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HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Átvette megbízólevelét,
kezdődhet a munka

XIX. évfolyam 5. szám

Kedves Édesanyák,
drága Nagymamák és
Dédnagymamák!
Az alábbi versidézettel szívből kívánok minden kedves Édesanyának, Nagymamának, Dédnagymamának Anyák Napja
alkalmából jó egészséget, gondoskodó, szerető gyermekeket!
Czeller Zoltán polgármester

Most már hivatalosan is meg van a végeredménye az április 6-án megtartott parlamenti választásoknak. Bányai Gábor országgyűlési képviselő
mutatja megbízólevelét, mely szerint ő képviseli térségünket az Országgyűlésben a következő négy évben is. A választási eredményeket és a régi új
képviselőnkkel készült riportot a 3. oldalon olvashatják
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Színházi élmény
helyben

Az első színházi előadás előtt nagy
volt az izgalom a nézők körében is. Az
est igazán jól sikerült. Szirmai Albert
Mágnás Miska című darabja igazán
kellemes kikapcsolódást jelentett egy
néhány órára a hétköznapok taposó
malmából. A történet sokak számára
ismert, hiszen megfilmesítve is sokszor láthattuk. Fogarassy András rendezésében, aki egyben a címszereplő
is, az itteni színpadi körülményekhez
jól alkalmazkodva, a színészek igazán
jól szórakoztatták a közönséget. Nem
is maradt el a darab végén a vastaps.
Köszönet ezért az estéért a szervezőknek, a technikai feltéteket megteremtő
személyeknek, és nem utolsó sorban a darab szereplőinek ezért az estéért.
Bízunk benne, hogy a másik két előadás is hasonló sikert fog majd aratni. Várjuk a folytatást!

Meghívó
„Tiszán innen, Dunán túl” címmel hangversenyt ad a Mithras Pedagógus Kórus a Mezőgazdasági Szakiskola Aulájában 2014. május 17-én 17 órakor. Vendégkórus a sárbogárdi Huszics Vendel Városi Vegyeskar.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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WELCOME buli
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CIRKALOM TÁNCEGYÜTTES
22 órakor:

3+2 ZENEKAR
A nagy érdeklődésre való tekintettel
már most foglalja le helyét!
Sörpad garnitúra bérelhető 2000 Ft/garnitúra áron
az Imre Zoltán Művelődési Központban.
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Jánoshalma Városi Önkormányzat
2013. évi zárszámadásáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-i
ülésén elfogadta Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei a 2013.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint megalkotta a
2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletet.
Jánoshalma város Önkormányzata a 2013. évben is a lakossági igények
figyelembevételével és a város költségvetése szabta határok között látta el az
önkormányzati törvény és az ágazati törvények által előírt kötelező és önként
felvállalt települési önkormányzati feladatokat.
A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót
1 756 636 ezer Ft bevétellel
1 624 223 ezer Ft kiadással jóváhagyta.
A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradványt 111 899 ezer Ft
összegben fogadta el. Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodása
stabil, működésükre a költségtakarékosság jellemző, emellett 2013-ban
munkahelyek megszüntetésére, dolgozók elbocsátására nem került sor.
Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak száma 2013.
december 31-én intézményenként:
Helyi Önkormányzat
49 fő
Polgármesteri Hivatal
29 fő
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 42 fő
Intézmények összesen:
120 fő
Közfoglalkoztatottak
144 fő
Önkormányzat mindösszesen:
264 fő
A gazdálkodás elemei:
Személyi juttatások előirányzatának teljesítése
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesítése
Dologi kiadások előirányzatának teljesítése
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítése
Egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítése
Intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítése
Felújítási kiadások előirányzatának teljesítése
Beruházási kiadások előirányzatának teljesítése

400 759 ezer Ft
87 309 ezer Ft
352 967 ezer Ft
180 395 ezer Ft
184 234 ezer Ft
478 942 ezer Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése
9 722 ezer Ft
Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti
5 060 778 ezer Ft
vagyona a mérlegadatok alapján
A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2013. december 310 987 ezer Ft
31-i állapot szerint
Az önkormányzat 2013. évi finanszírozási kiadásai
36 077 ezer Ft
Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai részletesen:
Beruházási hitel törlesztés
15 753 ezer Ft
Kötvénybeváltás
20 324 ezer Ft
Összesen:
36 077 ezer Ft
A 2013. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának
tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott
eszközök nincsenek.
A 2013. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége: készfizető
kezességvállalás a Jánoshalmi Viziközmű Társulat beruházási (éven
túli lejáratú) 556.340.000,- Ft és 25 millió Ft összegű hitelei kapcsán
az IBD-MUN-12-0253-THB/KEZ. számú Készfizető kezességvállalási
szerződés szerint. A tőketartozás visszafizetésének esedékessége:
200.000,- Ft visszafizetendő 2015. december 1-én, a fennmaradó
tartozás esedékessége 2022. szeptember 1. napja.
A 2013. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának
a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettsége nincs.
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önállóan működő és
gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2013. évi
pénzmaradványát az alábbi összegekkel hagyta jóvá:
a.) Helyi Önkormányzat
98 017 ezer Ft
b.) Polgármesteri Hivatal
3 864 ezer Ft
c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde. 10 018 ezer Ft
A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket
53 534 eFt összegben fogadta el.
A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 2013. évi szabad
pénzmaradványát elvonta és a 2014. évi önkormányzati költségvetés
tartalékába helyezte.

239 ezer Ft
372 521 ezer Ft

Czeller Zoltán polgármester
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A kezdet
1988. március 18-i keltezéssel Pap Zoltán a Jánoshalmi Nagyközségi Közös Tanács akkori mb. elnöke levelet kapott. A levél feladója Borbély
Lajos megyei főépítész volt. (Bács-Kiskun Megyei Tanács VB. Építési és Vízügyi Osztálya)
Részlet a levélből:
„…A megye Jánoshalma nagyközség esetében is indokoltnak tartja a
várossá való nyilvánítás feltételeinek való megfelelőség vizsgálatát. Kérem
Elnök elvtársat, hogy haladéktalanul intézkedjen a pályázat anyagának összeállítására. A munkát olyan módon koordinálják, hogy a pályázat 1988. április 15. napjáig az Építési és Vízügyi Osztályon-megyei párt-és tanácstestületi
döntéseinek előkészítéséhez-rendelkezésre álljon.”
A gépezet beindul
A Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsági 40/1988 (III. 30) határozatában a bizottság utasítja Pap Zoltán mb. tanácselnököt és Mikó Sándor vb-titkárt, hogy az Építési és Városfejlesztési Minisztérium 7010/1983. ÉVM. Sz.
irányelve alapján a várossá nyilvánításra vonatkozó pályázatot készítse el, és
azt terjessze a tanács elé.
A Végrehajtó Bizottság a Nagyközségi Tanácsot 1988. április 11-én (hétfő)
16 órára rendkívüli ülésre hívta össze, egyúttal utasította a Tanács elnökét,
hogy a Tanács összehívásával kapcsolatos feladatokat végezze el. A Tanács
elnöke a szükséges intézkedéseket megtette. A pályázat beadásával kapcsolatos előterjesztést a Tanács ezen a rendkívüli ülésen tárgyalta meg. A tanácsülésen 35 fő volt jelen, (a tanácstagok 80%-a) 7 fő maradt távol. Pap Zoltán
ismertette az előterjesztést. Részlet az előterjesztésből:
„…a lakosság életkörülményei igazolják, hogy az állampolgárok, gazdasági szervek közösségért való áldozatvállalása és tenni akarása jelentős eredményeket hozott…megállapítható, hogy építeni lehet, és kell is az alkotó lokálpatriotizmusra, mely jelentős kötőerőt ad az állampolgároknak…Településünk
olyan összetételű és térbeli hatású kapcsolatrendszerrel és vonzáskörzettel
rendelkezik, mely a megye két középvárosa-Kiskunhalas, Baja-közötti térségre kisvárosi jellegű ellátást biztosít…”
Ezt követően Zeke Tamásné tanácstag támogató hozzászólása következett, aki örömteli reményének adott hangot a pályázat majdani sikerét illetően. Más hozzászólás nem lévén a Tanács 35 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül fogadta el a várossá nyilvánítás pályázatának beadására vonatkozó határozati javaslatot.
A pályázat elkészítése határidejének 1988. április 25. napját jelölték meg.
Ez a dátum 10 napot késett a Borbély Lajos megyei főépítész által megadott határidőhöz képest, ám valószínűleg akkoriban ez nem okozott gondot.
A pályázat elkészült
A 16 oldalas pályázati anyag a település földrajzi helyzetének és történelmi múltjának ismertetésével kezdődik. Részletesen taglalja a lakosság foglalkoztatottsági mutatóit, a mezőgazdaság és az ipar helyzetét, eredményeit. A lakásellátottságot kielégítőnek tartja, viszont elsődleges feladatként említi a közművesítés bővítését. Az utak aszfaltozását, gázművek, csatornázási
munkálatok kivitelezését lakossági önerő bevonásával tartja megvalósíthatónak a pályázat. A helyzetértékelés szerint az egészségügyi, oktatási, közművelődési, sport, és szociális szolgáltatások színvonala megfelelő. Az építészeti emlékeket is megemlíti ugyan, de kiemeli a Nagyközségi Közös Tanács által
1988-ban jóváhagyott összevont Rendezési Terv programot, amelyik a település központjának, valamint környékének átépülését szabályozza. Az épített környezet fejlődésének legfőbb irányvonalaként a központban elöregedett
épületek lebontását, és új építkezések lehetőségét vizionálja. A pályázat kisvárosi jellegű központi szerepet szán Jánoshalmának. (Részlet a pályázatból)
„A vonzáskörzetek kialakításában szerepet játszó közigazgatási, kiskereskedelmi, egészségügyi, oktatási, közlekedési, ingázási, szolgáltatási kapcsolatok alapján-természetesen eltérő intenzitással, s tartalom-
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VÁ ROS SÁ LE T TÜN K !

mal-Jánoshalmára 24 község jelzett belépő kapcsolatot…A leírtak, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján nagyközségünk tanácsa-az illetékes pártszervekkel egyetértésben-úgy látja, hogy a nagyközség…elérte azt a fejlettségi fokot, mely indokolja a szerepkör változását. Ezért
tisztelettel kérjük, hogy pályázatunkat kedvezően elbírálni, és városi jogállásunkat kimondani szíveskedjenek.
Jánoshalma, 1988. április 25.”
A pályázathoz csatolásra került az időközben, április 18-án, a Kéleshalmi
Művelődési Házban megtartott falugyűlés határozata is. Az itt felvett jegyzőkönyv alapján:
„A jelenlévők egyhangú szavazattal egyetértenek abban, hogy-Jánoshalma nagyközség várossá nyilvánítása esetén-Kéleshalom község egyesüljön
Jánoshalmával, a község nevét településrészként megtartja.”
A pályázat az ÉVM fentebb említett irányelvben foglalt előírásoknak megfelelően a Bács-Kiskun megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága elé került, mely
állásfoglalásával az Építésügyi és Városfejlesztési miniszterhez terjesztette Jánoshalma nagyközség várossá válásának ügyében benyújtott kérelmet.
A nagyközségi Tanács éléről nem sokkal a pályázat beadása után lemondott Pap Zoltán helyére, 1988. június 2-án új elnök került, Jekl Ferenc személyében. Jekl ezt megelőzően a Tanácsháza pénzügyi csoportvezetője, egyben
pártalapszervezetének titkára volt. (1990. október 26-ig volt hivatalban megbízott tanácselnökként)
A pályázat a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 16/1989.(II.5) NET
sz. határozatával került véglegesen elfogadásra, melynek értelmében 1989.
március 1-i hatállyal Jánoshalma városi rangra emelkedett.
Ünnepi Tanácsülés
1989. április 5-én, (szerda) 16 órai kezdettel a Sportcsarnokban megrendezett Ünnepi Tanácsülés keretében Pozsgay Imre, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, államminiszter adta át Jekl Ferencnek a várossá nyilvánító
okmányt. Az eseményen számos párt és állami szervek vezetői, társadalmi és
tömegszervezetek vezetői is megjelentek, de meghívást kaptak a szomszéd
települések vezetői, a város, és a térség gazdálkodó szervezeteinek vezetői,
a fegyveres testületek vezetői, városunk tanácsának tagjai és póttagjai, valamint szép számban eljött ünnepelni az újdonsült városi lakosság is.
Az ünnepségen a Himnusz elhangzása után-melyet a Városi Egyesített
Vegyes-kórus, és az úttörő fúvós-zenekar előadásában hallhattak a jelenlévők-Nagy Attila színművész Alexej Golev: Emberi dolgok a dolgok c. versét
szavalta el. Jekl Ferenc ünnepi köszöntőjében megköszönte a párt és állami
szervek, valamint a megyei vezetés bizalmát, majd a lakosokhoz szólt. (Részlet az ünnepi beszédből)
„A most kapott városi cím egy korszak lezárása, s egy nagyobb felelősséget jelentő újabb korszak nyitánya…
Az eddigi összefogásra alapozva célként jelöljük meg az oktatás és az
egészségügy továbbfejlesztését, a fiatalokról, a pályakezdőkről, az idősekről való fokozottabb gondoskodást, a kereskedelmi és szolgáltatói
hálózat növelését.
Reális igényként jelentkezik az általános iskola felújítása, elhelyezési
színvonalának emelése, a körzeti orvosi és szakorvosi ellátás bázisának
új alapokra helyezése, infrastruktúránk bővítése. Ezen feladatok megoldásán kell fáradoznunk, ez viszi előbbre Jánoshalmát, s teszi hosszútávon méltóvá a városi rang viselésére.
Őszintén kívánom, hogy mindannyiunkban legyen erő és akarat a
további célkitűzéseink megvalósításához, megőrizni a múlt szép és
nemes alkotásait, a jövőt új alkotásokkal gazdagítani.
Mindezek csak úgy valósulhatnak meg, ha e magyar hazában, ezen
kívül e kisvárosban is a béke, a megértés, az együttes cselekvés válik
uralkodóvá.
A közösen elhatározott dolgainkat továbbra is az itt élők tenniakará-

