikus költeményének részletét, Grieg Peer Gynt című művéből a Napfelkeltét. Nem maradt el Mozart sem Bartók és Weber művei mellett.
Végül egy Strauss-polka elragadó ritmusával, a szűnni nem akaró vastaps
közös élményével folytathatták ezt a szép napot a gyerekek és az őket kísérő felnőttek. A Filharmónia bérleti hangverseny-sorozatának következő előadása április 7-én lesz. Szeretnénk, ha még több gyerek venne részt a koncerten! Hívjuk, várjuk szeretettel őket!
Juhász Katalin

A Hunyadi Iskola tizedikesei ebben a tanévben már másodszor mérték
össze a tudásukat történelemből az ország más iskoláinak diákjaival.
Az őszi Erdély Aranykora vetélkedő után most a Savaria történelemverseny megyei fordulóján vettek részt február 20-án, Kecskeméten. Hegedűs
Réka és Vakula Márk bekerült a megye tíz legjobb tizedikes versenyzője
közé, kíváncsian várjuk, sikerül-e továbbjutniuk az országos döntőbe!

Kémiából jeleskednek

Filmklub és médiaverseny
Városunkban, Jánoshalmán
különleges lehetőséget kaptak a
diákok a média megismerésével
kapcsolatban. A filmklubunkban
a diákoknak lehetősége adódott
belepillantani a mesék, animációk világába és rejtelmeibe. Ám ez
még csak a kezdet. Médiaversenyünk elején járunk még. Minden
szerdán délután lehetőségünk nyílik újabb és újabb érdekességeket
illetve csodákat megtapasztalni a
média tantárgy rejtelmeivel kapcsolatban. Reméljük egyre több
diák kap kedvet a részvételre és
a kutatásra!

Hevesy György kémia verseny:7 osztály - iskolai fordulójának legeredményesebb tanulói: Deák Martin, Penczinger Barbara, Bényi Luca, Hering Brigitta és Faddi Tamás 7.G

„A tudás a tiéd”

Farsangi mulatság az alsósoknál

Az alsó tagozat idén is sokéves hagyományait követve rendezte meg farsangi bálját. Így ebben az évben is ki-ki a saját osztályában mulatott. No, ez
nem jelentette persze azt, hogy nem vendégeskedtek egymásnál az osztályok. Színes forgataggá váltak a folyosók, mikor a maskarások sereglete osztályról osztályra járt, hogy ötletesebbnél ötletesebb jelmezeiket bemutassák.
Azután mindenki visszatért saját portájára, és folytatta a mulatozást. Voltak,

akik tomboláztak, mások vicces játékokat játszottak, vagy épp kifulladásig
ropták a táncot. Volt itt minden, zene, tánc, enni,- és innivaló bőven. Most múlt
csak el, de már alig várják gyermekeink a következő farsangi bolondozást.
Köszönjük a szülőknek a sok szép jelmezt és a rengeteg mennyei süteményt!

Betlehemezés - Karácsonyi Világjáték
Győztes ARANY CSAPAT
címet kapott a Hunyadi Iskola
betlehemező csoportja a „Csillagének a Földért” Közép-Kelet-Európai Humanitárius Betlehemes Játékok CEECD /
Európai Magyar Fiatalságért
Alapítvány által meghirdetett
versenyen.
A verseny célja a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó népi
játék, a betlehemezés hagyományának felelevenítése és
életben tartása.
Néhány jellemző adat az Alapítvány tájékoztatójából a
résztvevő csapatok munkájáról:
Összes előadás száma: 994 alkalom
A nézők létszáma: kb. 50.000 fő
Nyomtatott sajtómegjelenés: 80 db.
Internetes cikk: 60 db.
Rádiós, televíziós megjelenés: 20 alkalom
Közéleti szereplők gratulációja: 96 alkalom
Adomány Afrikai Projekt Partnerségre: 1.517€
Adomány egyéb humanitárius célra: 1.485- €
„Bízunk abban, hogy jövőre is együtt dolgoz-

hatunk, és a játékban való további részvétel bőséges gyümölcsöt teremhet az Önök,
környezetük és a világot átölelő közösségek
számára!” –írta az eredményhirdetés zárógondolatában Dr. Varga-B. József programvezető.
Az iskola vezetősége nevében gratulálok
az elért eredményhez, további munkájukhoz
kitartást és sok sikert kívánok.
A felkészítő tanárok: Patocskainé Vízvári Klára, Lógó Tiborné, Bunyevácz Hajnalka.
Rittgasszer János igazgató

A természettudományos ismeretek elsajátítása sokkal könnyebb, ha
élményszerűen történik. Ehhez nagyon jó lehetőséget ad a kísérletezés. Február hónaptól (minden hónap utolsó keddjének délutánján) az iskola érdeklődő diákjai további érdekes kísérleteket láthatnak és próbálhatnak ki a kémia
és fizika tudományok köréből. Az első alkalommal végzett kísérletek a levegő köré csoportosultak.
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Támogatással, ingyen kirándulás az Agromashexpora
Iskolánk szaktanárai, minden évben szerveznek szakmai tanulmány utat,
a Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó, a Mezőgazdasági
gépésztechnikus, és a Gazda szakmát tanuló felsőbb éves tanulóknak az
Agromashexpora, és a négyévente megrendezésre kerülő OMÉK-ra.
Tanáraink, a tanulók szakmai fejlődése szempontjából fontosnak tartják,
hogy a képzés során, minél több új, a szakmájukhoz kapcsolódó technikai
megoldással ismerkedjenek meg. Ennek lehetőségét az üzemlátogatások
szervezése mellett, a szakmai tanulmányi kirándulásokon való részvétellel, a
szakmai kiállításokat megtekintésével tudjuk biztosítani.
A szakmai kirándulásaink szervezésével, a tanulók szakma iránti motivációját is növelni szeretnénk.
Idén, január 30-ára szerveztük a kirándulást, melyre száz tanulónk jelentkezett. Az AXIÁL Kft. szervezetfejlesztési igazgatója, felhívta a figyelmünket,
hogy a Mezőgazdasági Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ),
pályázatára, amely a mezőgazdasági gépészképzést folytató iskolák részére
biztosítja az Agromashexpo-ra történő utazás teljes költségét. A jelentkezett
tanulók, és az öt fő kísérő, szakmai tanár részvételére nyújtottunk be pályázatot, amely sikeresnek bizonyult, így január 30-án buszokra szálltunk és az
Agromashexpora indultunk. Az utazás teljes költségét, a MEGFOSZ biztosította.
A kiállításon, a tanulók megtekinthették a gépkereskedők szinte teljes termék palettáját, a legújabb, legkorszerűbb mezőgazdasági gépeket, és az új
technikai megoldásokat. Tanulóinknak nagy élmény volt a tanulmányi kirándulás. Azóta a tanítási órákon és a szakmai gyakorlatokon emlegetik, a kiállításon és a gépbemutatókon látottakat. Az AXIÁL kft. standján szerelő verseny is volt, ahol a gépek különböző részegységeit kellett időre összeszerelni, természetesen az egységnek megfelelően kellett azoknak a végén működniük. Nagyon örültünk annak, hogy rábeszélés nélkül az iskolánkból több csapat is nevezett a versenyre. A kiállítást követően, a versenyeredmények értékelése után, iskolánkat felkereste, a cég Claas kombájn szervizmérnöke,
hogy szeretne díjakat átadni a versenyben, helyezést elért csapatok tanulóinak. Az intézmény vezetését, szakmai tanárait, meglepetésként érte ugyan
a hír, melyet nagy örömmel és megelégedéssel fogadtak. A díjak átadására,

Csúszdázás Mórahalmán

A szakiskolai diákokkal közösen a Mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben
jártunk 2014. február 26.-án délután. A résztvevő gyerekek a fürdő minden
létesítményét (szaunák, csúszdák, gyógymedencék) használhatták. Emellett
lehetőséget kaptak a diákok, hogy saját tűrőképességüket tegyék próbára a
szaunázás után a hideg vízben, illetve a hideg-és melegvizes Kneipp-me-

dencében.
Sok diákunk jó élménnyel tért haza, mert saját bőrén és szervezetében
megtapasztalta a szauna és a gőzfürdő jótékony hatásait.
Szervezők

2014. február 14-én délelőtt került sor, az iskola aulájában. A csapatban helyezést elért tanulók az AXIÁL képviselőjétől, egy-egy csavarhúzó készletet kaptak jutalomként. Az iskola igazgatója pedig, egy darab dugókulcs készletet,

és egy sarok csiszolót vehetett át, elismerésként a szakmai képzés számára.
A szerelőversenyen helyezést elért csapatok résztvevői: Gulyás Richárd
13/T, Szórádi László 14/T, Fábián Gergő 14/T, Horváth Martin 14/T, Kókai
Gábor 14/T osztályos tanulók voltak.
Az iskola részére átadott ajándékokat, a tanulók sikeres versenyzésének
köszönhetjük, melyet ezúton is szeretnénk nekik, megköszönni.
A kiállításon szerzett szakmai ismeretekért nem csak a magyar gépforgalmazóknak, de a kirándulást szervező kollégáinknak is köszönettel tartozunk,
hiszen az érdeklődő diákjaink az ismeretszerzés egy újabb lehetőségével tudtak élni és élményekkel gazdagodva tértek haza.