sára alapozva, együtt gondolkodva, és együtt munkálkodva valósíthatjuk meg. Így formálhatjuk Jánoshalma város és önmagunk jövőjét is.
Felelősséggel vállaljuk a több és nehezebb munkát…”
Pozsgay Imre államminiszter ünnepi köszöntője előtt és után a Jánoshalmi
Városi Egyesített Vegyes-kórus jánoshalmi népdalcsokrot, Madarász Szilvia
8. osztályos tanuló szóló-énekével jánoshalmi dalokat adott elő.
A meghívott vendégek közül többen szólásra emelkedtek az emelkedett
ünnepi pillanatokban. Elsőként dr. Szabó Miklós az MSZMP Bács-Kiskun
Megyei Bizottságának első titkára, majd Szabó Károly az MSZMP Kiskunhalasi Városi Bizottság első titkára, végül dr. Ádám Antal Jánoshalmáról elszármazott prof. emeritus, alkotmánybíró (akkor egyetemi tanár) mondták el üdvözlő
szavaikat. Az ünnepi műsor zárásaként a vegyes-kórus Kodály-Berzsenyi: A
magyarokhoz c. kánont adta elő.
Így zajlott a nagyszabású ünnepség, melynek keretében várossá lett
Jánoshalma…
Végezetül, de nem utolsó sorban…
Engedjék meg, Kedves Újságolvasók-mint e sorok írója-néhány megjegyzést fűzzek a történethez.
Mindenekelőtt megjegyzem: az elvégzett munkának szemmel látható eredménye, példaértéke van, elismerésre méltó. Mindenkor, mindenkinek. Alapelvem ez a múltra, és a jelenre vonatkozóan is, mintegy magamra szabott mérce. Még akkor is, ha vannak, akik ezt nem tartották, és ma sem tartják szem
előtt. Vannak olyanok is, akik mindennel elégedetlenek. Ez azonban az ő
problémájuk…
Az én célom az volt, hogy Önök a történelmi tények birtokában legyenek.
A Jánoshalmi Hunyadi Népe hasábjain tervezem, hogy május hónaptól
kezdve-a jubileum évében-minden hónapban olvashatnak az elmúlt 25 év történetéből egy-egy fejezetet. Mindazt, amit ebből a krónikából megtudhatnak,
(bízom benne, hogy sokaknak új, másoknak valamilyen szempontból tanulságos) részben a Polgármesteri Hivatal irattárában ma is fellelhető jegyzőkönyvekből állítottam össze. Hiányzó láncszemek is akadtak… Ennek érdekében
megbíztam Juhász Anikó hivatali osztályvezetőt, Juhász Éva és Juhász Erika
hivatali kolléganőimet, hogy a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban várossá nyilvánításunk 25. évfordulója okán dokumentumok után kutassanak. Petróczky Ferencné kolléganőm rendszerezte, és időrendbe rendezte az iratokat. Így
vált lehetővé a tények feldolgozása. Ezúton is köszönöm segítő munkájukat.
Mit jelentett számomra ebből az aspektusból megismerni a 25 évvel ezelőtti eseményeket? Őszintén szólva, nagyon sokat. Olvasva a várossá avatás alkalmával elhangzott ünnepi szónoklatot, nagy örömmel tölt el, hogy az
elmúlt 8 évben-Képviselő-társaimmal, hivatali Munkatársaimmal-tevékeny
részese lehettem az ott elhangzott célkitűzések megvalósításának. Egyedüli és igazán hatékony eszköznek tartom „a béke, a megértés, az együttes
cselekvés” jegyében az együtt gondolkodást, és közös munkálkodást, amivel
Jánoshalma, és önmagunk jövőjét formáljuk.
A 25 évvel ezelőtt megfogalmazott célok egy részét már elértük. Van felújított iskolánk, új alapokra helyezett szakorvosi rendelőnk, az infrastruktúra fejlesztésében is jól haladtunk, újra járási központ lettünk, térségi vezető szerepet tölt be Jánoshalma. Úgy vélem, az nem róható fel nekünk, hogy az infrastruktúra fejlesztéseket egy kicsit másképpen oldottuk meg, mint ahogy 1989ben tervezték elődeink. Ugyanis a szennyvízberuházás kivételével, nem kellett hozzájuk lakossági önrész.
Tudjuk, látjuk, van még teendő bőséggel, de! „Felelősséggel vállaljuk a
több és nehezebb munkát… Őszintén kívánom, hogy mindannyiunkban
legyen erő és akarat a további célkitűzéseink megvalósításához, megőrizni a múlt szép és nemes alkotásait, a jövőt új alkotásokkal gazdagítani.”
Czeller Zoltán polgármester
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Elkészült az út

Elkészült a Jánoshalma és Mélykút közötti út burkolatmegerősítése. Régóta váratott ez pillanat. Az építők készre jelentették a munkát, így húsvét után
következhetett a műszaki átadás. Felvételünkön a jánoshalmi betorkolást látható és a műszaki átvétel pillanatai.

Ügyfélfogadások a
Jánoshalmi Járási Hivatalban

A várakozásoknak megfelelően sokan keresik fel a kihelyezett ügyfélfogadásokat.
A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalánál minden szerdán délelőtt földhivatali, minden hónapban egy alkalommal, a hónap második péntekén
délelőtt ( legközelebb 2014. május 9-én) nyugdíj-biztosítási ügyfélfogadás van.
2014. májustól kezdődően a BKMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelősége is
tart ügyfélfogadást a városban, havonta egy alkalommal, minden hónap
első hétfőjén 9-12 óra között.
Az első fogyasztóvédelmi ügyfélfogadás: 2014. május 5-én lesz.
Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében Jánoshalmán a Béke
tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

3. oldal

Jó ütemben halad a csatorna beruházás!

A Jánoshalma Város területén épülő szennyvízcsatorna hálózat kivitelezési munkái 2014. áprilisban is jó ütemben haladtak.
A konzorciumi partnerek már több kilométer gerincvezetéket megépítettek
és több száz házi bekötés is elkészült. A szennyvíztisztító telep módosított
engedélyei is jóváhagyást kaptak az illetékes hatóságtól és a héten elkezdődött az új tisztító telep építése.
Továbbra is a kivitelezőnek tájékoztatási és egyeztetési kötelezettsége van
a lakosokkal, mind a házi bekötések, mind a munkavégzések tekintetében. A
tájékozódás segítésére a zöld számon - 06/80-630-072 - munkaidőben kérhetnek tájékoztatást, vagy feljegyeztethetik problémájukat.
Az egyedi problémákat a leendő üzemeltető minden szerdán délelőtt helyszíni bejárással kezeli. Ezeket előzetesen a ZÖLD SZÁMON be kell jelenteni.
A kerítésen belüli házi bekötések kialakítására vonatkozó konkrét tájékoztatót a következő hónapban tesszük közzé. Kérjük, eddig az időpontig senki
ne készítsen belső kialakítást. Mind a
szolgáltató,
mind a kivitelező kéri,
hogy a jó
minőségű
szennyvízelvezetés
megvalósítása érdekében a
kerítésen
belüli házi
bekötésre
vonatkozó
k é r é s e i n-

ket tartsák be.
Kérjük továbbá azokat az ingatlan tulajdonosokat, akiknek a csatorna hozzájárulásban elmaradásuk van, rendezzék azt, ugyanis a Társulat ismét végrehajtási eljárást indít a nem fizetőkkel szemben. Minden szükséges információt megkaphatnak a Társulat irodájában, vagy a zöld számon.
Jánoshalmi Víziközmű-társulat Küldöttgyűlése 2014. május
27-én (kedden) 16:00 órakor kerül megtartásra, melyre ezúton,
tisztelettel meghívunk minden Érdekeltet. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Jánoshalma

Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Molnár J. u. 3.
Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda, péntek 08.30-12.00 óra között
Kedd 13.30-17.00 óra között
Csütörtök szünnap
JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

Elindult az Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása
A Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Társulás nyertes ajánlattevője megkezdte Jánoshalma Város Ivóvízminőség-javító pályázati feladatainak
végrehajtását. Ennek keretében az elmúlt időszakban elvégezte a tervezési munkát, és a következő hetekben beadásra kerül az engedélyezési dokumentáció. A pályázat részeként a végéhez közeledik az egyik víztermelő kút
felújítása, mely ezek után nagyobb biztonsággal szolgálja a város vízellátá-

sát. Az engedélyek megszerzése után elkezdődhet a konkrét kivitelezői munka a víztisztítási technológia terén is.
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a kivitelezőnek feladata, hogy a
munkálatok alatt is elegendő vízzel lássa el a város lakosságát.
Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Társulás

A gazdaság erősítésben is nyertes szeretne lenni

Eredményes, érvényes és jogerős a megye 5-ös számú választókerületében az országgyűlési képviselő
választás eredménye. Kiskunhalason a megbízó levél
átadását megelőzően helyi választási bizottság elnöke, Dr. Komáromi Szilárd ismertette a hivatalos végeredményt. Bányai Gábor 20 ezer 228 szavazatot kapott, így ő
képviselheti a térséget a parlamentben. Április 25-én, csütörtök délelőtt hosszan tartó taps kíséretében vette át Bányai
Gábor a megbízólevelet a halasi városházán a helyi választási bizottság elnökétől.
- Munkára jelentkeztem nem a címért harcoltam – mondta
beszédében az újraválasztott országgyűlési képviselő, majd
hozzáfűzte, hogy nagy felelősséggel jár a sok szavazat, de ő
nem csak annak a 20 ezer szavazónak a képviselője szeretne lenni, aki rá voksolt, hanem mindenkinek.
Lapunknak nyilatkozva következőket mondta el Bányai Gábor:
– Köszönöm minden jánoshalmi polgárnak, aki rám szavazott, hogy mellém álltak újra, harmadjára is és a Fidesz-KDNP szövetség mellé. A 20228
térségi szavazatból 2257 jánoshalmi szavazott rám, gyakorlatilag ugyanan�nyian, mint korábban. Gyakorlatilag értékelték az elmúlt nyolc év erőfeszítéseit. Ami külön öröm számomra, hogy a ringbe szálló többi jelöltet olyan
alacsonyan támogatták a jánoshalmiak, hogy két legerősebb ellen induló
összességében 10 százalékkal kaptak kevesebbet együtt, mint én, tehát a

végzett munkát értékelték a földijeim, és ennek külön örülök.
Köszönöm azon támogatóim segítségét, akik kiálltak mellettem és a kormány mellett is. Segítették a választási részvételt a mozgósításukkal, ötleteikkel, minden fajta fizikai és lelki erejükkel, és egyéb munkájukkal.
Külön köszönet a családomnak, hogy ezt a nem könnyű
időszakot kibírták.
Nagy munka vár ránk! Most kapunk először esélyt arra,
hogy felzárkózzunk szerencsésebb térség, mondjuk Kecskemét irányába. Összefogva a kiskunhalasiakkal, bácsalmásiakkal, a mélykútiakkal és a választási kerület többi település
polgáraival és vállalkozóival a következő európai fejlesztési
időszak forrásainak a nyertesei szeretnénk lenni.
Jánoshalma fejlesztésében a város azon része készen
van, amit az önkormányzat megtehetett támogatásokkal és a saját erejéből.
Most már ránk vár az a gazdaság erősítés és talpra állítása. Ebben fogunk
dolgozni. Azt még nem tudom, hogy milyen bizottságban leszek, és milyen
más munkám lesz, de azon leszek, hogy térség és ezen belül Jánoshalma
nyerjen általam.
Hajrá! Ehhez kívánok sok sikert és jó egészséget, magán életében sok
boldogságot.
Blázsik Sándor
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Úgy érzi becsapták egy árubemutatón?

KERESSE FEL A
FOGYASZTÓVÉDELMI
ügyfélfogadást Jánoshalmán

JÁNOSHALMÁN ÚJ
IRODÁKAT KAPOTT
A GYÁMHIVATAL

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége minden
hónap első hétfőjén 9-12 óra között
ügyfélfogadást tart a Járási Hivatalban.
Az első ügyfélfogadás:
2014. május 5-én lesz.
Ügyfélfogadás helye: Jánoshalma
a Béke tér 1. sz. 18. sz. iroda

Az ügyfélfogadáson az alábbiakban felsorolt főbb területeket érintően nyílik lehetőség az ügyfelek számára – jegyzőkönyv felvétele mellett – a hatóság
hatáskörében tartozó kérelmet, közérdekű bejelentést előterjeszteni:
Az áru fogyasztók számára való értékesítéséhez kapcsolódó szabályok
(árfeltüntetés, árfelszámítás, joghatással járó mérés, nyugtaadási kötelezettség teljesítése, áru minősége, összetétele, csomagolása),
Piacfelügyeleti tevékenység (termékbiztonság),
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma,
Gazdasági reklámok megfelelősége,
Elektronikus kereskedelmi tevékenység,
Szavatossági és jótállási igények intézése szabályai,
Panaszkezelés megfelelősége,
Utazás, vendéglátás
Fiatalkorúak védelmét szolgáló rendelkezések megtartása,
Közüzemi szolgáltatásra (földgáz-, villamos energia-, távhő-, illetve
kéményseprőipari-szolgáltatás, közműves ivóvízellátás, hulladékgazdálkodás) vonatkozó rendelkezések megtartása, lakossági fogyasztók esetében,
Hírközlési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések megtartása.
Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 2014.
április 16-án vendégül hívta a megye járási gyámhivatalainak vezetőit, a
jánoshalmi járás területéről az önkormányzatok képviselőit, a gyermekvédelemmel, családsegítéssel és bűnmegelőzéssel foglalkozó szakembereket,
védőnőket, az oktatási intézmények vezetőit. A meghívást több mint 70 szakember elfogadta.
A rendezvényen részt vett Dr. Havassy Sándor a Kormányhivatal igazgatója
is.
2013. január 1-től a gyámhivatal a Jánoshalmi Járási Hivatal szervezetében működik, az ekkor kezdődő időszakról elmondható a folyamatos fejlődés
a munkavégzés feltételeit illetően.
2014. április 1-től három szép felújított irodát kapott a hivatal, amelyet a
rendezvény előtt mindenki megtekinthetett. Az ügyfelek várakozására szolgáló térben gyermek játszó sarkot is kialakítottak. Ezek a helyiségek korábban
a védőnői szolgálat irodái voltak, mióta a védőnők elköltöztek az Egészség-

Súlyos mozgáskorlátozottak
és egyéb fogyatékkal élők
személygépkocsi szerzési
és átalakítási támogatása
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályozza a súlyos mozgáskorlátozottak
és egyéb fogyatékossággal élők (látási,
hallási, értelmi fogyatékosok, autisták,
személyiségzavarban, kromoszóma-rendellenességben szenvedők) személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságát.
A támogatási rendszer keretében az arra jogosultak számára
●●új gépjármű vásárlásához 900 ezer forint;
●●5 évnél fiatalabb használt gépjármű, továbbá három-vagy négykerekű
segédmotor-kerékpár, és gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához 600
ezer forint;
●●személygépkocsi átalakítási támogatásához 90 ezer forint állami
támogatás biztosítható.
A kérelem minden év március 31-ig, illetve szeptember 30. napjáig terjeszthető elő. Hivatalunk a március 31-ig benyújtott kérelmek esetében június 15-ig,
a szeptember 30-ig benyújtott kérelmekről, valamint a keret hiánya miatt
elutasított, március 31-ig előterjesztett kérelmekről december 15-ig dönt.
A kérelem-nyomtatvány letölthető a
●●www.bkmkh.hu oldalról -> Dokumentumok -> Szociális és gyámhivatal dokumentumai -> Kérelem közlekedési kedvezmény megállapításához linkről, vagy
●●a http://lehetosegauto.hu/kerelem-dokumentumok oldalról, kiválasztva a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala dokumentumát.
A kérelem-nyomtatvány mellékletét képezi egy tájékoztató, melyben megtalálhatók a jogosultsági feltételek, a kérelemhez csatolandó dokumentumok,
nyilatkozatok.
Felhívjuk a figyelmet, hogy mind az új, mind pedig a használt személygépkocsi vásárlása esetén a támogatás csak a pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó
szervezettel kötött kölcsönszerződés keretében vehető igénybe. A kölcsönszerződést három éves futamidővel kell megkötni.
A keretszámról a miniszter minden év május 15-éig tájékoztatja a hivatalokat,
így az ez évben rendelkezésre álló keretszám még nem ismert.
Eddigi tapasztalataink alapján legnagyobb kereslet (az összes kérelem kb.
80 %-a) a használt személygépkocsi vásárlása iránt mutatkozik, mely igénylők kb. csak 10-15 %-a kaphatja meg a támogatást a rendelkezésre álló alacsony (2013. évben 15 db) keretszámra tekintettel.
A támogatás elsősorban az előnyfeltétellel rendelkező jogosultak részére
állapítható meg, előnyfeltétellel nem rendelkező kérelmező csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi előnyfeltétellel rendelkező igénylő jogosultságát megállapították, és ez a keretszámot nem merítette ki.
Előnyfeltételnek minősül, ha a jogosult:
——tanulói, képzési jogviszonyban áll
——kereső tevékenységet folytat
——14 éven aluli gyermekét egyedül neveli
——fogyatkozása hadi eredetű.
Az új személygépkocsit igénylők esetében eddig valamennyi jogosult igénye kielégítésre került. Ennek keretében Suzuki Swift 1.2, Suzuki SX4, illetve Suzuki S-CROSS típusú személygépkocsit vásárolhatnak a támogatásra
jogosultak. A vásárláshoz nemcsak a 900 ezer Ft összegű támogatás, hanem
flottakedvezmény is jár, így ezekhez a személygépkocsikhoz jelentő kedvezménnyel hozzájuthatnak a támogatásban részesített fogyatékosok.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala

ügyi Központba üresen álltak.
A rendezvényen a borotai gyermekek vidám húsvéti jelenetet adtak elő,
majd Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalvezető köszöntője után a
gyermekvédelem aktuális kérdéseiről szóló előadást tartott Dr. Gömöriné dr.
Iványi Margit a Bács-Kiskun Megyei Szociális és Gyámhivatal vezetője. Végül
a BKMKH Igazságügyi Szolgálata munkájáról szóló előadást tartott Jáger
Szabolcs pártfogó felügyelő. A hivatal vezetőnő megköszönte a BKMKH vezetésének és Jánoshalma Város Önkormányzatának a támogatását, amely
lehetővé tette az üresen álló helyiségek használatba vételét.
Jánoshalma, 2014-04-17.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Jánoshalmán tanácskoztak
a Megye munkaügyi vezetői
2014. április 1-én a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala meghívására
Jánoshalmán az Imre Zoltán Művelődési Központban tartották értekezletüket
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Munkaügyi Kirendeltség vezetői.
Az értekezleten a 11 járási kirendeltség vezetőn kívül részt vettek a Kecskeméti Munkaügyi Központ vezetői, osztályvezetői is, akik előadóként tájékoztatták a városi vezetőket a munkaügyi szakigazgatás területén aktuális
kérdésekről.
Az értekezlet után Kecskemétről és a megye 11 járási központjából érkezett vendégek sétát tettek Jánoshalma szép városközpontjában és megtekintették a Helytörténeti Gyűjteményt valamint a templomot.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

2014. május

Földművesek nyilvántartásba vételével
kapcsolatos eljárásról tájékoztatás
2014. május 1-jét követően a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi tv.) rendelkezései szerint főszabályként 1 hektár feletti területű föld tulajdonjogát földműves, valamint a föld használatának jogát földműves, illetve mezőgazdasági
termelőszervezet szerezheti meg.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló
2013. évi CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.) 100.§-a alapján a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról a járási földhivatal nyilvántartást vezet.
A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól
szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a természetes személynek, illetve szervezetnek a nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető a www.foldhivatal.hu oldalról, vagy a földhivatal ügyfélszolgálatán
szerezhető be.
A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013.
(XII.29.) Korm. rendelet tartalmazza azokat a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettségeket, amelyek valamelyikével a természetes személynek rendelkeznie kell ahhoz, hogy földművesként nyilvántartásba vehető legyen.
A földműves nyilvántartási kérelemhez csatolni kell:
Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezők esetén:
——szakirányú képzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak
a közjegyző, illetve a kiállító intézmény által hitelesített másolatát (az eredeti példányt a bejelentő a nyilvántartásba vételt követően visszakapja),
——külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti példányát kell csatolni, amely tanúsítja, hogy a szakképesítés megfelel az 504/2013. (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott
szakképesítésnek
Szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában:
——Őstermelőnek minősülő természetes személy esetén az őstermelői igazolvány és a bejelentést megelőző 3 év lezárt értékesítési betétlap másolatát, amely igazolja, hogy a kérelmezőnek a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző évben árbevétele származott,
——Őstermelőnek nem minősülő kérelmező esetében az adóhatóság által
kiállított igazolást, amely igazolja, hogy a kérelmezőnek a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző 3 évben
árbevétele származott,
Amennyiben a kérelmező az előző feltételeket nem tudja igazolni, mert az
árbevétele azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházása
még nem hasznosult, akkor a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának illetékes területi szerve által (a falugazdász útján)
kiadott igazolását kell csatolnia arról, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a
kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel azért maradt el, mert a mezőerdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott.
Amennyiben a fenti feltételeket nem tudja teljesíteni, viszont a földműves nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának
minősül, amelyben a kérelmező legalább 3 éve mezőgazdasági tevékenységet folytat, a nyilvántartásba vételéhez csatolnia kell a mezőgazdasági termelőszervezet tisztségviselője által kiállított írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a
termelőszervezetben legalább 3 éve 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és legalább 3 éve személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységét.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a föld tulajdonjogának, illetve használatának
megszerzéséhez szükséges a földművesek nyilvántartásba vétele, melyet a
járási földhivataloknál kell kezdeményezniük.
A földforgalmi tv. rendelkezései szerint 2014. év május 1-től mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat megszerzése engedélyköteles lesz.
A földtulajdon engedélyezéséhez a helyi földbizottság állásfoglalását
is be kell szereznie az eljáró hatóságnak.
A földforgalmi törvény értelmében a települési önkormányzat közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek más természetes és jogi személyek településenként helyi gazdálkodói közösséget alkotnak. A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve
a helyi földbizottság.
A helyi földbizottságok a települések jegyzőinek közreműködésével alakulhatnak meg. Aki a földbizottság létrehozásában részt kíván venni, annak a jegyzőnél kell majd ezt a szándékát jelezni.
A helyi földbizottságok létrehozásának és működésének részletes szabályairól, Kormányrendelet fog megjelenni.
Bácsalmás, 2014. április 4.
BKMKH Bácsalmási Járási Hivatal Járási Földhivatala

Információs nap az álláskeresőknek
Jánoshalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége TÁMOP-1.1.2-11/1 „ A
hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” program keretében „Korlátlan lehetőségek”
címmel 2014 április 25-én információs napot tartott.
A TÁMOP projekt azokat az álláskeresőket illetve azokat az álláskeresőként nem nyilvántartott, de a projektben való részvétel feltételeinek megfelelő személyeket kívánja támogatni, akik esetében több segítő szolgáltatás és
támogatás szükséges az elhelyezkedéshez.
A projekt célja az, hogy a képzésben részt vevőket és álláskeresőket a helyi
lehetőségekhez és igényekhez igazodva komplex, szolgáltatási és támogatási
elemekkel segítsék a célcsoportba tartozókat.
A munkaügyi kirendeltség, kiemelt feladatának tartja a hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek javítását a munkaerőpiacon. Az
érintetteknek a mielőbbi elhelyezkedéshez személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatásokkal, különféle képzési lehetőséggel, programokkal nyújtanak segítséget.
Az információs napon a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Kecskemét Szolgáltatási osztály munkatársai tartottak tájékoztatót,
az álláskeresés technikai megvalósításáról és annak módszereiről. Az álláskeresők személyesen érdeklődhettek az indítandó tanfolyamok iránt.

Az Információs Napon 41 fő álláskereső jelent meg, akik közül 14 fő targoncavezető, 9 fő pedig a Pénzügyi-és Számviteli ügyintézői képzésre jelentkezett.
Az információs napon 4 állás ajánlat érkezett 5 főre az ügyfelek kiválogatása folyamatban van.
Jánoshalmi Járási Hivatala
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14. Klasszikus Erdélyi Magyar
Irodalom Kárpát-medencei
Prózafelolvasó Verseny

húsvétot. Örömmel köszöntöttük Cselik László atyát, Nagyidai Zsolt plébános

5. oldal

a tanulók, kis pontkülönbségekkel hirdettük ki a végeredményt: a fiúknál 1.
helyezett Stibrik Ádám, 2. helyezett Szlafkovszki Róbert, 3. helyezett Délceg
Dusán lett, míg a lányoknál 1. helyezett Török Leonetta, 2. helyezett Galgóczi
Gréta, 3. helyezett Hatházi Szabina. A dobogó első és második helyét megszerző lányok és fiúk képviselhették városunkat az április 15-én Baján megrendezett megyei döntőn, ahol a 7. helyen végeztek.
Gratulálunk nekik!