Bemutatjuk
Vata Sándor
fafaragóművészt
Vata
Sándor
1941-ben Hódmezővásárhelyen született. 2007-ben
költözött Madarasra, ahol a falu
támogatja alkotótevékenységét. Több,
mint 30 éve foglalkozik a fával. Édesapja asztalos volt,
ő pedig faesztergályos képesítést
szerzett. Az eredeti
szakmájában keveset dolgozott, hiszen 20
évig bányászként
kereste a kenyerét. A fafaragás
művészete azonban bányász korában sem hagyta
nyugton. Kiállításokat látogatott, szakkönyveket tanulmányozott. Tíz évig
járt a sárospataki művésztáborba, ahol elmélyítette fafaragói tudását. Dolgozott Farkas Bertalan űrhajósnak és Béres Ferenc népdalénekesnek is. Tudását öt évig a csongrádi bútorgyárban kamatoztatta. A művészúr ma is aktívan
alkot. Nincs olyan nap, hogy ne venne vésőt a kezébe.
Külföldön is sok alkotása fellelhető. A legutóbbi munkája Madarason látható, melyet a hősi halált halt lengyel repülősök tiszteletére alkotott. Vata Sándor
munkáival gazdakörünk szüreti kiállításán az elmúlt év őszén találkoztunk először. A mostani, 24. borversenyen pedig egy csodás jánoshalmi címerrel ajándékozta meg gazdakörünket, amit ezúton is köszönnünk. A fafaragás mellett
rímfaragással is foglakozik. Versei figyelemre méltók, nagyon jók. Alkalom
adtán a az alkotó szokta előadni őket, nagy sikerrel, de lapunk hasábjain is
találkozhattak már verseivel. A Gazdakör nevében kívánunk Vata úrnak még
hosszú, boldog életet és jó egészséget! Kívánjuk, hogy még sokáig alkosson
a maga és mindannyiunk örömére!
Fajszi Ferenc

Jól szerepeltek
boraink Temerinben
Mivel a havazás miatt kialakult útviszonyok következtében Gazdakörünk
küldöttsége nem tudott január 24-pén eljutni a temerini 17. Nemzetközi Vince-napi Borversenyre, az internet segítségével értesültünk boraink újabb sikereiről. A versenyre több országból összesen 627 minta érkezett. A nemzetközi
zsűri által kiadott hat nagyaranyéremből kettőt a borotai székhelyű Koch Borászat hódított el borotai és villányi boraival. Ezen felül még hat aranyérmet és
egy ezüstöt gyűjtött be ez a sikeresen működő borászat.
Jól szerepeltek a jánoshalmi borászok is. A Kunvin Kft két arany, egy ezüst
és egy bronzérmes borral büszkélkedhetett a délvidéki versenyen, Herczeg
Tamás pedig két ezüst és egy bronzérmet szerzett boraival. Juhász Sándor
egy ezüst és egy bronzérmes Kovács István egy ezüstérmet, Dági József
elnökünk egy bronzérmet kaptak boraikért. Valamennyijüknek gratulálunk a
temerini borversenyen elért szép eredményeikhez.
Fajszi Ferenc
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A Felső-Bácskai borok 24. nemes versenye 2014
Eredmények
bej

Termelõ

Fajta

104
106
102
131
5
99
87
90
110
61
89
103
30
74
97
132
9
36
130
24
10
113
64
135
100
124
137
86
73
98
93
88

KOCH-VIN Kft
KOCH-VIN Kft
KOCH-VIN Kft
Snejder Sándor
Szegedi Istvánné
KOCH-VIN Kft
Kunvin Kft
Kunvin Kft
Sümegi és Fiai pincészet
Tóth Sándor
Kunvin Kft
KOCH-VIN Kft
Kern Attila
Fehér Vilmos és Fia
KOCH-VIN Kft
Kertbarát Kör
ANTALVIN Kft.
Szigeti Imre
Ábel László
Babicz Sándor
ANTALVIN Kft.
Sümegi és Fiai pincészet
Tóth Sándor
Bohócki Zoltán
KOCH-VIN Kft
Kovács Istvánné
Bohócki Zoltán
Kunvin Kft
Fehér Vilmos és Fia
Balázs György
id Németh Nándor
Kunvin Kft

Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Olaszrizling
Kadarka
Irsai Olivér
Sauvignon Blanc
Kékfrankos
Cserszegi Fûszeres
Zweigelt
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Cserszegi Fûszeres
Olaszrizling
Kékfrankos
Kékoportó
Olaszrizling
Kövidinka
Pinot Noir
Rajnai Rizling
Irsai Olivér
Kékfrankos rose
Cabernet Franc
Meggybor
Merlot
Ezerjó
Zsupjanka
Meggybor
Ezerjó
Chardonnay

92
7
20
95
13
72
101
34
11
14
105
111
29
133
134
83
78
44
8
112
109
23
37
15
45
57
51
17
91
58
26
107
63
12
25
125
2
118
40
3
22
129

ifj Németh Nándor
ANTALVIN Kft.
Bolvári Géza
Kiss Ferenc
ANTALVIN Kft.
Fehér Vilmos és Fia
KOCH-VIN Kft
Varga Lajos
ANTALVIN Kft.
ANTALVIN Kft.
KOCH-VIN Kft
Sümegi és Fiai pincészet
Kern József
Kasza László
Kasza László
Horváth Nándor
Agócs Nándor
Mészáros József
ANTALVIN Kft.
Sümegi és Fiai pincészet
Gonda János
Bednárik József
Bika Lajos
ANTALVIN Kft.
Mészáros József
Vértes István
Kmeth László
Brillant Holding Kft.
Kunvin Kft
Vértes István
Szõke Antal
Gonda János
Tóth Sándor
ANTALVIN Kft.
Szõke Antal
Zámbó Sándor
Szegedi István
Herczeg Tamás
Bika Lajos
Szegedi István
Bednárik József
Horváth László

Ezerjó
Zweigelt
Kékfrankos
Magyarádi
Cserszegi Fûszeres
Tramini
Chardonnay
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Chardonnay
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Rajnai Rizling
Vegyes fehér
Vegyes fehér
Kövidinka
Meggybor
Olaszrizling
Cabernet Sauvignon
Olaszrizling
Faun
Meggybor
Cabernet Sauvignon
Pinot Noir
Rajnai Rizling
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Kövidinka
Cabernet Sauvignon
Ottonel Muskotály
Merlot
Zalagyöngye
Kékfrankos
Bíborkadarka
Rajnai Rizling
Kékfrankos
Kékfrankos
Kövidinka
Olaszrizling

122
62
18
16
31
94
114
80
43
119
32
35
136
21
85
69
33
48
38
53
67
75
19
59
27
66
84
76
96
70
41
6
49
115
120
1
79
121

Dági József
Tóth Sándor
Brillant Holding Kft.
Brillant Holding Kft.
Balázs István
Mikó Péter
Faragó István, Zámbó Imre
Hugyi Mihály
Gáspár Tibor
Herczeg Tamás
Kern Attila
Palágyi Antal
Majoros Tibor
Bednárik József
Gál Sándor
Zámbó Zoltán
Balázs István
Kiss Róbert
Gáspár Tibor
Kovács Mihály
Zámbó Zoltán
Fehér Vilmos és Fia
Bolvári Géza
Mondok Jánosné
Kiss István
Tóth Sándor
Horváth Nándor
Fenyvesi Csaba
Komáromi Róbert
Takács Tamás
Szigeti Imre
Szegedi Istvánné
Kiss Róbert
Zámbó Imre
Herczeg Tamás
Szegedi István
Agócs Nándor
Herczeg Tamás