„Milliárdosok”

Március 21-én pénteken rendezte meg az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a 14. Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Kárpát-medencei
Prózafelolvasó Versenyt a kiskunhalasi Csipke Hotelben. A verseny dr. Döme
Ottó alapító áldozatos munkája révén Kárpát-medenceivé nőtte ki magát: idén
először a határon túlról is érkeztek diákok. A rendezvény fővédnöke Dr. Kövér
László, az Országgyűlés elnöke. Az ünnepélyes megnyitóra délelőtt 10 órakor került sor. A harmincegy versenyző diák két helyszínen, két zsűri előtt mérte össze prózafelolvasó tehetségét. Az általános iskolások az Erdélyi Helikon
alapítója, báró Kemény János Medvekaland a Kárpátokban című novelláskötetéből olvastak fel. Iskolánkat Fenyvesi Dávid 8. osztályos tanuló képviselte
a színvonalas megmérettetésen, aki kiváló teljesítményéért a verseny alapítójának, dr. Döme Ottónak a különdíjában részesült.
Gratulálunk Dávidnak, további sikereket kívánunk!
Jacsóné Szabó Erika

atyát, valamint Toldi Norbert káplán atyát, akik kicsik és nagyok hitbéli gyarapodásához nyújtottak értékes gondolatokat. Napunkat szentmisével indítottuk,
majd az osztályok különböző foglalkozásokon vettek részt. Az atyákkal lelkileg töltekeztek, osztályfőnökeikkel kézműveskedtek, húsvéthoz kapcsolódó
irodalmat dolgoztak fel, és közösségépítő játékokat játszottak a gyermekek.
Osztályonként elmélkedve jártuk végig Krisztus szenvedésének és kínhalálának állomásait, a keresztutat.
Köszönet az atyáknak a tanításért, köszönet, hogy megosztották tapasztalataikat, gondolataikat velünk!
Kasziba Magdolna

Rajzpályázat

EGYHÁZMEGYEI
HITTANOS OLIMPIA

Iskolánk három 6. osztályos tanulója az első internetes forduló remek megoldásával bejutott a K&H Bank „Vigyázz, Kész, Pénz!” vetélkedőjének regionális középdöntőjébe, a több mint 1000 nevezett pályázó közül. A Kecskeméten megrendezett versenyen különféle feladatokat kellett megoldani a csapatoknak, például villámkérdésekre válaszolni, matematikai problémát megoldani, bankkártya hibákat keresni, sőt, még rövid színdarabot is elő kellett adni.
A Milliárdosok nevű csapatunknak negyedik helyezést sikerült elérni, ami az
országos döntőhöz kevés volt, de pénzügyi tapasztalatok gyűjtéséhez remek
alkalmat biztosított. A csapat tagjai: Bánfi Anna Éva, Berta Virág és Bognár
Edmond. Gratulálunk!
Enesei Péter

Megemlékezések az
iskolarádióban

2014. április 12-én szombaton Kecskeméten a Piarista Általános Iskolában rendezték meg az Egyházmegyei Hittanos Olimpiát az 5-6. és 7-8. osz-

Április 11-én a MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából megemlékeztünk nagy költőnkről, József Attiláról, aki 1905-ben e napon született. Műsorunkat László Zoltán író szavaival indítottuk: „Minden, ami költészetünkben
addig volt, beleolvadt József Attilába; minden, ami azóta van, vele kezdődik.”
Hányattatott gyermekkora ellenére irodalmi tehetsége korán kibontakozott,
rokonai támogatásával olyan életművet hagyott ránk, amit méltán dolgoztak
fel számos színpadi és zeneműben. Tanulóink a műsor folytatásában ezekből
hallhattak válogatást. Majd emlékeztünk minden költőre, mert ők azok, akik
anyanyelvünk legszebb kifejezéseivel helyettünk is megfogalmazzák, amit
mindannyian el szeretnénk mondani. Végül versírásra buzdítottuk a gyermekeket, mondván: ha az ember csak szabadidejének kitöltésére, saját maga
számára ír, már értelmes tevékenységet folytat. A Magyar Kultúra Napja alkalmából másodikosaink az idei évben megtanult versekből válogatva illusztrációkat készítettek, amelyekből a nap folyamán kiállítást rendeztünk
A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGI ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA alkalmából április 16-án iskolai rádiós műsorral tisztelegtünk az áldozatok

A „Családok Anyagi Biztonságáért Közhasznú Alapítvány” Herczegné Faddi Jolán főszervezésével Húsvéti Rajzpályázatot hirdetett alsó tagozatos tanulók részére. Iskolánkból mintegy ötven rajz érkezett. Mivel minden gyermeknek mást jelent a húsvét ünnepe, amit gyönyörűen ki is fejeztek munkáikban,
így sorsolással döntötték el, ki legyen a szerencsés, aki a könyvtár felajánlásával könyvjutalomban részesülhetett. Ám senki sem ment haza üres kézzel,
mert emléklappal és cukorkával lett gazdagabb.
Nemes Brigitta
tályos korcsoportoknak a következő sportágakkal: kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, kapitánylabda (kidobó). Iskolánk labdarúgásban és asztaliteniszben képviseltette magát mindkét korcsoportban. Nyolc város versenyzőivel kellett összemérniük sporttudásukat tanulóinknak. Az izgalmas mérkőzések végén a következő eredmények születtek:
- 5-6. osztályos fiú labdarúgás: IV. hely (a csapat tagjai: Fülöp József,
Bazsa Dominik, Bogdán Martin Zoltán, Csámpai Kristóf, Pakó András,
Herczeg Gergő),
- 7-8. osztályos fiú labdarúgás: I. hely (a csapat tagjai: Strobán Dániel,
Bogdán Patrik, Lakatos Gergely, Hajdu Hunor, Délceg Dusán, Herczeg Ákos,
Kovács Patrik, Gáspár Ferenc),
- 5-6. osztályos fiú asztalitenisz: II. hely (Kovács Kristóf),
- 5-6. osztályos lány asztalitenisz: III. hely (Bánfi Anna éva),
- 7-8. osztályos fiú asztalitenisz: II. hely (Csima Dániel).
Gratulálunk versenyzőinknek a szép helyezésekért, különösen a 7-8. osztályos fiúknak, mivel zsinórban harmadszorra lettek elsők a labdarúgásban!
Komáromi Róbert

Sporthírek
KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA

Krisztus feltámadt! –
Valóban feltámadt!
Így köszöntek az őskeresztények, és köszönnek ma is a keresztények húsvéti időszakban egymásnak. Ezt megelőzi a nagyböjti idő, a húsvéti misztérium várásának az ideje, számunkra Krisztus feltámadására való készület.
Gyermekeink április 14-én lelki nappal is készültek a megváltás ünnepére.
Ezt megelőző pénteken a nagyobbak szentgyónáshoz is járulhattak, ahol sok
diák megtapasztalta az Úristen irgalmas szeretetét, így tiszta szívvel várták a

2014. április 4-én kedden iskolánkban szervezte meg a Kerékpáros Iskola
Kupa selejtezőjét a Jánoshalma Rendőrőrs Kasziba Tibor százados és Lakatos Szilvia főtörzsőrmester irányításával. A felső tagozatból 24 tanuló tesztelhette le KRESZ tudását. A selejtező két részből állt: először mindenki egy
tesztlapot töltött ki, majd az iskola udvarán kialakított akadálypályát kellett a
lehető legrövidebb idő alatt és hiba nélkül teljesíteni. Nagyon ügyesek voltak

előtt. 1944-ben a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és
rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását a korabeli Magyarország kárpátaljai területén. S hogy mi az a
gettó, a gyűjtőtábor, egyáltalán a holokauszt? Nyolcadik osztályos tanulóink
tolmácsolásában a kisebbek is ismereteket szerezhettek e szomorú fogalmakról. Majd a zsidó származású előadóművész, Gerendás Péter dalával emlékeztünk a több mint félmillió áldozatra.
Jacsóné Szabó Erika
Buzder Mónika
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Vannak történetek,
amelyek visszaadják
hitünket az
emberekben.....
Zámbó Ádám nevét az utóbbi hónapokban megtanulta szinte minden
jánoshalmi ember. Hogy ki ő? Egy átlagos fiatalember, aki élte korosztálya
megszokott életét, készült az érettségire, focizott, szerelmes volt. Aztán kicsit
gyengébbnek érezte magát, édesanyja és edzője noszogatására elment vérvételre, s a vizsgálat eredménye sokkoló volt: leukémia.
Ádám élete gyökeresen megváltozott. Családjától, barátaitól, szerelmétől
elszakítva, egyedül kellett szembeszállnia az alattomos kórral.
De hol marad ebből a szomorú históriából az a rész, ami visszaadja hitünket az emberekben?
Meghallotta Ádám történetét két fiatal lány: Bada Blanka és Hegyi Barbara. Ismerjük meg őket is.
Blanka még diák, Barbara a Családok Anyagi Biztonságáért Közhasznú
alapítvány dolgozója. Megdöbbentek, mint mindenki más, de ezen túlmenően ők nem tudtak tétlenek maradni. Elhatározták, hogy küldenek egy kis lelki erőlevest Ádámnak. A barátai voltak talán? Akkor még nem, csak nem tudtak belenyugodni abba, hogy egy kortársuk egyedül kénytelen szembenézni ekkora bajjal. Hittek abban az ősi igazságban, hogy egyenként lehetünk
erősek ugyan, de együtt legyőzhetetlenek vagyunk. Az eredeti tervük az volt,
hogy összeszednek pár embert, s készítenek egy videóüzenetet Ádámnak,
amiben tudatják vele, hogy nem magányos harcot vív, vannak barátai, sporttársai, ismerősei, akik mellette állnak.
Elkezdték szervezni ezt a megmozdulást szórólapokon, Facebook-oldalon, s március 9-én nem egy maroknyi ember, hanem valóságos tömeg gyűlt
össze a sportpályán, hogy részese lehessen a gyógyító üzenetnek.
Kiss Benedek a barátok, sporttársak nevében ezt mondta a felvételen
Ádámnak:
„Jusson eszedbe a legnehezebb meccsed, amikor nem volt időd arra gondolni, hogy mennyire fáj, csak futni volt erőd, mert a csapat győzelme múlt
azon, hogy ne add fel. A betegséged is egy ilyen helyzet. Én tudom, mert
ismerlek, hogy nem adod fel. Jóval erősebb vagy, mint gondolnád. Vannak tartalék energiáid, csak mozgósítani kell őket. Ha fel tudod szabadítani magadban ezt a rejtett energiát, a legsúlyosabb betegségből is meggyógyulsz.
Ne mondd nekem azt, hogy a foci csapatjáték, és te most egyedül vagy
a pályán, hisz ott vagyunk veled, melletted. És nézz csak körül: itt vannak a
szurkolóid is, akik hisznek, bíznak benned.”
Én szót fogadtam, és körülnéztem. Sok évet megéltem, de ilyet még nem
láttam: a tömegben a jánoshalmi emberek szinte minden rétege képviselve volt: gyerekek, fiatalok, osztálytársak, csapattársak, öregek, cigányok,
magyarok, politikusok, közéleti emberek, szegények és gazdagok - mindenki. Egy dolog kötötte össze őket: a tenni akarás. Az emberek már a szervezés során azt kérték: legyen lehetőség anyagilag is támogatni Ádámot. Így
született meg a „Veled vagyok!” karszalag ötlete. Blanka ezt mondta azon a
bizonyos vasárnapon: „Ma mindenki föltesz a kezére egy kék színű szalagot.
A kék szín szimbolizálja a reménységet, a bizalmat. A kék az ég színe, s ne
feledd: a felhők mögött mindig kék az ég. Ezt a szalagot addig viseljük, amíg
meg nem gyógyulsz.”
A történetnek nincs vége. Egyre többen csatlakoznak Ádám „szurkolótáborához”, magánemberek, futballcsapatok, egyesületek, s kitartanak mellette egészen a gyógyulásáig. Hosszú és küzdelmes utat kell megjárnia, míg
visszatérhet a pályára. Pillanatnyilag kemoterápiát kap, s várja a megfelelő
donort a csontvelő átültetéshez. De tudjuk: MEG FOG GYÓGYULNI!
Kedves Ádám! Valószínűleg kicsit zavarba vagy ettől az egésztől. Ne érezd
kínosan magad! Testvérünk vagy, barátunk, fiunk és unokánk. Engedd meg,
hogy segítsünk!
Kedves Barbi és Blanka! Akaratotokon kívül ajándékot adtatok ennek a
kicsi városnak. A ti tiszta hitetek felélesztette bennünk a szunnyadó emberi jót. Köszönjük.
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DÖK nap

(általános iskola, felső tagozat)
A tavaszi szünet előtti utolsó napon szerveztük a Diákönkormányzati apot.
Az előzetes megbeszélések alapján sokféle program közül lehetett válogatni.
A sportcsarnokban osztályonkénti váltóversenyekkel indult a nap. 10 órától a focipályán motoros bemutatót tartottak, ahol mi is „nyeregbe” szállhattunk.
A programok között szerepelt még: énekverseny, aszfaltrajz-, görkori- verseny, karaoke, kvíz.
Nagyon jó hangulatban játszottunk, sportoltunk, énekeltünk, és utána vidáman kezdődhetett a tavaszi szünet.

Filharmóniai hangversenyek
3. alkalom

Újra kísérleteztünk

2014. április 7-én harmadszor telt meg az Imre Zoltán Kulturális Központ
kíváncsi gyerekekkel, akik harmadik alkalommal zenét hallgatni, látni jöttek
össze. Igen: hallgatni és látni, hiszen az élőzene semmivel sem összehasonlítható élmény, s bizony ezen a napon is érdekes látnivalókkal szolgált a koncertet adó M.É.Z. zenekar.

Az együttes ír és skót népzenét, népzenei feldolgozásokat játszik különböző hangszereken, amelyeket nem minden nap lát egy jánoshalmi gyerek.
Hallhattunk mandolint, bendzsót, ír dobot. A gyerekek alig bírtak ülve maradni meghallva a vidám, lendületes matrózdalokat, balladákat, táncnótákat.

Mese Ádámnak Aesopus után szabadon

Mint mindannyiszor a bérleti hangversenyeken, ezúttal is vastapssal
köszönte meg a lelkes közönség a zenészek muzsikáját. Reméljük, a következő tanévben is lesz lehetőség a Filharmónia bérleteit megvásárolni, a szülők és tanárok hozzásegítik majd a gyerekeket az ilyen és ehhez hasonló
élményekhez!

Volt egyszer egy favágó, s annak négy fia. Négyfele húztak, nem volt olyan
dolog, amiben egyetértés lett volna köztük. Mindennapos volt a veszekedés. Egyre szegényebbek lettek. Olyannyira, hogy a falusiak már gúnyolódtak rajtuk.
Az apjuk látta, hogy mindennap valami vita van köztük, egyre boldogtalanabb lett. Sokszor próbálta elmagyarázni, hogy a veszekedés nem használ,
mindhiába. Az apai jótanács egyik fülükön be, a másikon ki.
Elment egyszer a favágó az erdőbe fát vágni. Készített a lenyesett gal�lyakból egy köteget, megkötötte egy kötéllel. Útközben eszébe jutott valami.
Izgatottan várta haza fiait. Ahogy hazaértek, hívatta őket. Odamegy a négy
fivér. Kérdezik:
- Mi az, apánk?
Erre a legidősebb fiának szól a favágó:
- Törd csak fiam kettőbe ezt a rőzsét!
Megpróbálta, de nem sikerült, megszégyenülve ment vissza apjához.
- Nem megy ez nekem, apám.
A favágó elmosolyodott, és mondta a második fiának:
- Most te próbáld meg, fiam, törd csak ketté. Pont úgy járt, ahogy a bátyja.
Így próbálta meg a harmadik, majd a negyedik fiú is. Egyiknek sem sikerült.
Mind csüggedten ültek a földre.
Fölállt akkor a favágó mosolyogva. Kicsomózta a kötelet, amivel körülkötötte a rőzsét. Széthullottak a gallyak.
Mondja akkor is fiainak:
- Fiaim, most törjétek el ezeket a gallyakat.
Odaugrik a négy fiú, felkap mindegyik, egy- két gallyat, és azon nyomban
eltöri. Nagy büszkén állnak apjuk előtt. Erre a favágó:
- Látjátok, míg össze volt kötve a sok gally, nem tudtátok eltörni. Külön-külön egy szempillantás alatt eltörtétek mind.
Épp így győz le bármilyen ellenség titeket külön-külön.
De ha együtt maradtok, összetartatok, nincs az a hatalom, aki legyőzne
titeket.
Az összetartozás hatalmas erő...... ami szinte legyőzhetetlen!
Nagy Andrásné Ica néni

Német nyelvű
vers- és prózamondó verseny

A 2014. évi megyei német nemzetiségi vers- és prózamondó versenyt
március 27-én Baján, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában rendezték meg. A központi megnyitó 14:30 órakor volt az Aulában.
Ezután került sor a versenyre, kategóriánként külön tantermekben.
A zsűri döntéséig a diákok és kísérőik a DBU (Magyarországi Német
Színház) előadásában megtekinthették a Till Eulenspiegel című német nyelvű darabot.
Iskolánkból a házi verseny győztesei vettek részt a rendezvényen a következő darabokkal:
Zámbó Zétény
2.a
Josef Michaelis: Lockruf
Menyhárt Anna 4.a
Marie-Luise Bernhard von Luttitz: Bumfidel
Szőke Janka
7.g
Valeria Koch: Stiefkind der Sprache
Felkészítő tanáraik: Patocskainé Vízvári Klára és Lógó Tiborné
Büszkék vagyunk rájuk, hogy képviselték iskolánkat ezen a rangos eseményen.
R. J.

Március 31-én került sor a „Tudásod a tiéd” elnevezésű (négy alkalomra
tervezett fizikai és kémiai kísérleteket bemutató) foglalkozássorozat második alkalmára.
A bemutatott kísérletek nagy sikert arattak. Csak néhány ízelítőként: kék
lombik, antigravitációs lejtő, Aladdin lámpája, szikraeső….
A kémiát és fizikát szerető diákok legközelebb április 29-én kísérletezhetnek újra együtt.
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NYELV-TAN-TÚRA

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

2014

Tirol az osztrák turizmus szíve. Évente 7 millió turista látogat el a vidékre. Ebbe beleszámít az a 29 jánoshalmi
hunyadis
diák is, aki egyhetes intenzív nyelvtanfolyamra utazott
a tartomány fővárosába, Innsbruckba. Az Alpok hegyláncai között, az Inn
folyó partján töltöttünk egy gyönyörű, élményekben gazdag hetet.
Elvarázsolt minket az alpesi város,
amelynek jelképe az Aranytető,
legszebb látnivalói közé tartozik a
Bergisel , a síugrás olimpiai színhelye, amelynek kilátójából elénk tárult
az egész város.
A szálláshelyünk a STEIXNER hotelben volt, ahol az ellátás minden várakozást felülmúlt.
Iskolába Hall városkába jártunk. Délutánonként volt a tanítás. A tanárok
nagyon kedvesek voltak, igyekeztek játékos feladatokat adni, hogy szívesen tanuljunk.
Délelőttönként kirándultunk, túráztunk.
Láttuk a Wattensben található Swarovski Kristályvilágot, ahol a látogatókat egy fantasztikusan csillogó kiállítás, a kristályok élménygazdag bemutatása bűvöli el.

A csillogást a bányák sötétje követte Schwaz városban. Testközelből
ismertük meg, hogyan keresték 500 évvel ezelőtt az ezüstöt és a rezet és
hogyan tették Tirolt Európa egyik leggazdagabb tartományává. 800 méter
mélyen a hegy gyomrában kiszálltunk a zakatoló csilléből és mélyeket lélegeztünk a tárnában lévő egészséges levegőből.
Egésznapos kirándulásra Németországba mentünk, pontosabban Bajorországba. Úticélunk a szállásunktól kb. 130 km-re fekvő Schloss
Neuschwanstein volt. Második Lajos bajor uralkodó mesekastélya ma Európa egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága. Átlagosan napi 6000 látogató vonul át a kastély patinás termein, hogy megcsodálhassa az 1800-as
évek építészeti és belsőépítészeti bravúrját.
A nyelvtanulás mellett volt elég lehetőségünk történelmi, földrajzi ismereteink bővítésére, de kereskedelmi, ipari , bányatechnikai ismeretekkel is gazdagodtunk. A környezettudatos áramtermelés egyik rendhagyó és különös módját szemlélhettük meg Fügen városkában egy szervezett üzemlátogatáson.
Több esemény nem is férhetett volna már bele a hét programjába.
Nagyon szép és hasznos utunk volt. Köszönjük szüleinknek, hogy elmehettünk.
A NYELV-TAN-TÚRA Csapat

Seregszemle tavaszi zsongás jegyében
A Hunyadi Iskola hagyományos kulturális seregszemléje, a Tavaszi zsongás 2014. április 15-én került megrendezésre az Imre Zoltán Művelődési Központ nagytermében. Rendezvényünk célja az volt, hogy a szülők és érdeklődők betekintést nyerhessenek a tehetséges gyermekek munkájába. Ezen
a délutánon minden résztvevő, szereplő és néző egyaránt jól érezte magát.
Az első részben az alsósok bizonyították rátermettségüket. A műsorszámok
között találhattunk dramatizált mesét, aerobicot, német és angol nyelvű produkciókat, néptáncot, s az első osztályosok is megnyugtattak bennünket, már
jól tudják az ABC-t. A szünet után a nagyobbak következtek. Hallottunk lovári
nyelven verseket, énekeket, láttunk izguló zongoristákat, gyönyörűen táncoló versenytáncosokat, s a délután méltó zárásaként élvezhettük a Mithrasz
Pedagóguskar előadásában felcsendülő dallamokat.

7. oldal

Iskolánk, majd egy évtizedes hagyományainkhoz híven, Láncszavalással köszöntötte e nemes ünnepet. A rendezvényünknek helyet biztosító Imre
Zoltán Művelődési Központ színpadán reggel 8 órától délután 1 óráig magyar
költők versei hangzottak el.

A versek színes kavalkádját, már második éve, gyöngyszemekben őrizzük
a jövő koroknak. Minden verselő egy általa készített gyöngyszemmel érkezik,
amin a költő neve és az elhangzott vers címe mellett az ünnepet szavalattal
köszöntő tanulónk neve is szerepel. Ezeket a gyöngyszemeket egy könyvben
gyűjtögetjük. Ebben az évben több mint 200 gyöngyszemmel gazdagodott
gyűjteményünk. Nagy öröm számunkra, hogy 12 évfolyamunk mellett a Napközi Otthonos Óvoda nagycsoportosai is velünk ünnepeltek.

Zsebszínház

Április 4-én iskolánkban vendégül láttuk az óvodásokat. A Zsebszínpadosok mesejátékkal kedveskedtek a kicsiknek. Pünkösdi királyné című darabjuk szemet gyönyörködtető díszletek között, igényes jelmezekkel előadott
meséjük lenyűgözte a nézőközönséget. A színdarabot Garami Mária Renáta tanította be. A jó hangulatú délelőtt végén a vendégek ajándék pünkösdi színezőt és játékos feladatgyűjteményt vihettek haza. Reméljük szívesen
jönnek máskor is iskolánkba, mi pedig örömmel várjuk őket programjainkra!
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Nyílt napok a
Hunyadiban
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Látogatás a jánoshalmi
nagymalomban

Április 8-án és 9-én nyílt tanítási napokon ismerkedhettek meg a leendő
első osztályos gyermekek szülei az iskolánkban folyó szakmai munkával, az
intézményünkben használt tankönyvekkel, módszerekkel, programokkal, foglalkozásokkal és egyéb lehetőségekkel.
A szülők a tájékoztató előadás és a bemutató órák során betekintést nyerhettek az iskolában folyó oktató-nevelő munkába és megismerkedhettek a
leendő elsős tanító nénikkel is.
Minden érdeklődő szülőnek köszönjük a részvételét!

Óvodásainkkal ellátogattunk a jánoshalmi műmalomba.
Megismerhettük a malomban történő összes munkafolyamatot. Megnéztük a nagygaratot, ahová a bejövő búza kerül. A silókat, ahol a búzát tárolják.
Megfigyelhettük a csomagolást és a lisztek értékesítését is.
Emeletről-emeletre járva megtekintettük a búzaőrlés munkafázisait: az
őrlést, a szitálást, rostálást.
A gyerekek is kipróbálhatták a kézi erővel történő szitálást.
Vidámkodva fújtuk egymásra a lisztet, rajzoltunk a lisztes padlóra, megkóstoltuk a finom és egészséges búzacsírát. Csodálattal figyeltük a régi gépeket;
a műemlék jellegű vár szerkezetű malmot.
Másnap az oviban malmosat játszottunk. Az építő szőnyegen megelevenedtek az előző napi élmények. A kisfiúk megépítették építőkockából a malmot, majd teherautókkal szállították a búzát és kis zsákocskába csomagolták.

A lányok lerajzolták a malmot. Szép színes, élményteli közös kép készült.
A malomban kapott búzadarából készítettünk tejbegrízt. Nagyon jólesett

elfogyasztani ebéd utáni desszertként.
A malomlátogatás által sok új ismerettel, tapasztalattal gazdagodtunk gyermekek és felnőttek egyaránt.
Köszönjük az élményszerzés és tapasztalás lehetőségét a malom dolgozóinak.
Reméljük sokáig működhet Jánoshalmán nem csak jánoshalmi emberek
szolgálatára a Felső-bácskai Műmalom.
Juhászné Jacsó Csilla
Óvodapedagógus
Katica csoport

Felhívás !
A „Lajtha László”
Alapfokú Művészeti Iskola
felvételt hirdet
(2014-2015-ös tanévre)
az alábbi tanszakokra:
- szintetizátor:
Kovács Gábor, Lábodi Róbert
Iván Sándorné
- fa-és rézfúvós:
(fuvola, furulya, trombita)
Czipták Zsolt

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

- kézműves:
Sillye Zoltán Csaba

Jelentkezni és beiratkozni:

2014.május 05-május 09-ig
az Imre Zoltán Művelődési Központban
lehet (Kossuth u. 3.)

Mindenkit
szeretettel várunk!
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2014-ben is sikeres szereplés három országos szakmai tanulmányi versenyen

Végzős technikusaink
szerepelése az OSZTV-n!
Az idei tanévben is a mezőgazdasági gépésztechnikus képzést folytató
iskolák számára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghirdetette az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt, ahol szakmai elméleti tudásukról kell
számot adni a diákoknak. Iskolánkból a végzős technikusok közül 3 tanulót
neveztünk a versenyre. A 2014. január 24.-én megírt írásbeli elődöntő kiértékelése után, mind a három versenyzőnk bejutott a döntőbe. A szóbeli döntőre 2014. március 26.-án, Budapesten kerül sor, ahol tanulóinknak hét vizsgamodulban kellet számot adni tudásukról. Az írásbeli elődöntőben és a szóbeli
döntőben nyújtott teljesítmények kiértékelése és összesítése alapján résztvevő diákjaink a következő eredményeket érték el:

1. helyezett:
10. helyezett:
11. helyezett:
Géczi Dávid
Hrovatin László András
Vincze Norbert
A megmérettetésen résztvevő minden tanulónk mentesül az írásbeli és a
szóbeli vizsgatevékenységek alól és az elméleti vizsgatárgyakból jeles osztályzatot kapnak az elért versenyeredmény alapján. A versenyzők felkészítését: Berta László, Bényi István, Éder János, Juhász Zoltán és Zámbó Gábor
végezték.
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!