Bianca
Olaszrizling
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Pinot Noir
Portugieser
Classelas
Kékfrankos
Rajnai Rizling
Rajnai Rizling
Kékfrankos Merlo
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Kékfrankos
Olaszrizling
Kékfrankos
Zweigelt
Pinot Noir
Kékfrankos
Kövidinka
Ezerjó
Cabernet Franc
Kékfrankos
Szekszárdi Bikavér
Zöldkadarka
Hárslevelû
Kadarka
Rajnai Rizling
Fehérszlanka
Kékfrankos
Ezerjó
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Meggybor
Zweigelt
Kadarka
Narancsízû
Cabernet Sauvignon

39
28
126
108
4
42
81
65
56
68
128
46
55
123
127
47
117
77
50
116
52
54
82
71
60

Nagy János
Kern József
Zámbó Sándor
Gonda János
Szegedi István
Varga Lajos
Hugyi Mihály
Tóth Sándor
Kovács Mihály
Zámbó Zoltán
Valuch Miklós
Lakatos Máté
Kovács Mihály
Csernák János
Valuch Miklós
Lakatos Máté
Lógó Tamás
Fenyvesi Kristóf
Kiss Róbert
Lógó Tamás
Kmeth László
Kovács Mihály
Hugyi Mihály
Takács Tamás
Milassin Béla

Pirosszlanka Prokupac
Cabernet Sauvignon
Rajnai Rizling
Nimfa
Aletta
Olaszrizling
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Cabernet Sauvignon
Kadarka
Rajnai Rizling
Kövidinka
Kékfrankos
Zalagyöngye
Kadarka
Kadarka
Pirosszlanka
Rajnai Rizling
Rajnai Rizling
Sárfehér
Rajnai Rizling
Rajnai Rizling
Aranyos
Kékfrankos
Szekszárdi Bikavér

2. fajta +
megjegyzés

szín

Évj.

Termõhely

pont

rose
Barique
rose

rose
vörös
rose
fehér
rose
fehér
fehér
vörös
fehér
rose
rose
vörös
vörös
vörös
fehér
fehér
rose
vörös
fehér
fehér
rose
fehér
fehér
rose
vörös
meggybor
vörös
fehér
fehér
meggybor
fehér
fehér

2012
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2009
2013
2013
2011
2013
2011
2011
2013
2013
2013
2013

Hajós-Baja
Hajós-Baja
Hajós-Baja
Temerin
Kikõrös
Hajós-Baja
Jánoshalma
Kéleshalom
Baja
Jánoshalma
Kéleshalom
Hajós-Baja
Nemesnádudvar
Bácskossutfalva
Baja-Hajósi
Temerin
Baja
Bácskossutfalva
Temerin
Rém
Baja
Baja
Jánoshalma
Temerin
Hajós-Baja
Jánoshalma
Temerin
Kéleshalom
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Kéleshalom
Hajós-Baja

19,27
18,90
18,83
18,80
18,80
18,77
18,77
18,73
18,70
18,70
18,70
18,70
18,70
18,67
18,67
18,67
18,67
18,67
18,64
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,60
18,60
18,60
18,60
18,57
18,53
18,53

fehér
rose
vörös
fehér
fehér
fehér
fehér
vörös
rose
fehér
vörös
rose
fehér
fehér
fehér
fehér
meggybor
fehér
rose
fehér
fehér
meggybor
vörös
vörös
fehér
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
fehér
vörös
fehér
rose
fehér
rose
vörös
fehér
rose
rose
fehér
fehér

2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Kéleshalom
Baja
Fajsz
Jánoshalma
Hajós Baja
Bácskossutfalva
Hajós-Baja
Bácskossutfalva
Szekszárd
Hajós Baja
Hajós-Baja
Baja
Kunfehértó
Temerin
Temerin
Borota
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Baja
Baja
Hajós
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Hajós Baja
Bácskossutfalva
Szekszárd
Kiskunhalas
Hajós
Hajós-Baja
Szekszárd
Rém
Hajós
Jánoshalma
Szekszárd
Rém
Jánoshalma
Kiskõrös
Kéleshalom
Bácskossutfalva
Kéleshalom
Jánoshalma
Temerin

18,43
18,43
18,37
18,33
18,30
18,27
18,27
18,17
18,14
18,13
18,13
18,13
18,10
18,10
18,07
18,07
18,07
18,03
18,03
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
17,97
17,97
17,93
17,90
17,80
17,77
17,77
17,77
17,73
17,73
17,73
17,73
17,63
17,60
17,57
17,57
17,53
17,53

fehér
fehér
vörös
rose
vörös
vörös
fehér
vörös
fehér
fehér
rose
vörös
vörös
vörös
fehér
vörös
vörös
vörös
vörös
fehér
fehér
vörös
vörös
vörös
fehér
fehér
rose
fehér
fehér
vörös
fehér
rose
vörös
meggybor
rose
rose
fehér
vörös

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Jánoshalma
Jánoshalma
Hajós
Hajós
Jánoshalma
Mélykút
Jánoshalma
Szekszárd
Bácskossutfalva
Kéleshalom
Kiskunhalas
Bácskossutfalva
Temerin
Jánoshalma
Hajós
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Kiskunhalas
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Fajsz
Szekszárd
Borota
Jánoshalma
Borota
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Kéleshalom
Jánoshalma
Jánoshalma
Kéleshalom
Kiskõröös
Jánoshalma
Kéleshalom

17,47
17,47
17,43
17,37
17,37
17,33
17,30
17,30
17,27
17,27
17,27
17,27
17,27
17,23
17,20
17,20
17,17
17,17
17,13
17,07
17,03
17,03
17,03
17,03
17,00
16,97
16,97
16,94
16,90
16,90
16,90
16,87
16,87
16,84
16,77
16,67
16,60
16,60

rose
vörös
fehér
fehér
fehér
fehér
vörös
fehér
vörös
rose
fehér
fehér
rose
fehér
rose
rose
rose
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
vörös
vörös

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012

Bácskossutfalva
Kéleshalom
Jánoshalma
Hajós
Kiskõrös
Bácskossutfalva
Szekszárd
Jánoshalma
Balaton
Jánoshalma
Csávoly
Jánoshalma
Kiskunhalas
Borota
Csávoly
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Kiskunhalas
Kiskunhalas
Szekszárd
Felsõszentiván
Szekszárd

16,47
16,43
16,37
16,30
16,13
16,13
16,10
16,07
16,07
16,03
16,00
16,00
16,00
15,90
15,67
15,67
15,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Aranyérmesek

vörös
vörös
Blauburger
rose

fehér
rose

rose
nektár
Csersz.F.
cuvee
Kékfrankos
vörös

Ezüstérmesek
rose
Barique
nektár

Kékfrankos
rose
cuvee
rose
cuvee
cuvee

rose

Merlot
Tramini
rose
Rose
rose

Bronzérmesek
Hárslevelû
rose
cuvee
cuvee
rose
Kékburgundi

Ottonel M.
rose
cuvee
rose
siller
cuvee

Oklevelesek
rose cuvee

cuvee

Pinot Blanc
siller
siller
Kövidinka
Rose
rose
cuvee
Pirosszlanka

Immár 24. alkalommal rendezte meg a helyi Gazdakör a hagyományos jánoshalmi borversenyt. A
megmérettetésre 137 borminta érkezett a tágabb környezetünkből és
Vajdaságból. A neves bírálók sok
jó bort méltattak elismerésre. Külön
köszönetünket fejezzük ki azoknak az önkéntes segítőknek, akik
munkájukkal hozzá járultak borversenyünk sikeres lebonyolításához,
kiemelve a három ifjú hölgy tevékenységét, akik szakszerű bortöltögetéssel segítették a négy bíráló
bizottság munkáját. Az eredményhirdetés március elsején, szombaton volt a Korzó Étteremben. Dr. Hajdú Edit professzorasszony előadásában külön kitért az időjárás és a
borminőség közötti összefüggésekre is. Hangsúlyozta, hogy fokozottan figyelembe kell venni a klíma változás okozta idősjárás változásokat
sében és az est eseményeinek konferálásában most is Kovács Bianka segített. Az
eredményhirdetés záró eseménye volt az
új borkirály megválasztása egyéves időtartamra. A Gazdakör Választmánya az idén
Herczeg Tamást választotta borkirállyá, aki
boraival jól szerepelt a temerini és a jánoshalmi borversenyen is.
Az eredményhirdetést után most is a
hagyományos pálinkakóstolás következett
a bácskossuthfalvi gazdatársaink jóvoltából.
Az est folyamán Vata Sándor madarasi fafaragóművész átadta a maga által juharfából
faragott Jánoshalma Város Címerét Dági
József elnöknek. Ezután kezdetét vette a
vacsora és a bál. Az est fénypontja a tombolahúzás volt, melynek során Kovács Biankának kedvezett a szerencse. Ő vihette haza a
főnyereményt: egy mikrohullámú sütőt.
A jó hangulatú rendezvény vasárnap hajnalban ért véget.
Fajszi Ferenc
már a termesztés során. Örömét fejezte, ki milyen nagy fejlődésen ment át a
jánoshalmi borverseny, mint szervezettség, mint pedig a benevezett borok minőségét illetően. Elmondta, hogy meglepően sok jó bor vett részt az idei versenyen, kiemelve a rozéborok kiválóságát.
Az évjárat értékelését követően Bányai
Gábor országgyűlési képviselő a jövőt
illetően az összefogás fontosságágára
hívta fel a termelők figyelmét. Arra kérte
a nagy és kis bortermelőket, hogy éljenek
az Európai Unió által 2020-ig biztosított
támogatással, szervezetten, összehangoltam hozzanak létre új ültetvényeket.
A borverseny eredményeit táblázatunkban láthatják pontszám szerinti ragsorolásban. Az eredmények ismerteté-
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Felső Bácska legjobb
——fehérbora: Koch-Vin Kft. – Irsai Olivér 2013. évjárat
——rozébora: Koch-Vin Kft. – Kékfrankos rozé
——vörösbora: Koch-Vin Kft. – Cabernet Sauvignon Barique 2011.
évjárat
Jánoshalma Város legjobb
—— fehérbora: Kunvin Kft. – Sauvignon Blanc, 2013. évjárat,
Bizottságok:
1 Dr. Hajdú Edit
Horváth László
Koch Csaba
2 Kisari István
Bán Ferenc
Font Tibor

3 Szabó Attila
Szőke Sándor
Kővári Péterné
4 Kunszeri Miklós
Bizáncz Lajos
Bohóczki Zoltán

——rozébora: Szegedi Istvánné – Kadarka rozé, 2013. évjárat,
——vörösbora: Kern Attila – Cabernet Sauvignon, 2013. évjárat.
A gazdakör legjobb
——fehérbora: ifj. Német Nándor – Ezerjó 2013. évjárat,
——rozébora: Szegedi István – Kékfrankos rozé, 2013 évjárat,
——vörösbora: Szegedi István – Bíborkadarka, 2013. évjárat.
Legjobb tájjellegű bor (Gál Sándor ajánlotta fel ezt a díjat): Babicz
Sándor (Rém) – Kövidinka 2013. évjárat.

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

10. oldal

A térkép és az utazás
Régóta gyűjtöm a térképeket, utazási prospektusokat, ma már
több, mint ezer darab van belőle papírdobozokba csoportosítva.
Barátaim tudják, hogy én ezeket gyűjtöm, ezért ha külföldön járnak,
időnként meglepnek egy-egy újabb térképpel. Ennek mindig nagyon
örülök. Szeretem nézegetni, tanulmányozni ezeket a színes lapokat, főleg, ha olyan országból kapom, ahová én már soha nem fogok
eljutni, az életemben. Így csak képzeletben utazok. Ez az utazás a
legolcsóbb, hiszen erre nem kell pénz. Nagyon szeretek olvasni is.
A könyv szeretetét szüleimtől örököltem. A könyvtárból, amíg nem
tudtam rendszeresen olvasni, kezdetben csak a képes mesekönyveket kölcsönöztem ki, utána viszont „mindenevő” lettem, mármint
a könyvek témáit illetően. Minden érdekelt, ami a körülöttem lévő
világban történt. Különösen kedveltem a földrajzi és történelmi tárgyú könyveket. Ezért elhatároztam, hogy ha majd nagy leszek történész, régész vagy világutazó felfedező leszek. Sajnos ebbe a sors
később beleszólt. Nem tudtam gyermekkori álmaim megvalósítani –
de ez másik téma. Kisgyermek korom az egykori Szabad Május térhez kötődik, hiszen apai nagymamám a szakiskolához közeli felén
lakott, anyai nagyanyámék pedig a másik végén, az akkori egészségház közelében. Ez a tér ekkor még nem volt beépítve. Nagy füves
terület volt, akkor még itt rendezték a vásárokat is. Apai nagymamáméknál még megvolt A Tolnai Világtörténelme könyvsorozat. Ezt
nagyon szerettem olvasgatni. Nagyanyám rám bízta a libák legeltetését, melyekre nem nagyon kellett felügyelni, hiszen a libák jól
elvoltak a fűvel és pocsolyákkal tarkított téren. Én ilyenkor az árokparton zavartalanul hódolhattam olvasási szenvedélyemnek. Történ
egyszer, hogy egy régi térképet találtam nagyanyám padlásán. A térkép fejlécén a következő felirat állt: A Magyart Királyság Közigazgatási térképe 1914. A térkép alsó részére, ahol a vármegyék címerei
voltak valaki kézzel odaírta: Trianon 1920, Nem, nem! Soha! Azonnal feltűnt nekem, hogy ez a Magyarország térkép és a tantermünkben kifüggesztett Magyarország térkép alakilag nem egyezik. Reggel alig vártam, hogy kihajthassam a libákat a térre, hogy végre nyugodtan tanulmányozhassam ezt a régi térképet, azért, hogy megfejtsem az eltérés okát. Nemsokára belém hasított a felismerés, hogy
bizony a környező országok jó nagy területeket szakítottak le történelmi hazánkból, hisz Erdély, a Felvidék és a Délvidék is egykoron
a miénk volt, még tengerrel is rendelkeztünk. Ez volt hát az eltérés
oka a két térkép között, hiszen tantermünkben lévő térkép csak ezt a
megcsonkított Magyarországot ábrázolta. Kisgyerek fejjel akkor úgy
gondoltam, hogy azt a helyzetet orvosolni kell. Elkezdtem hát ábrándozni az országegyesítésről, úgy, mint a mesékben, hogy én leszek
majd a király, lesz majd három fiam, akik közül az egyik majd Erdélyt,
a másik a Felvidéket, és a harmadik fiú pedig a Délvidéket fogja vis�szafoglalni. Mialatt én erről ábrándoztam a libák kihasználva a figyelmetlenségemet megindultak a szakiskolát megkerülve az akkori
tanácsháza udvarába. Szerencsétlenségemre akkor még a hivatal
a tűzoltóság felöli udvarrésze nyitott, így a libák előtt nem volt akadály. Az udvaron megálltak és hangos gágogással zavarták a hivatali
munkát, sőt a hátsó betonjárdát össze is rondították. Azonnal kiküldték a mezőőröket nagymamámhoz és kötelezték őt az összepiszkított járda sürgős rendbetételére. Szegény nagyanyán ezért akkor
engem nagyon elvert és ezentúl soha többé nem vihettem ki könyvet magammal libalegeltetéskor. Egy meleg nyári napon így értek
véget hát az én ország egyesítő elképzeléseim. AZ egészből csak a
három fiam realizálódott. A hazaszeretetét és a világ megismerésének vágyát azonban nem sikerült kiverni belőlem. Életem első térképét azonban csúfos végzet érte. Felső tagozatos koromban az egyik
tanár néhány pofon kíséretében elvette tőlem a térképem és a tűzbe
dobta, mondván, hogy az ilyen térkép mutogatásával én csak zavart
okozok osztálytársaim történelmi oktatásában.
Nyolcadikos koromban egy „szerencse” ért, jelentkezett nagymamám távoli, régen látott rokona, Petyi bácsi. Ez az ember Ózdon volt
kohász és hogy most jól ment sora, végig látogatta a rokonságot. Egy
papírdobozban hozott nekem különböző kis ércdarabokat, amelyekkel a kohóban dolgoztak. Csodálatos dolgokat mesélt az Északi-középhegység tájairól, Egerről, az aggteleki cseppkőbarlangról, Szilvásváradról és Lillafüredről. Hívott, hogy a nyári szünidőben látogassam meg őket, feleségével együtt szívesen látnak hisz nekik nem volt
gyermekük. Örömmel utaztam nyáron hozzájuk, hiszen azon a szép