Szakmunkás bizonyítvánnyal
tértek haza szakmunkásaink
az idei tanévben is!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általa a növénytermesztési gépüzemel-

tető, gépkarbantartó szakmát oktató iskolák számára meghirdetett Szakma
Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) országos döntőjében iskolánk tanulói ismét
szép eredményeket értek el. A megmérettetésre iskolánként három végzős
tanulót lehetett nevezni.
A 2014. február 28.-án megrendezett írásbeli elődöntő kiértékelése után
intézményünkből mind a három tanulók bejutott a döntőbe. A döntőre 2014.
április 22-25. között került sor a szintén mezőgazdasági gépészképzést oktató
sellyei iskolában, ahol az országból 21 diák mérhette össze a tudását. A versenyzőinknek hat elméleti és hat gyakorlati vizsgatevékenységből kellett bizonyítaniuk. A gyakorlati versenyfeladatok között szerepelt az elsősegély nyújtási ismeretek, fémmegmunkálási ismeretek, MTZ traktor tüzelőanyag ellátó
rendszerének karbantartása, Claas Lexion 540 típusú aratócséplőgép beállítása búza betakarításra és traktorra szerelt hidraulikus rakodóval trágya rakása pótkocsira. Az elvégezendő feladatok közül nem maradhatott ki a szántóverseny sem, ahol a versenyszántás szabályainak megfelelően kellett elvé-

gezni az ágyszántást háromfejes ágyekével.
Április 25.-én az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli rész pontszámok összesítése után Farkas Csaba a 3. helyezést, Lomjánszki Roland 5. helyezést és
Mucsi Dávid a 6. helyezést szerezte meg. A elért eredménnyel mind három
tanulónk jeles OKJ-s szakmunkás bizonyítvánnyal térhetett haza. A versenyzők felkészítését elméleti és gyakorlati tanárok végezték.
Felkészítő elméleti tanárok: Berta László, Bényi István, Éder János, Taskovics Tibor és Zámbó Gábor
Gyakorlati oktatók: Dénes Gábor, Kasziba Gábor, Kisföldi Zsolt, Kozla
Krisztián, Mészáros Árpád és Szakál László,
A versenyen való sikeres szerepléshez külső vállalkozások is hozzá járultak. Iskolánk a bajai székhelyű Axiál Kft-vel régóta jó kapcsolatot ápol. A tulajdonosok, Harsányi Zsolt és Harsányiné Fodor Gyöngyi az alkalmazottaikon
keresztül támogatják iskolánk gyakorlati oktatás színvonalának az emelését
és a versenyekre való felkészülést. Az idei évben versenyzőink önjáró betakarítógépek témakörben a Claas Lexion 540 aratócséplőgépen elvégezen-

Egy fa halála
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dő feladatokat gyakorlására a bajai székhelyükön biztosítottak lehetőséget.
Intézményünk hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a helyi Agroprodukt Kftvel is, amelynek vezetői biztosítottak lehetőséget az MTZ traktorra szerelt
rakodógéppel való gyakorlásra. A cégek ilyen irányú támogatása is hozzájárult a nagyon sikeres szerepléshez.
A versenyzőknek és a felkészítőiknek is gratulálunk!

50 plusz pontot szereztek a
tovább tanuláshoz a végzős
szakközépiskolásaink!
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) minden évben
meghirdeti a mezőgazdasági szakközépiskolai érettségi képzést folytató iskolák számára a Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenyét, a SZÉTV-et. A megmérettetésen a végzős tanulóknak elméleti tantárgyakból kell bizonyítani tudásukat. Az országból hetvenhat mezőgazdasági szakma csoportból érettségiző végzős tanuló nevezett a versenyre. Az országos selejtező interaktív formában történt, majd kiértékelése után, harminc tanuló jutott a döntőbe. 2014.
április 3-4.-e között megrendezett szolnoki országos döntőn három végzős
középiskolás diákunk képviselte intézményüket. A Szolnoki szóbeli döntőn a

tanulóink által elért eredmények:
15. helyezett: Király Zsolt,
19. helyezett: Kancsár Gergő
20. helyezett: Csóti József,
Az elért eredményekkel, mind a három diákunk 50 plusz pontszámot kap a
továbbtanulásnál. A versenyzők felkészítését: Berta László, Juhász Zoltán és
Varga Szitár Júlia végezték.

Anyák napja
Május első vasárnapja, Édesanyák napja,
Ő nekünk az egyetlenegy, s életünk adója.
Világra ő szült minket, vérét adta értünk,
Szíve alatt hordott minket, míg meg nem születtünk

Lezárult a KLIK Jánoshalmi
Tankerületének és a Pelikán Közhasznú
Non-profit Kft. közös pályázata

Két karjával átölelve ölében ringatott,
Mesélt, míg az Álomtündér magával ragadott.
Szeretettel ápolt, óvott, gondoskodott rólunk,
Nevetett és sokat sírt is mikor rosszak voltunk!
Ha láz gyötört, hűsítette kezével homlokunk,
Fáradságot nem kímélve miattunk dolgozott.
Testünk, lelkünk ápolgatta, tanított bennünket,
Mindig aggódva figyelte minden léptünket.

Április 19-én, szombaton késő délután letörött a Szent Anna templom melltti sétány szegélyező gesztenyefák közül az elsőnek a koronája. Szerencsére nem sérült meg senki, Az esti
egyházi szertartásra, körmenetre sikerül szabaddá tenni a sétányt. Köszönet tűzoltóinknak!

Húsvét ünnepe

Édesanyánk megköszönjük, hogy jó voltál hozzánk,
Jóságodat megköszönni ide jöttünk hozzád.
Adjon néked a Teremtő még igen sok évet,
Hogy még sok anyák napján köszönthessünk téged!
Boldog Anyák napját!
Gaics MIhályné

CSAK A MOSOLYÁT
NE FELEDD
ANYÁDNAK
Csak a mosolyát ne feledd anyádnak,
Ha rögös útjait járod a világnak.
Ha sötét fellegek borítják be életed,
Ha szertefoszlik majd’ minden reményed.
Vészek ostora rajtad hogyha csattan,
Bánat virága nyílik az ablakban,
Fájdalmak tengerén süllyedő hajóban,
Jó anyád mosolyát lássad a távolban.
Kísérjen e mosoly minden örömödben,
Ha boldogság sugara csillog a szemedben. Szerencse
csillaga mikor reád ragyog,
Amikor békében telik minden napod.

A katolikus egyház legnagyobb ünnepét méltó módon ünnepelte meg a jánoshalmi katolikus
egyházközség. Húsvét előestéjén Jézus feltámadásának emlékére Nagyidai Zsolt plébános
és Toldi Nobert káplán mutatott beszentmisét, mely a körmenettel zárult. Húsvétvasárnapján
megtelt a templom hívekkel.

Teljes lesz akkor minden boldogságod,
Az élet útjait biztosabban járod.
A béke angyala honol a telkedben,
Ha anyád mosolyát őrződ a szívedben.

2014. 04. 24-én tartotta záró konferenciáját a TÁMOP-5.1.111/1/A-2012-0002 azonosító számú „Képzési esély biztosítás Jánoshalmán
és vonzáskörzetében” elnevezésű pályázat. A projekt megadta a lehetőséget
a hátrányos helyzetűek képzéséhez, digitális írástudásuk bővítéséhez, valamint a fiatalok számára információs, tanácsadó szolgáltatásokat, felzárkóztató foglalkozásokat, kirándulásokat biztosított a társadalmi integrációjuk segítése érdekében. Felvételeink a záró konferencián készültek.
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Beszámoló az egészségügy
2013. Évi munkájáról
A Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság ülését követően
2014. április 24- i ülésén a Képviselő-testület is elfogadta az egészségügy 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.

Felnőtt háziorvosi szolgálat
A beszámoló kitért arra a tényre, hogy gondot jelent a háziorvosok rendelési idejének betartása. Nem érkezik meg az orvos a rendelési idő kezdetére,
elmegy a rendelési idő vége előtt.
Szintén probléma, hogy vannak orvos által lefedetlen időpontok, amikor nincs
hivatalos rendelés és nem is lehet orvost találni. Probléma az is, hogy az
orvos nem – vagy nem szívesen – látja el más háziorvoshoz tartozó beteget. Előfordult már, hogy halálesetkor sem talált a hozzátartozó, vagy a rendőrség orvost.
Mivel a háziorvosok ellenőrzésére, számonkérésére a képviselő-testületnek
van lehetősége, az áprilisi Testületi ülésen döntés született az ellenőrzés
hatékonyságának, és gyakoriságának növeléséről.
A háziorvosi szolgálatot ellátó orvosok 2013. évi betegforgalma a leadott statisztika szerint:
Dr. Kishonti

Dr. Csoboth

Dr. Gregó

Dr. Tompa

Bejelentkezett lakosok 2013. december 31.
Össz.

ffi
nő
730
998
1728

ffi
nő
908
860
1768

ffi
nő
607
770
1377

ffi
nő
950
961
1911

Szakrendelésre irányítás
EKG,
rtg,
labor
456

egyéb
0

EKG, rtg,
egyéb
labor
1363

1305

EKG,
rtg,
labor
1477

egyéb
1833

EKG,
rtg, egyéb
labor
974 1288

Házi gyermekorvosi szolgálat
Gyermekorvosok 2013. évi betegforgalma a statisztika szerint
Dr. Horváth Katalin
Dr. Dénes Enikő
Bejelentkezett gyermekek száma
fiú
lány
fiú
lány
Összesen:
387
345
710
645
732
1355
Szakrendelésre irányítás
260
1
Fogorvosi szolgálat
Városunkban 3 fogorvos végzett fogorvosi tevékenységet vállalkozóként az
Önkormányzattal kötött megállapodás alapján. Dr. Katona Zsuzsanna és dr.
Halász András 2010. november 1-től a többi orvoshoz hasonlóan az Egészségügyi Központban várják a betegeket.
Dr. Bogdán Gusztáv az Arany János u. 13. szám alatt a volt védőnői szolgálat rendelőjében rendelt 2013. június 21. napjáig. Az Önkormányzat az orvossal a Járási Hivatal helyigénye miatt felmondta a szerződést, dr. Bogdán azóta az ANTSZ engedélyezési eljárásnak megfelelő helyet keres.
Fogorvosok 2013. évi betegforgalmi adatai:
Dr. Halász
Dr. Katona
Dr. Bogdán
2011. év
felnőtt
gyerek felnőtt
gyerek felnőtt
gyerek
Fogászaton
1836
344
1768
768
430
36
megjelentek
össz:
2180
3554
466
JÁNOSHALMA város lakossága:
Orvos neve
0-14 év ( fő)
14-felett ( fő)
Dr. Csoboth Johanna
1788
Dr. Kishonti Attila
2416
Dr. Gregó Sándor
1637
Dr. Tompa László
1991
Dr. Horváth Katalin
514
Dr. Dénes Enikő
864
összesen
9210
Orvos neve

60 év felett
(fő)
2624
1010
1717
604
1105
368
9210

0-18 év (fő) 19-60 (fő)

Dr. Halász András
Dr. Katona Zsuzsanna
Dr. Bogdán Gusztáv
összesen

783
712
332

KÉLESHALOM csatolt község lakossága:
Orvos neve
0-14 év ( fő) 14-felett ( fő)
Dr. Tompa László
379
Dr. Horváth Katalin
76
összesen

összesen
4372
3033
1805

Összesen
379
76
455

0-18 év(
60 év
Orvos neve
19-60 ( fő)
Összesen
fő)
felett( fő)
Dr. Katona Zsuzsanna
93
269
93
455

Városunkban 2013. évben a születések száma védőnői szolgálat adatai szerint 67, a központi adatbázis szerint 76, a halálozások száma 150 volt. A
lakosság száma Jánoshalmán 2013. december 31-én 9210 fő.
Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat
Az ügyelet 2013-ban is az Arany J. u. 13. szám alatti, volt háziorvosi rendelőben működött.
Az épület utca felőli két helyiségébe a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatalának Gyámhivatal fogadja az ügyfeleket. A két tevékenység – Gyámhivatal és Ügyelet – nem zavarják egymást az eltérő munkaidő miatt.

„Otthoni munka !

Utazási katalógusok csomagolása stb. 06-90-603-607
(www.mediafonebt.webnode.hu 635 Ft/perc), 06-209104517,
06-12228397)”

Az ügyeleti szolgálatot Jánoshalma város háziorvosai és Borota község háziorvosa látták el 3 fő ápolónő és 3 fő gépkocsivezető segítségével.
Háziorvosi ügyelet forgalmi adatai:
Rendelőben
2013. év
Hívás lakásra
Mentő igénybevétele
megjelentek
személy
eset
személy
eset
személy
eset
Összesen
666
769
175
179
1756
2050
Havi átlag
55,5
64,08
14,58
14,91
146,33 170,83
Napi átlag
1,85
2,13
0,48
0,49
4,87
5,69
Az ügyelet betegforgalma 2012. évhez viszonyítva jelentősen nem növekedett. Változatlanul sokan veszik indokolatlanul igénybe az ügyeleti szolgálatot, sok az indokolatlan hívás. Többen az ügyelet által nyújtott akut ellátást választják, másnap nem keresik fel háziorvosukat, nem tesznek semmit
gyógyulásuk érdekében. Megkapják a betegség azonnali kezeléséhez szükséges ellátást, az orvos gyógyszert ír fel a további gyógyulás érdekében, de
nem váltják ki a receptet. Vannak, akik nem fogadják el az egyszerűbb esetekben a telefonon nyújtott tanácsadást pl.: lázcsillapításra vonatkozó tanácsok, hanem kihívják az orvost, késleltetve ezzel a tényleg rászoruló beteghez történő érkezést.
Járóbeteg szakellátás
2010. december 1-től a Petőfi u. 1. szám alatti Kistérségi Egészségügyi Központban, a szakrendelések széles választékával várják a szakorvosok a betegeket. A betegségek felderítésében munkájukat laboratórium, ultrahang és
röntgen segíti. A betegek gyógyulásuk elősegítésére fizikoterápiás kezeléseket, csoportos és egyéni gyógytornát vehetnek igénybe.
A magas beteglétszám és a finanszírozási szabályok (teljesítmény volumen
korlát) miatt hosszú a betegek szakrendelési várólistája. Bár a rendeléseken
időpontra történő előjegyzés alapján látják el a betegeket, előfordul, hogy a
betegek sokat várakoznak, míg bejutnak az orvoshoz.
A szakrendelések háziorvosi beutalóval vehetők igénybe, a nőgyógyászati, bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti, urológiai rendeléseket beutaló nélkül
fogadják a betegeket. A szakrendelések igénybe vételéhez időpont egyeztetés szükséges, az előjegyzés személyesen vagy az 502-950 telefonon a
recepción történik.
2011. október 1-jétől a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ szolgáltatásai kiegészültek a nappali – kúraszerű infúziós - ellátás szolgáltatással. A
szolgáltatás keretében a szakrendelő szakképzett orvosai és ápolói ingyenes
kórházi bent fekvést kiváltó infúziós terápiás szakirányú szolgáltatást nyújtanak. A nappali ellátás igénybevétele szakorvosi elrendelés alapján történik.
A nappali ellátás szolgáltatás feladatkörébe tartoznak:
intravénás infúzió: belgyógyászati, endokrinológiai, reumatológiai, neurológiai jelleggel.