vidéken még addig sohasem jártam. Térképemen előre bejelöltem,
hogy mit fogok megnézni a környéken.
Szívesen fogadtak, de egy dolog elkerülte a figyelmemet. Petyi
bácsi kohász volt, aki a meleg kohó mellett kiizzadt minden folyadékot, ezért állandóan szomjas volt. Munka után ezért első útja mindig a kocsmába vezetett, ahol töménytelen mennyiségű sört volt
képes meginni egyszerre. Örömmel és tele kíváncsisággal indultam
vele az egri kirándulásra, hisz végre belülről is meglátogathatom az
egri várat, amelyről Gárdonyi Géza regényében annyit olvastam. El
is jutottunk a vár közelébe egy kocsmába, mert Petyi bácsi megint
nagyon szomjas lett. Ott aztán találkoztunk néhány ivócimborájával
és lehorgonyzott. Hiába kérleltem, hogy Petyi bácsi menjünk már,
mert bezár a vár és nem tudunk majd bemenni és megnézni. Nyugodj
meg öcskös, elintézem neked, hogy még este is beengedjenek bennünket a várba – felelte magabiztosan. Nem tudta elintézni, így dolgunkat végezetlenül hagyva tértünk vissza Ózdra, ahol Petyi bácsi a
feleségétől azért kapott néhány keresetlen szót. Petyi bácsira azonban ezek a szavak nem hatottak. Másnap az aggteleki barlang következett volna. Itt is csak a barlang bejárata melletti kocsmáig jutottunk
el, és csodák csodájára Petyi bácsinak itt is voltak ivócimborái. Szerencsére engem nem kínált alkohollal, de a sok málnaszörptől már
úgy éreztem, hogy békák úszkálnak a hasamban. Így történt ez Lillafüreden és Szilvásváradon is. Ennek az embernek a környéken szinte mindenhol voltak ivócimborái. A környék nevezetességei helyett a
környék kocsmáit sikerült megismernem. Hát így végződött életem
első nagyobb kirándulása. Mivel pénzem nem volt sok, utazási szenvedélyemhez olyan lehetőségeket kerestem, amelyek kevésbé terhelték meg a pénztárcámat. Tanítási szünetekben elmentem teherautókra rakodónak, és amíg a gépkocsivezető a célállomáson pihent
addig megnéztem az adott város nevezetességeit. Később a jánoshalmi csapat fociszurkolóival utaztam a csapat vidéki mérkőzéseire.
Amíg a többiek a mérkőzést nézték nekem lehetőségem volt megtekinteni az adott települést, ahol voltunk. Munkahelyemen, a szövetkezetben is, ha tudtam, szívesen kirándultam a brigádokkal és az ifjúsági szervezettel. A honvédségnél is hasznát vették térképismereteimnek. Térképgyűjtésem igazán a nyolcvanas évek közepén kezdődött, amikor Sopron egyik szállodájában a szomszédos Ausztria idegenforgalmi kiállítást rendezett, sok színes térképpel illusztrálva az
elmondottakat. Ettől kezdve az idegenforgalmi kiállítások rendszeres résztvevője voltam. Ilyenkor több szatyor térképpel gyarapítottam
gyűjteményemet. Sajnos az utóbbi időben már kevesebb az ingyenes elvihető térkép. A komolyabb térképekért már ezeken a kiállításokon is pénzt kérnek.
Gyűjteményemben csak egyszer volt „tatárjárás”. Körülbelül a felét
valaki meg semmisítette. Nem tudom ki tette és miért, hiszen ezek
a színes lapok csak nekem voltak értékesek, de az igai célja azt
hiszem az volt, hogy nekem keserűséget okozzon. Ha valóban ez
volt a célja: hát elérte.
A gyűjteményemet lassan pótoltam és újra csoportosítottam. Térkép és helyi ismeretemnek köszönhetően sokszor én voltam az
emberi GPS a gépkocsivezető mellett. Mindig előre megterveztem
az útvonalat, csak hát a térképen az utcák voltak jelölve a közlekedési irányok nem. Budapesten történt velem, hogy egy behajtani tilos
tábla miatt módosítani kellett az útvonalat. A táblák így általam teljesen ismeretlen utcákban irányítottak bennünket, Félóra múlva sikerült csak visszatalálni az eredeti útra, de a forgalomirányító tábla már
megint csak egy irányba engedett. Ekkor mondtam a sofőrnek: Már jó
úton vagyunk, csak éppen az ellenkező irányba megyünk. A mai korszerű GPS-eknél már ilyen eset nem fordul elő, csak be kell táplálni
a célt és a készülék minden paramétert figyelembe véve elkalauzolja
a vezetőt a célig. A technikai fejlődés túlhaladott rajtunk ezen a területen is, a tájékozódásban egyre kevesebb szerepe lesz az emberi tényezőnek. Ezt én nem bánom, mert nekem viszont megmaradtak a színes térképeim, amelyek segítettek tájékozódni a nagyvilágban. Megmaradtak velük emlékeim és álmaim is, mert ezek csak az
embereknek vannak, a GPS készülékek szerencsére ilyen tulajdonsággal még nem rendelkeznek.
Fajszi Ferenc

2014. március

A dietetikus tanácsai

Borsmustár?
Ismertebb nevén rukkola. A földközi-tenger
vidékéről hódította meg
a világot. A gyermekláncfűre emlékeztető
növény levele, virága és apró magja is ehető.
Az egyiptomiak afrodiziákumként tekintettek rá. De a rómaiak is termesztettek borsmustárt. Aromás levelei saláták összetevője volt, míg magját olajak ízesítésére használták. A fiatal zsenge levelek íze a földimogyoróra, dióra emlékeztet, viszont az idősebb
érett, karéjos levelek csípős, borsos ízűek
vagy akár kesernyések.
A borsmustár vásárlásánál szem előtt kell

tartani, hogy a világos kevésbé karéjos levelek még zsengék, az erősen szeldelt sötétzöldek levelek íze intenzív. A tisztított mosott
rukkola hűtőben is csak 1-2 napig marad
friss, ezután gyorsan megsárgul. Lefagyasztható, de kiengedés után már nem lesz ropogós.
A friss borsmustár saláták meghatározó
eleme lehet, de húsok, sajtok mellé is kiváló
zöldségágy lehet. Párolás, főzés során gyorsan elveszti csípősségét, ilyenkor a spenóthoz hasonlóan használható.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Hernyótalpas lépcsőjáró

A mozgásukban korlátozott emberek esélyeinek javítása érdekében Jánoshalma Város
Önkormányzat Képviselő- testülete a Medibog
Kft - től megvásárol 1 db használt Auer TR-93
típusú hernyótalpas lépcsőjárót. Ezzel olyan
emberek számára is megnyílik a lakásból, házból való kijutás lehetősége, akik emeleten laknak és kerekes székbe kényszerültek, és építészeti megoldás sincs gondjaik enyhítésére. AZ
első állomáshelyén lakossági kérésre már „szolgálatba is állt a hernyótalpas lépcsőjáró., Mely
jobboldali képünkön a 38 kg látható önsúlyú, 130
kg-os teherbírású, akkumulátoros működtetésű
400 W-os motorral ellátott szerkezet, mellyel egy
feltöltéssel, átlagos terhelés mellett, 12 emelet
tehető meg. Használatához segítőre van szükség, aki a gépet kezeli. Az ő kezét látjuk a képen

Állampolgársági eskü

Március 6-án délelőtt két új magyar állampolgárral gyarapodott nemzetünk. Az egyikük
Szabadkáról, a másikuk pedig Bácskossuthfalváról érkezett, hogy Czeller Zoltán polgármester előtt ünnepélyesen letegye az esküt. Ezáltal az egyszerűsített honosítási eljárás szabályai
alapján lettek hazánk új állampolgáraivá