2014. május

A dietetikus
tanácsai

Az elfeledett
köles

A köles a pázsitfűfélék családjának tagja. Számos fűfélét neveznek kölesnek, amelyek szemtermését élelmiszerként vagy takarmányként hasznosítják.
Régebben sokan kizárólag
baromfi-és madáreleségként tekintettek rá, pedig az emberiség egyik
legrégebbi gabonanövénye. Manapság is széles körben használják afrikai országokban és Ázsia egyes
területein is.
Az elfeledett köles évszázadokig néptáplálék volt hazánkban, szegények és gazdagok körében egyaránt. Előbb az úri konyhákból tűntek el a kásaételek. A XVIII. Század folyamán a köznép körében is
vesztett a köles rangjából. Új növények jelentek meg, pl. a burgonya,
amelynek termesztését az állam is
támogatta. Legtovább a pásztorok
fogyasztották.

Ma újra kezd ez az elfeledett
növény népszerű lenni. Eleinte a
reformkonyha hívei, majd a hagyományápolók kezdték el fogyasztani.
A köles hántolása során a külső pelyvás héjat eltávolítják, majd
a magot csiszolják és fényezik. Az
üzletekben nem csak hántolt köles
kapható, hanem köles pehely, liszt,
puffasztott-és extrudált köles is.
Otthoni felhasználásnál az előételtől a desszertig hasznosítható.
Rizs helyett köretként, hurkatöltelékként is felhasználható, más lisztel kombinálva pékárut is lehet sütni
belőle. 2011-ben az ország tortája a
kecskeméti barackos kölestorta volt,
erre biztosan mindenki emlékszik.
Sok sikert a köles kipróbálásához!
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

2011. január 1-jétől a szakrendelő szolgáltatásai kiegészültek az otthoni szakápolási szolgáltatással. A szolgáltatás keretében a szakrendelő klinikai oktatáson is részt vett, szakképzett ápolói és gyógytornászai ingyenes szakirányú szolgáltatást nyújtanak a betegek otthonaikban. Az otthoni szakápolási
szolgáltatás feladatkörébe tartoznak: sebellátások – felfekvés, fekély, műtéti területek, katéterezés, szondatáplálás, intravénás folyadékpótlás (infúzió),
gyógytorna és fizioterápia, gégekanülös betegellátás, sztómás beteg ellátása
Az otthoni szakápolás igénybevétele háziorvosi elrendelés alapján történik.
Védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás
2010. november 1-től a védőnői szolgálat is az Egészségügyi Központban
működik.
Városunkban négy területi védőnői körzetben 4 fő főfoglalkozású védőnő és
egy iskolavédőnő dolgozik. Az ellátási terület Jánoshalma város és Kéleshalom község teljes területére terjed ki.
2013. július 1. napjától a hozzátartozó ápolása miatti fizetés nélküli szabadságát töltő védőnő munkába állt, azonban 2013. május 1. napjától táppénzen
lévő védőnő állapota véglegessé vált, ezért július 19. napjától helyettesítését
díjazás ellenében másik védőnő látja el. A körzet helyettesítésére kiírt pályázatok sikertelenek maradtak.
Védőnők által gondozottak száma 2013. évben:
Összes először megjelent várandós anyák száma:
Jánoshalma: 107
Kéleshalom: 7
Összes terhes megjelenés: 1103
Orvosi tanácsadáson: 351
Védőnői tanácsadáson: 752
Kéleshalom összesen:
Orvosi tanácsadás:
26
Védőnői: 		
48
Védőnői várandós látogatások száma: 356
Tanácsadáson megjelenések:
Dr. Dénes Enikő:
Csecsemő: 565
1-3 éves kisgyermek: 218
3-6 éves kisgyermek: 175

Dr. Horváth Katalin:
Csecsemő: 258
1-3 éves kisgyermek: 112
3-6 éves kisgyermek: 73

Élve születések száma 2013-ban: 67
Ebből: 5 koraszülött igen kis súllyal
Véradás
Városunkban évente négy véradást szervez a Magyar Vöröskereszt. A két
napos véradások a Sportcsarnokban kerülnek megtartásra, a két napon általában 100-110 véradó ad vért. Véradás előtt laboratóriumi és belgyógyászati
vizsgálaton vesznek részt a véradásra jelentkezők. A levett vért a véradó állomáson tovább vizsgálják és feldolgozzák.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A császártöltési Pincelakat Borház és Szálloda álláslehetőségeket kínál szakács, pincér és recepciós munkakörben. Érd: 06-20-410-9796 számon.

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

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2014. május

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
cégcsoporthoz tartozó
KUNSÁG VOLÁN Zrt. 						
Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

11. oldal

KVZrt-4/2013-2014.

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. május 19-től (hétfőtől) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei kötetében az alábbi módosítások kerülnek bevezetésre.
5289 BAJA – MÉLYKÚT – JÁNOSHALMA - KISKUNHALAS autóbuszvonalon a 243 sz. járat 10 perccel, a 225 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik. A 726 sz. járat közlekedési napjai korlátozásra kerülnek, a járat munkaszüneti napokon közlekedik. Új 626 sz. járat kerül forgalomba állításra az alábbi menetrend szerint:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2014. május eleji ünnep időszakában a
Bács Volán Zrt. országos, regionális járatai az alábbiak szerint közlekednek.
május 2. (péntek)
munkaszüneti nap
május 3. (szombat)
munkaszüneti nap
május 4. (vasárnap)
a hét első munkanapját, tanítási napját megelőző munkaszüneti nap
május 05. (hétfő)
a hét első munkanapja és iskolai előadási napja
május 06. (kedd)
munkanap, iskolai előadási nap
május 07. (szerda)
munkanap, iskolai előadási nap
május 08. (csütörtök)
munkanap, iskolai előadási nap
május 09. (péntek)
munkanap, iskolai előadási nap
május 10. (szombat)
a hét utolsó munkanapja és iskolai előadási napja
május 11. (vasárnap)
a hét első munkanapját, tanítási napját megelőző munkaszüneti nap
Baja város helyi járatai 2014. május 3-án szombati menetrend szerint közlekednek.
A munkaszüneti napok torlódására tekintettel a helyközi április havi, valamint az április második félhavi bérletek 2014. május 7-én (szerda) 24:00 óráig érvényesek!
Baja, 2014. április 22.
További információ: Baja 79/321-791, Bácsalmás 79/341-346 (14 óráig)
www.bacsvolan.hu

Jelmagyarázat:
×
munkaszüneti napok kivételével naponta
+
munkaszüneti napokon
36
szabad- és munkaszüneti napokon, de nem közlekedik XII.24-én
Kunság Volán Zrt.
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoport tagja
Kecskemét

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
és a
BEM JÓZSEF HONVÉD
NYUGDÍJAS EGYESÜLET

meghívja Önt és hozzátartozóját
2014. 05. 23-én10 órára a temető katonai sírkertjébe a
Magyar Hősök Emlékünnepe
a

„HŐSÖK NAPJA”

Május 24. szombat 9-14.
Imre Zoltán Művelődési Központ

VÁROSI
GYERMEKNAP
Kézműves foglalkozás,
hangszerbemutató,
népi fajátékok,
ingyenes ugráló vár

megemlékezésre

Program:
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar és a
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
ünnepi műsora
Megemlékezést tart:
Illésfalvi Péter főtanácsos
Honvédelmi Minisztérium
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
szakreferense
Koszorúzás és virágok elhelyezése
- „ Somogyi bakák” emlékművénél
- II. világháború hősi halottainak kopjafájánál
Czeller Zoltán
polgármester

BOR

Györgypál Csaba
egyesület elnöke

A MINDENNAPOKRA!

Műszaki
kereskedés
––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151,
+36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com
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Köszönetnyilvánítás

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,
kedd, csütörtök 1330-1630.

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

NYÁRI ÚSZÓTANFOLYAMOK
A TANUSZODÁBAN!

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik

Dági Józsefné
Komáromi Margit

temetésén részt vettek, elhozták sírjára a tisztelet
és szeretet virágait, bánatunkban és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Júniustól ismét úszásoktatás diákoknak.
Érdeklődni a Tanuszoda pénztárában 2014.május 15-től.
Telefonszámunk változatlanul a 77-401-356.

MÁJUS 14-TŐL ISMÉT INDUL A
PIACI HANGOS HIRDETÉS!
Várjuk vállalkozások és magánszemélyek hirdetéseit a piaci hirdetőben.
Hirdetés felvétel a sportcsarnok pénztárában.

Éljen a lehetőséggel!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

Emlékezés

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

„Hiába várunk nem jössz már,
Jóságos szíved örökre pihen már.
Betegségben is türelmes voltál,
Fájdalmadban is hallgattál.
Nehéz az életet élni Nélküled,
Feledni Téged soha nem lehet.
Szívünk fájdalmát nem enyhíti semmi,
Mert hiányodat nem pótolja senki.”

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

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

VÁLTOZÁS!

Fájó szívvel emlékezünk

Szűcs József

(vájár)

„Megállunk a sírod mellett és könnyezünk,
Milyen jó volna, ha itt lennél közöttünk,
halálának 3. évfordulójára.
Sírodra hiába viszünk virágot,Veled temet
Szerető felesége és fia tük el az egész világot. ’’

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

STÍLUS
ÜZLET
MÁJUSI AKCIÓJA
Szilikon kerékpárvillogó
(első+hátsó): 450.Textil térelválasztó függöny
(100*200 cm): 990.Aszfaltkréta (6 db-os): 129.-

További akcióinkat
keresse az üzletünkben!

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2014. április hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Kisföldi József
élt: 65 évet
Farkas Ferenc
élt: 63 évet
Balázsevits Péterné
sz: Grácz Katalin
élt: 84 évet
Dági Józsefné
sz: Komáromi Margit
élt: 73 évet
Vlasics Mihály
élt: 86 évet
Besze Józsefné
sz: Fialla Angyalka
élt: 81 évet
Vörös Mihály
élt: 80 évet
Takács Sándorné
sz: Schoblocher Mária
élt: 87 évet
Lógó Józsefné
sz: Dudás Terézia Erzsébet élt: 90 évet
Kővári Ferenc
élt: 64 évet

Blocher Imréné
sz: Ugrovics Anna
Jenovai Istvánné
sz: Szerencsés Ilona
Seprényi Elek Károlyné
sz: Gasch Zsófia
Császár Jánosné
sz: Tóth Erzsébet
Vakula János István
Márton Istvánné
sz: Illés Mária
Farkas Istvánné
sz: Dági Viktória
Veverka Gyuláné
sz: Kuris Margit

élt: 84 évet
élt: 87 évet
élt: 61 évet
élt: 85 évet
élt: 72 évet
élt: 91 évet
élt: 99 évet
élt: 80 évet

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

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 71.
Te l . :
06-30/529-7407

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

KISS ATTILA

gázszerelő mester
Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.

Tel.:06-20-32 39 906

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Májusi extra ajánlata!

3 literes jégkrémek
Kőbányai sör 2 literes

1245,– Ft-tól
599, – Ft-tól

A készlet erejéig!