TÁJÉKOZTATÓ

BOR

A MINDENNAPOKRA!
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

Értesítjük tisztelt Jánoshalma-i, Kéleshalma-i, Borota-i és Rém-i
Felhasználóinkat, hogy 2014. március 07- től Jánoshalmán a
Bajai u. 66. szám alatt (a vízmű területén) megnyitjuk térségi ügyfélszolgálati irodánkat.
NYITVA TARTÁS JÁNOSHALMÁN
Pénteken: 7°° - 12°° óráig
Telefonszám:
06/77/401-014
Teljes körű ügyfélszolgálati tevékenységünk Kiskunhalasi Üzemigazgatóságunkon a Kőrösi út 5. szám alatt áll az Önök rendelkezésére az alábbi időpontokban:
NYITVA TARTÁS KISKUNHALASON
Hétfőn és szerdán:
6³° - 14³°
Csütörtökön:
6³° - 16³°
Kedden és pénteken:
ZÁRVA
Telefonszám:
06/77/421-622
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Programok az Imre
Zoltán Művelődési
Központban
március 9. 16 óra
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008
2014. március 3.
J014 februárjában Uniós
támogatással
kezdődtek meg a Jánoshalma
– Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt kivitelezési munkálatai.
2014 januárjában a beruházás
közbeszerzési
eljárásai befejeződtek és
előkészítő munkák utolsó lépéseként a kivitelező
vállalkozóval a szerződés
aláírására 2014. január
20-án került sor.
A Jánoshalma – Mélykút
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a
projekt nyitórendezvényét 2014. február 7-én
tartotta Mélykúton, a Béke
Étteremben. A beruházás kezdetét jelképező ünnepélyes alapcsőletételére a mélykúti vízműtelepen került sor.
A projekt alapcsövét, Bányai Gábor (Bács- Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke, országgyűlési
képviselő), Kovács Tamás,(Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnöke, Mélykút Város Polgármestere), Czeller Zoltán (Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás alelnöke, Jánoshalma Város Polgármestere) és a kivitelező F&B Park Invest Kft. képviseletében, Bárkány Attila, ügyvezető igazgató helyezte le.
A vízminőség- javító fejlesztés keretében sor kerül a projektcsoporthoz tartozó települések (tagok: Jánoshalma, Mélykút) lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítására.
A beruházás ütemezése a következőképpen alakul a jövőben:
• Kivitelezési munkák kezdete: 2014.01.20. Ez már a tervezési feladatokkal kezdetét vette.
• Munkaterület átadása: várhatóan 2014. április
• Próbaüzem kezdete: várhatóan 2014. október
• Végleges műszaki átadás: várhatóan 2015.február
A projekt előrehaladásáról az információk megtalálhatóak a Város honlapján www.janoshalma.
hu és a Jánoshalmi Hunyadi Népe hasábjain.

Jánoshalma – Mélykút
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Kacor király
A Gyermeklán Óvoda, Egységes Óvoda és Bölcsőde
jótékonysági előadása
Belépő: 500 Ft

március 15.

Nemzeti ünnep
9 óra Ünnepi szentmise
10 óra Koszorúzás
10.30 Ünnepi műsor az Imre Zoltán Művelődési Központban
Március 31. 10 óra
A rest macska
Cibere meseszínház előadása óvodásoknak
Belépő: 300 Ft
Április 7. 14 óra
M.É.Z. Együttes koncertje
Belépő: 500 Ft

SZÍNHÁZBÉRLET
Imre Zoltán Művelődési Központ
6440 Jánoshalma, Kossuth. u. 3.
Telefon: 77/501-220
www.lajthakft.hu

Bérlet ára: 6000 Ft
Előadások ára: 2500 Ft

Tervezett műsor

2014. április 23. 19 óra

Az ördög nem alszik

zenés bohózat

Főbb szereplők: Straub Dezső,
Oszter Alexandra, Benkóczy Zoltán, Beleznay Endre

2014. szeptember 24. 19 óra

A kaktusz virága
vígjáték
Főbb szereplők: Götz Anna, Böröndy Tamás, Straub Dezső

2014. november 26. 19 óra

Mágnás Miska

operett
Főbb szereplők: Fogarassy Bernadett, Benkóczy Zoltán
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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

Márciusi extra ajánlata!

Alföldi kenyér 1kg
Kristálycukor 1kg
Búzafinomliszt 1lg

195.-Ft/kg
239.-Ft/kg
118.-Ft/kg

A készlet erejéig!

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEGNYITOTT A TANUSZODA!
GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

Kisállat és díszállat
felszerelés bolt

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók.
Alkalmakra és folyamatosan. Irodák és közösségi terem. Érdeklődni: 06-30-655-41-77

VÁLTOZÁS!

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

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

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

Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)
Pethő Zoltán

Tel: 0630/338-25 08

www.pézé.hu

2014. március hónapban
nem lesz Kirakodó vásár
Jánoshalmán Rákóczi utcai földszinti két és fél
szobás lakás eladó (Húsbolttal szemben) Érd:
06-30/398-8236 vagy 06-20/496-2293

STÍLUS
ÜZLET
MÁRCIUSI AKCIÓJA
Digitális konyhamérleg
(5 kg-ig): 1790.Pepo begyújtós: 299.-/cs
Nelle folyékony mosógél
(1,5 l): 299.Az akció 2014 március 3-tól
a készlet erejéig érvényes
További akcióinkat
keresse az üzletünkben!

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . :
06-30/529-7407

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés

A Csényi és Társa Temetkez ési Kft. a gyászoló csal ádok megbíz ásából 2014. február hónapjában a következ ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Maráczi Ferencné
sz: Radvánszki Viktória
Tóth Józsefné
sz: Nagy Etelka
Laczi Mihály
id. Szili József
Radvánszki Ferenc
Osztrogonác István
Konkoly Béla

élt: 86 évet
élt: 89 évet
élt: 64 évet
élt: 86 évet
élt: 69 évet
élt: 80 évet
élt: 30 évet

Gyarmati Jánosné
sz: Borsik Rozália
élt: 76 évet
Dóra István
élt: 61 évet
Terner Józsefné
sz: Bódi Borbála Irén
élt: 88 évet
Mezőfi Andrásné sz: Huszár
Zsuzsanna Mária
élt: 87 évet
Király Pongrác
élt: 65 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

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

Temetkezési vállalkozás

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2014. február hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Bedzsula János (1926)
Mészáros Mihály (1922)
Bedzsula Lajosné (1921)
Nemes Ibolya (1950)
Krizsák Ferenc (1962)
Fischer Andrásné(1925)
Kakas József (1933)
Magyar Imréné sz. Sipka Mária (1933)
Varga József (1948)
Pataricza Márkné sz. Tüske Anna (1938)
Dvorácskó István (1924)
Tüske Gyuláné sz. Bóka Terézia (1941)
Szabados Jánosné (1970)
Tóth Lászlóné sz. Dobos Anna (1949)
Horváth Antalné sz. Borbély Erzsébet (1938)
Detkó Istvánné sz. Lengyel Julianna (1928)
”„Csak most kezdek rádöbbenni, hogy az életed ajándék volt,
s egyre erősödő szeretet maradt utána.”
Pize,Marjorie

Nagy Zsolt ügyvezető
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéből
A Jánoshalmi Futball Club
elnöksége az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
futball szurkolókat a sportpályán tervezett beruházásokról
,felújítási munkálatokról:
A JFC elnyerte az MLSZ
2012-13-as un. TAO-s pályázatát. A pályázat műszaki tartalma
szerinti kivitelezés február 18.án elkezdődött. Ennek fő elemei
az öltözőépületben egy átfogó
belső felújítás (festés,mázolás,
burkolás, öltöző polcok,szekrények cseréje), valamint az épület megközelítésére szolgáló szilárd járdaburkolat készítése. Ezen felül mindkét kapunál térbetonozás és a meglévő
-több helyen szétfagyott,vagy
sérült- betonkerítés felújítása,
javítása.Minderre nagy szükség volt már, hiszen az épület
és környezete az elkészülésétől (ötvenes évek vége) napjainkig szinte ugyanabban az álla-

potban volt.
Fent említett pályázati lehetőségeket kihasználva az
ugyancsak nyertes 2013-14 -évi
pályázatunk tartalmát is ez év
júniusáig meg fogjuk valósítani:
——korszerű elektromos kijelzőberendezés felszerelése,
——kihangosítás beépítése
——új futball kapuk beépítése
——új cserepadok lerögzítése
——szögletzászlók cseréje
——elektronikus jegyzőkönyv
készítéséhez laptop vásárlás
——fűnyíró traktor beszerzése
Célunk, hogy a sportolni
vágyó fiatalok a mai körülményeknek ,elvárásoknak megfelelő sportpályán jól érezzék
magukat és remélhetőleg a
szurkolók is szívesebben látogatnak ki egy rendezett környezetű pályára.
JFC elnöksége

13. oldal

Kézilabda híradó
A tavaszi megyei fordulóból már két mérkőzésen játszottunk eredményesen.
Jánoshalma - Bácsalmás 22: 19 (10:9)
Jánoshalma - Tiszakécske 30 : 24 (18:8)
Gólt dobók: Rátai Roberta Réka 7, Barna Gólt dobók: Taskovics Dóra 7, Barna BrigitBrigitta 6/3, Taskovics Dóra 4, Horváthné K. ta 7/2, Rátai Roberta Réka 5, Lódri Fanni 5,
Nemes Zsófi 3, Vakiné N. Anita 2 és HorvátTünde 2, Hornyák N.- Nemes Zsófia 1-1 gól
hné K. Tünde 1 gól.

A következő hazai mérkőzés:2014.március
9-én vasárnap de.: 11 órakor a Kecel csapata ellen !

Hajrá Csajok!!! Hajrá JSE !!!!
RM

MEGHÍVÓ

A Jánoshalmi Női Kézilabda SZSE szeretettel meghívja Önt és
kedves családját: 2014.március 15. a JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA
Helyszín: Diákélelmezési konyha Jánoshalma 18 óra
Vacsora: 3.000.-Ft/felnőtt, 2.000.-Ft/gyermek
Zene, remek vacsora, tombola, tánc és vidám
hangulat teszi emlékezetessé ezt az estét!

Házi bajnokság

Aranybácska Bokodon

A Bácsbokodi teremtornán pontveszteség nélkül első helyen végeztünk.
A torna legjobb kapusa Végi Kata Aranybácska.
A tavaszi szezonra készülés következő állomása 2014 március 8-án Jánoshalmán megrendezésre kerülő Nőnapi Teremlabdarúgó Torna, ahová minden szurkolót szeretettel várunk!
2014. február 12-én tartották az Imre
Zoltán Művelődési Központban a Jánoshalmi Aerobic Csoport több éve megrendezésre kerülő házi aerobic versenyét.
A versenyen két kategóriában indultak a
részt vevők. A megmérettetést a kezdő
csoport kezdte, majd a haladó csoport
tagjainak fellépése következett. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a Kunfehértói Általános Iskola aerobic csoportja
is részt vett a rendezvényen. A lányok
szeptemberben kezdték az edzéseket,
így ők egy bemutatóval készültek, melyre a kezdő és a haladó csoport versenye között került sor. A versenyen a
hagyományokhoz illő bírói testület állt fel.
Nagy Sándorné, Bozsókiné Eke Gyöngyi, Baka Jenőné, Bátoriné Karip Anna
és Somogyiné –Sági Piroska voltak a
zsűri tagjai. A versenyen a lányok egyéni, páros, trió és csoport egységekben
indulhattak. Az eredményhirdetésen a

kezdő csoport versenyzőit ezüst-, és
bronz-, míg a haladó csoport versenyzőit arany-, ezüst-, illetve bronzminősítéssel jutalmazták a birók. A Jánoshalmi Aerobic Csoport edzői: Bátyai Gáborné és Bátyai Fruzsina. A kunfehértói csoport edzője: Bátyai Fruzsina.
Az egyik legfiatalabb és az egyik legidősebb aerobicos így nyilatkozott a versenyről:
„Drága Edzőim!
Nagyon szeretem az aerobicot! Jó
élményekkel lettem gazdagabb a házi
versenytől! Örültem a második helyezésnek is! Örülök, hogy tagja lehetek
az aerobicos csoportnak! Nagyon szeretem a csapattársaimat, és Éva nénit,
és Fruzsit!”
Bogdán Hanna 2. osztályos tanuló
„Házi verseny
Tetszett a verseny, izgalmas volt, mindenki szerintem nagyon jól
teljesített. A fehértói lányok
nagyon ügyesek voltak annak
ellenére, hogy ez volt az első
fellépésük. Szerintem végtelenül kedves és aranyos
lányok. Kedves volt, hogy biztattak bennünket és megdicsérték a táncunkat. Hiányozni fog a sok fellépés előtti
izgalom, a lányok, Éva néni
szigorúsága, szeretete, Fruzsi és Dóri táncoktatása,
Ákos viccessége, minden. A
kis aerobicosokra örömmel

nézek, hisz előttük
áll, hogy ezzel a csodálatos közösséggel
és sok élményt okozó sporttal nőhetnek
fel, viszont másrészből szomorú leszek,
mert rájövök, hogy
ők a mi „utánpótlásunk”. Amikor tudok,
vissza fogok jönni és
meglátogatni mindenkit! J”
Korom Zsófia 8.
osztályos tanuló
Eredmények:
Kezdő csoport:
Ezüstminősítés:
Csernák Réka, Dági
Beatrix, Nagy Rebeka, Szabó Réka,
Botka Kitti, Magyar
Regina, Miskolczi
Regina, Miskolczi
Szonja és Tihanyi
Hanna
Bronzminősítés:
Madarász Nikolett,
Lippai Róza, Szili Luca,
Haladó csoport:
Aranyminősítés:
Horváth Dóra, Lencse Petra, Friebert
Dorina, Horváth Dóra, Rasztik Regina
és Vaski Virág
Ezüstminősítés: Szénási Odett Bog-

Műszaki
kereskedés
––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
dán Bianka, Horváth Brigitta és Korom
Zsófia
Bronzminősítés: Menyhárt Anna, Kiss
Luca, Szilágyi Luca és Szőnyi Lizett

Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151,
+36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com
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Rendőrségi hírek

Biztonsági öv: Kötve, hiszem!

G. A. A. jánoshalmi lakos bejelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014.február 4-én
12 óra és 14 óra közötti időben a háza udvarába kapubemászás módszerével behatolt,
majd az ott lévő nyitott lakóépületbe bement
és onnan készpénzt, arany ékszereket tulajdonított el kb. 530.000,-Ft értékben.

tal bezárt padlásáról a padlás ajtót kifeszítve füstölt húsokat tulajdonított el kb: 50 000
Ft értékben.
Ez utóbbi két bűncselekmény elkövetőjét a Jánoshalma Rendőrőrs illetékes körzeti
megbízottja felderítette T. F. jánoshalmi lakos
személyében.

Ö. E. B. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. február 4-én
12 óra 15 perc és 16 óra 15 perc közötti időben az egyik jánoshalmi oktatási intézmény
épületébe bement és onnan eltulajdonította a feljelentő pénztárcát a benne lévő 1.300
Ft készpénzzel, valamint személyes irataival
együtt. Az elkövető ugyanekkor az épületből eltulajdonította R. A.-né jánoshalmi lakos
cigarettáját és öngyújtóját, valamint az intézmény digitális fényképezőgépét is.
A Jánoshalmi Rendőrőrs beosztottai még
az elkövetés napján elfogták az oktatási
intézményben, illetve G. A. A. házában történt lopás elkövetőjét. K. F. jánoshalmi lakos
ellen ezeken kívül más bűncselekmények
miatt már folyt eljárás, ezért őrizetbe vételére, majd előzetes letartóztatására került sor.

K. B. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. február
10-re virradóra a Jánoshalma Rákóczi utcában lévő büféjébe ablakbetörés módszerével
behatolt és onnan mikrohullámú sütőt, sajtot, húskészítményeket tulajdonított el kb. 30
000 Ft értékben.
A Jánoshalma Rendőrőrs nyomozói még
az elkövetés napján elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható J. M.
jánoshalmi lakost. Bizonyítást nyert, hogy
nevezett társaival, többek között K. I. jánoshalmi lakossal együtt, már több bűncselekményt követett el, ezért őrizetbe vételükre
került sor. A Kiskunhalasi Járásbíróság K. I.
előzetes letartóztatását, míg J. M. esetében
lakhely elhagyási tilalmat rendelt el.

K. F. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen,aki 2014. január 19-e
és február 6-a közötti időben a Jánoshalma, Kiserdőben lévő bekerítetlen földterületéből kivágott és eltulajdonított 71 db különböző tőátmérőjű akácfát és 4 db. különböző
tőátmérőjű gyümölcsfát. A bűncselekménnyel
okozott kár kb. 200.000 Ft.
R. Gy. feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki 2014. február 8-ra virradóra a
Jánoshalma, Kiserdőben lévő tanyája lakat-

2014. március

É. S.-né jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. február 16.án 13 óra és 14 óra közötti időben a Kéleshalom külterületén lévő lakatlan tanyájába
ablak befeszítés módszerével behatolt és
onnan különböző használati tárgyakat tulajdonított el kb. 25.000 Ft. értékben.
Az elkövetőket K. L. és N. J. jánoshalmi lakosokat lakossági bejelentés alapján
a Jánoshalmi Rendőrőrs járőrei elfogták,
tőlük az eltulajdonított tárgyak lefoglalásra kerültek.

Polgárőr közgyűlés

A Jánoshalma Rendőrőrs fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzési tevékenységbe kezdett. Az ellenőrzés ezúttal kifejezetten
a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer előírásszerű
használatának a betartatására, és ellenőrzésére irányul , nyilatkozta lapunknak Kutyifa István rendőr alezredes Őrsparancsnok.
– Az eddigi ellenőrzéseink során ebben a hónapban, 20 fővel
szemben 200.000. Ft közigazgatási bírságot szabtunk ki biztonsági öv használatának elmulasztása miatt lakott területen belül.

Biztonsági öv: Kötve, hiszem!

A passzív biztonsági eszközök használata nélkül
jelentősen megnő a halálos sérülések esélye.
Kérjük használja a biztonsági övet!!!

1. A közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatokról szóló 1132/2005. (XII.23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak
végrehajtása érdekében:
a) a lakott területen kívül az úttesten, a leállósávon és az útpadkán
tartózkodó gyalogosoknak - éjszaka és rossz látási viszonyok mellett - 2008. január 1-jétől fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell
viselnie. (e rendelkezés vonatkozik a gépkocsiból kiszálló személyekre és az állatokat hajtókra is),
b) a lakott területen kívüli út úttestén, útpadkáján kerékpárral közlekedőknek - éjszaka és rossz látási viszonyok mellett - 2007. június
1-jétől fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselniük,
A fényvisszaverő mellényre (ruházatra) vonatkozó követelményeket az MSZ EN 471:2003. számú szabvány határozza meg.
c) az óvodás gyermekek, közoktatási intézmények tanulóinak szállítására rendszeresített, nem menetrend szerint közlekedő autóbuszoknak (iskolabusz) 2009. szeptember 1-jétől a következő rendelkezéseknek kell megfelelniük:
- a gyermekszállítást külön táblával kell jelölniük,
- az üléseket biztonsági övvel kell ellátniuk,
- a 135 cm-nél alacsonyabb gyermeket gyermekbiztonsági rendszerben (gyermekülés) rögzítik,
- a legalább 135 cm magas gyermeket biztonsági övvel rögzítik,

Gyermekbiztonsági rendszer (biztonsági gyermekülés):
——integrált gyermekbiztonsági rendszer: hevederek vagy hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítő székkel és/
vagy ütközésvédelemmel együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek;
——nem integrált gyermekbiztonsági rendszer: részleges biztonsági rendszer, amely a felnőttek számára szolgáló biztonsági övvel
együtt használva - amely körbeveszi a gyermek testét, vagy biztonságosan rögzíti azt a szerkezetet, amelyben a gyermeket
elhelyezik - teljes gyermekbiztonsági rendszert képez;”
Egyéb kapcsolódó rendelkezések:
a) az egy ülőhelyen utazó két 10 évnél nem idősebb gyermek esetében a jelenlegi gyermekülés-használati mentesség megszűnik.
Minden gyermeket külön ülőhelyen kell elhelyezni és őket kötelezően gyermekbiztonsági rendszerben (biztonsági gyermekülésben) kell elhelyezni,
b) a gyermekbiztonsági rendszer használata 135 cm testmagasság
alatt kötelező,
c) a legalább 135 cm testmagasságú és 3 évnél idősebb gyermek
biztonsági övvel is rögzíthető,
d) a gépkocsik első ülésén 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható,
e) a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban
(pl. különjárat, szerződéses járat) a 135 cm-nél kisebb testmagasságú gyermeket 2007. szeptember 1-jétől gyermekbiztonsági
rendszerben kell elhelyezni.
f) nem kötelező a gyermekbiztonsági rendszer használata, ha orvosi
igazolás ennek használata alól felmentést ad.
A biztonsági övek használata:
a) ha gépkocsiban a biztonsági övek beszereléséhez szükséges
rögzítési pontok nincsenek kialakítva, a biztonsági öv használata nem kötelező,
b) ha a gépkocsi üléséhez biztonsági övet szereltek fel, annak használata általában kötelező, kivéve
bb) ha orvosi igazolás ennek használata alól felmentést ad,
bc) a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban,
bd) a lakott területen kívül menetrend szerinti személyszállítást
végző autóbuszban, ha az autóbusz álló utasokat is szállíthat,
be) a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének;
bf) a taxi gépkocsi vezetőjének, ha taxi üzemmódban utast szállít;
bg) a mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak, ha a becsatolás a beteg állapotának romlását okozhatja, a betegellátást
akadályozza;
Ha az autóbuszban a biztonsági övek használata kötelező, erről az
utasokat a személyzetnek tájékoztatnia kell, az ülésekhez erre utaló
jelzést (matricát) kell elhelyezni.

Növényi hulladék égetés kivonatos szabályai

A jánoshalmi polgárőrök február 15-én tartották évzáró közgyűlésüket. Erre az alkalomra a
Rémről is érkeztek vendégek, az ottani körzeti megbízott és az ott most alakulóban lévő polgárőri szerveződés képviselője. Mint megtudtuk a jánoshalmi csoport kezdeményezésére alakult ott csoport, de vita kerekedett, hogy ki is volt ebben a főszervező, de erről kicsit később.
Mészáros István elnök előterjesztésére a tagság elfogadta az egyesület tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót, Eszerint továbbra is jó a kapcsolat a helyi és környék béli rendőri szervekkel. A beszámolásra felkért bizottságok beszámolóit is elfogadta a tagság. Ezt követően
személyi kérdésben kellett állást foglalnia a tagságnak. Bizalmatlanság merült fel a korábbi elnökkel kapcsolatban. Mészáros István elnök előterjesztéséből és egy-két hozzászólásból kiderült, hogy igen nagy feszültség alakult ki a tagok és az időközben tiszteletbeli elnökké lett Horváth Ferenc között. A hozzászólók konkrét eseteket is említettek ennek igazolására.
A vita lezárásaként Mészáros István elnök javaslatát elfogadva a tagok titkos szavazással
Horváth Ferencet kizárták Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület tagjainak sorából, aki
már a szavazást megelőzőlen távozott a közgyűlésről.
A taggyűlés végül jó hangulatú közös ebéddel zárult Magó János és a Szarvas Ferenc
közösen készített igen finom pörköltje megadta ehhez az alapot.

A növényi égetés, amennyiben jogszabály a tevékenységet nem tiltja, (pl: nincs tűzgyújtási tilalom) alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.
A tervezett égetés helyét, időpontját, terjedelmét, az égetés megkezdése előtt 24 órával írásban be kell jelenteni az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak. Ez Jánoshalma esetében a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Címe: Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 6400 Kiskunhalas Kőrösi út 21. Telefon: 77 / 421-355
Az égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
Az égetést úgy kell végezni, hogy az a környezetére ne jelentsen robbanás, vagy tűzveszélyt.
Az égetés időtartamára, tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.
Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és gondosan át kell vizsgálni a helyszínt. Minden parázslást izzást megszüntetni vízzel és földtakarással.
Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltóság
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Ügyeleti beosztás:

Március: 6. Dr. Mikó Attila, 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Kishonti Attila, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Gregó Sándor, 11. Dr.
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Csoboth Johanna, 12. Dr. Gregó Sándor, 13. Dr. Kishonti Attila,
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helyei: Béke tér 1. Polgármesteri both Johanna, 26. Dr. Gregó Sándor, 27. Dr. Gregó Sándor, 28.
gén és ünnepnapokon: pénteken ill.
Hivatal hirdetőtábla és Arany János Dr. Mikó Attila, 29. Dr. Gregó Sándor, 30. Dr. Gregó Sándor, 31.
az ünnepet megelőző nap 17 órától
u. 13. Orvosi ügylet bejárata
Dr. Csoboth Johanna,
hétfőn ill. az ünnepet követő nap reg

Csima János

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?

közterület-felügyelő

Mindent egy helyen?

06-30/565-37-58

Pepsi Cola 2,5 l
Tchibo Family kávé 250 g-os
Citromos sör 0,5 l

299,– Ft
339,– Ft/db
99,– Ft

Óriási baromfihús akció!
Petróczky Ferenc

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

telefonszáma

Anyak önyv i hír ek
2014. február hónapban

született:
Batánovics István (Anyja neve: Danyi
Erzsébet), Édes Éva (a.n.: Miklós Mónika),
Horváth Patrik (a.n.: Bihacsy Borbála), Balogh Bence (a.n.: Tárnoki Barbara), Nagy
Bence (a.n.: Faragó Éva), Kurucz Dóra
(a.n.: Kurucz Katalin), Dobos Nikolett (an.:
Dobos Ágnes).

Házasságot kötött:
Bagó Gábor és Fazekas Vivien

GRATULÁLUNK!