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2014. április hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Vargáné Ábrahám Rozália (1935)
Dózsai Ferenc (1938)
Kiss Ernő (1947)
Kolompár Mátyás (1952)
Dubecz Jánosné sz. Ledenyák Etelka (1931) Kolompár Sándor (1961)
Vasúth Istvánné sz. Mezei Irén (1929)
Futó Jánosné (1929)
Kollár Istvánné (1922)
Kecskeméti József (1948)
Fenyvesi Mihályné sz. Galgóczi Magdolna (1931)
Rostás Győzőné sz. Kolompár Terézia (1932)
Papp András (1935)
Hőgye Lászlóné (1939)
„Miért sirattok?
Hisz Isten arca volt,
mely simogatón,
hívón rám hajolt.
És én mentem…”

Nagy Zsolt ügyvezető
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéből
04.06:

Egy félidei hátrány után bravúros pontszerzés
Felnőtt: Sükösd – JFC 2:2 (1:1)
Sükösd,100 néző
Gólszerző: Kárpáti 45‘, 53‘ ill. Jeszenszky Roland 19‘, 86‘
Jók a jánoshalmi csapatból: Nagy Kristóf, Csernók Tamás,Lódri
Ferenc, Maráczi Ádám
Gieszinger Ferenc edző: – Az ostoba kiállítás és tizenegyes után
sokat dolgozott a csapat ezért a döntetlenért.Ez úton is szeretném
megköszönni Sükösd csapatainak Zámbó Ádámnak gyógyíttatásáért tett felajánlásukat.
U – 19: Sükösd – JFC 4:2 (2:1)
Jánoshalmi gólszerző: Csámpai Tamás 2
Fenyvesi Ferenc edző: – Nem játszottunk jól, különösen a védekezésünk mondott csődöt. Megérdemelten nyertek a hazaiak.
04.13:
A szezon leggyengébb játéka
Felnőtt Jánoshalma – Bácsborsód: 1:1 (0:1)
Jánoshalma, 150 néző
Gólszerző: Jeszenszky Roland 54‘, ill. Czifra 75‘
Jók a hazai csapatból: Csernók Tamás
Gieszinger Ferenc edző:– Támadóink önző,öncélú játéka miatt nem
nyerhettünk a szervezett ellenféllel szemben.
U – 19: JFC – Bácsborsód: 9:1 (3:0)
Gólszerzők: Papp Dávid, Lengyel Endre, Csámpai Tamás, Sztojka Szilárd, Besenyei Zoltán, Hegedűs Máté, Madarász Ákos, Nagy
Róbert2
Fenyvesi Ferenc: – Beigazolódott a két csapat közti különbség.
U – 15: JFC – Sükösd: 4:1 (2:0)
Gólszerző: Kollár Zoltán,Sarok Erik, Zentay Viktor, Fetter Mihály
Fenyvesi Ferenc edző: – Kicsit nehezen indult a mérkőzés,de az első
játékrész közepétől már mi irányítottunk.
04.20:
Remek mérkőzésen bravúr a
bajnokesélyes otthonában
Felnőtt: Császártöltés – JFC 1:2 (0:0)
Császártöltés, 150 néző
Gólszerző: Boros 79‘, ill. Jeszenszky Roland 55‘, Horváth Ádám 70‘

Lovas verseny
Jánoshalmán

Jók a JFC csapatából: Maráczi Ádám, Csernók Tamás, Lódri Ferenc,
Sánta Tamás, Jeszenszky Roland
Gieszinger Ferenc edző: – Gratulálok a csapatnak. A pénteki elbeszélgetés jót tett a fiúknak,mert ezen a napon remekül küzdöttek,és
időnként jól játszottak.
U – 19: Császártöltés – JFC 3:3 (1:1)
JFC gólszerzők: Mészáros Adrián, Nagy Róbert,Csámpai Tamás
Fenyvesi Ferenc edző: – Élvezetes meccsen igazságos döntetlen. Jól
játszottak a fiatalok. 6 serdülő korú játékos kapott játéklehetőséget.
04.19: U – 15 Nemesnádudvar – JFC: 2:1 (0:0)
Váratlan vereséget szenvedtünk,pedig nem játszottunk rosszul. A
döntetlen igazságosabb lett volna. A győztes gólt az ellenfél szabadrúgásból az utolsőó percben szerezte.
04.27:
Győzelem hazai pályán is.
JFC – Kelebia: 3:1 ( 1:0)
Jánoshalma, 150 néző
Gólszerző: Nagy Torma Ricsárd,38‘, Irbouh Soufiane 751 ,Gieszinger
Péter 76‘ , ill. Balogh Miklós 82‘
Jók a JFC csapatából: Gieszinger Péter, Maráczi Ádám, Lódri Ferenc,
Kisa Péter
Gieszinger Ferenc edző: – Nehezen törtük fel a szervezetten és jól
játszó ellenfél védekezését, de megérdemelten nyertünk.
U – 19: JFC – Kelebia: 0:5 (0:4)
Fenyvesi Ferenc edző: .Ezen a napon ennyire futotta!

Tájékoztató:

Horváth Mihály

Kőrösi teljesítménytúra

Ötből négy
nyerő
2014 04 05
FTC Aranybácska –
Csepel 8 – 1 (4 – 0)

Népliget, jó iramú gól gazdag mérkőzésen sikerült
nagyarányú győzelmet aratni.
2014 04 06.
Aranybácska – Katymár 3 – 0
A vendégek nem jöttek el, ezért a 3 pont a miénk.
2014 04 13.
Városföld – Aranybácska 1 – 0
A mérkőzés során mi húszszor találtuk el a kaput,
ők háromszor, de lőttek egy gólt. Ezt a játék gólra
megy, nem helyzetre.

18359639 - 1- 03

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

Felhívás

2014 04 20.
Aranybácska –
Kiskunfélegyháza 2 – 0
Sok kihagyott lehetőség után már gólokat is szereztünk. A játék képe alapján lehetett volna több
is, de nyertünk és ez a lényeg.
A tavasz döcögősen kezdődik, de dolgozunk
tovább.
Gál László
Aranybácska

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

Felhívás

Jánoshalmáért Alapítvány

Számlaszám:
11732129-20031794
6440 Jánoshalma, Béke-tér 1.
Tel.: 06-77/501001 /127
Rendelkezés
az adó 1% százalékáról
A kedvezményezett neve:
Jánoshalmi Önkéntes
Polgárőrségi Egyesület
A kedvezményezett adószáma:
18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe:
6440. Jánoshalma. Béke tér 1.

2014. április 26-án
Budapesten a Testnevelési Egyetemen rendezték meg az Aerobic
Diákolimpia országos
döntőjét, melyen Lencse Petra képviselte
Jánoshalmát. A döntőre UPI korosztályban
az ország legjobb 10
versenyzője jutott be
a területi selejtezőkön
induló nagyszámú versenyző közül. Petra
az országos döntőn 7
helyezést ért el! Gratulálunk Neki és nagyon
büszkék
vagyunk,
hogy ebben a nagyon
nehéz mezőnyben
kitűnően helyt állt
ezzel öregbítve Jánoshalma hírnevét! Felkészítő edzői: Bátyai
Gáborné, Bátyai Fruzsina

A következő mérkőzés: 05. 05-én 17.00-kor JFC – Felsőszentiván

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

18343706-1-03

Országos siker!

U – 15: JFC – Tompa: 10:0 (7:0)
Gólszerző: Fetter Mihály 5, Fenyvesi Dávid 3,Hegedűs Bence,
Délceg Dusán
Fenyvesi Ferenc edző: – A szezon eddigi legjobb játékát produkálták a fiúk.

A verseny időpontja:
2014. 05. 31. 9 óra.
Helyszín:
Batthyány utcai sportpálya
Egyes-kettes és
pónifogatok versenye.
Gyerekeknek szóló
programok.
Igény szerint főzési
lehetőséget biztosítunk.
Reggeli és ebéd a
helyszínen vásárolható.
Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete

Adószám az 1%-hoz:

13. oldal

A JATESZ Nordic Walking csapata 2014.04.05-én Kiskőrösön a XI. Petőfi teljesítmény túrán
vett részt. A nem éppen napsütéses időben 11 fővel a 20km-es távot minden résztvevő szintidőn belül teljesítette.
Útvonal: Kiskőrös Közúti Gyűjtemények háza - Kiskőrös Szücsi-erdő - Tabdi vasútállomás Öregszőlő - Kiskőrös István borház - Petőfi szülőháza - Közúti Gyűtemények háza.
Minden résztvevőnek gratulálunk ehhez a nem kis teljesítményhez!

Aerobicés
Hastánc
Gála

2014. június 6.
1800 óra

Szeretettel várunk
Mindenkit a
szokásos évadzáró
Gálaműsorunkra az
Imre Zoltán Művelődési
Központba!
Jánoshalmi Aerobic Csoport
és Salima Hastánccsoport

2014.
május 21.
Kirakodó
vásár

Kisállat és díszállat
felszerelés bolt

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

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

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

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
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Eboltás 2014

Kedves külterületen élők!
Mindannyian tudjuk, hogy valamikor milyen nyugodt volt az
élet falun, tanyavilágban. Sajnos, a megnyugtató biztonság
szűnőfélben van körülöttünk. A világ megváltozott, s bár tudjuk,
hogy nehéz, nekünk is követni kell a változásokat, hogy megőrizzük biztonságunkat, békénket.
Engedjék meg, hogy ezért néhány dolgot ajánljunk kedves
figyelmükbe!
Ha az ingatlanukhoz vezető utakon közlekednek, értékeikre fokozottan ügyeljenek. Pénzt, értékeket, iratokat inkább belső zsebben taroljak. A táskájukat testközelben tartsak, ellenőrizzék meglétét és zárt állapotát. Iratokat, pénzt, bankkártyát mindig külön tartsak!
Ha ismeretlen emberrel találkoznak, tőle mindig karnyújtásnyi
távolságra álljanak! Legyenek inkább gyanakv6ak! A beszélgetés során táskájukból, zsebükből semmi értéket ne vegyenek
elő, pénzt ne váltsanak senkinek! Ha információt kérnek Önöktől, arra csak röviden válaszoljanak, majd igyekezzenek tovább,
ne bocsátkozzanak, bizalmas” beszélgetésbe!
Ha egy támadó mégis megszerzi értékeiket, lehetőleg pontosan figyeljek meg az elkövetőt (ruházat, jármű, vagy különös
ismertetőjegy).
Háza bejárati ajtaját és kapuját mindig gondosan zárja be, akkor is, ha
otthon tartózkodik! Ismeretlen személyt lakásába ne engedjen be (vándor árus)! Ha hivatalos személy érkezik Önhöz, szó1itsa fel, hogy igazolja magát! Amennyiben az ismeretlent a házba mégis beengedi, készpénzt,
értéket ne vegyen elő!
Közüzemi szolgáltatótól vagy önkormányzattól előzetes bejelentkezés nélkül nem érkezhetnek, ha az ismeretlen erre hivatkozik, kérje tőle fényké-

pes igazolványát. Készpénzt semmilyen esetben ne vegyen át, az ilyen
kifizetések nem valósak. Gyakran ilyenkor adnak át a sértetteknek hamisított bankjegyet.
Amennyiben mégis bűncselekmény sértettjévé válik, minél
hamarabb tegyen feljelentést a rendőrkapitányságon vagy tárcsázza a 107-es ingyenes hívószámot!

Rendőrségi hírek
Mint ahogy már beszámoltunk, a Jánoshalma Rendőrőrs a belesetek, és különösen az ittasan elkövetett balesetek megelőzése érdekében, fokozottan ellenőrzi, a közúti
közlekedés résztvevőit, így a járművezetőket és különösen
a kerékpárral közlekedőket. A rendőri ellenőrzések során,
kiemelt figyelmet fordítunk, a passzív biztonsági eszközök
használatának az ellenőrzésére.
2014. április 20-án 23 óra 10 perckor Jánoshalma belterületén rendőri ellenőrzés alá vonták a K. M. Jánoshalmi
lakos által vezetett személygépkocsit.
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy K. M. nem
rendelkezik B. kategóriás vezetői engedéllyel, a bíróság a
járművezetéstől jogerősen eltiltotta.
A fentiek miatt K.M. jánoshalmi lakos őrizetbe vételére
került sor, majd a gyorsított eljárásban ,bíróság elé állítására került sor, a Kiskunhalasi Járásbíróság végzésében
60.000.- Ft pénzbüntetésre ítélte.
K.M. Jánoshalmi lakos ellenőrzésekor megállapítást
nyert, hogy gépjárművét nem csak engedély nélkül vezette, hanem ittas is volt, ezért vele szemben bűntető eljárást
kezdeményeztünk.

Dr. Berta Péter
.
május 10. szombat Liba-kocsma
8-11
május 12. hétfő
Orbán-szobor
8-11
május 14. szerda
Remete u. eleje (Eötvös - Remete sarok)
8-10
		
Kiserdő bolt előtt
10-12
		
Vadgalamb - Előd u. találkozásánál
14-15
Pótoltás:
május 23. péntek
Liba-kocsma
8-9
Orbán-szobor
9-10
Kiserdő bolt előtt
11-12
Remete u. eleje (Eötvös - Remete sarok) 13 -14
Vadgalamb - Előd u. találkozásánál
14 -15
Dr. Erdődi János
2014.május 12./hétfő/
2014.május 13. kedd

Piactér
Batthyány utcai Óvoda
Áchim u. - Majoros u. sarok
Fürdő u.- Téglagyár u. sarok
2014.május 14. szerda
Tranzit étterem
Vásártér
Laktanya
2014. május 15. csütörtök Hét Vezér tér
Jókai u. - Mátyás K. u. sarok
Kélesi u.(Jimmy kocsma)
Pótoltás:

8-11 óra 15-17 óra
8-10
óra
11-12
óra
15-17
óra
8-11
óra
13-14
óra
15-17
óra
8-10 óra
10-12 óra
14-17 óra

2014. május 22. csütörtök Piactér

8-11 óra 15-17 óra

Az eboltás díja 3.000 Ft féregtelenítéssel együtt. 2013. január 1-jétől a
164/2008/XI1.20./FVM rendelet előírása szerint veszettség ellen csak elektronikus transponderrel (chip) megjelölt eb oltható. A chip megjelölés négy hónapos kortól kötelező. A chip megjelölés díja: 3.500 Ft. Kérjük az oltási igazolványokat elhozni. Az oltatlan eb tulajdonosa a 218/1999/Xll.28/Korm. sz. rendelet alapján 50.000 forintig terjedő pénzbírsággal büntethető. Az önkormányzat ebrendészeti rendelete alapján a chip megjelöléssel és veszettség oltással ellátott ebek tulajdonosai 2014. évben mentesülnek az ebrendészeti hozzájárulás (ebadó) fizetése alól.

Állategészségügy

Polgármesteri Hivatal		

A rendőrőrs indokolt esetben az
alábbi telefonszámon hívható
éjjel – nappal :
20-539-64-99

Or vosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Ellátási területe: Borota, Jánoshal
ma és Kéleshalom bel- és külte
rülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától
másnap reggel 7 óráig tart. Hétvé
gén és ünnepnapokon: pénteken
ill. az ünnepet megelőző nap 17
órától hétfőn ill. az ünnepet követő

nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13

Telefon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás közzétételi
helyei: Béke tér 1. Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábla és Arany
János u. 13. Orvosi ügylet bejá
rata
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?

Faddi Szabolcs
közterület-felügyelő

Mindent egy helyen?

06-30/565-37-58

Óriási Anyáknapi akciók
Május 8-ig
Naponta más-más termékekkel !
Petróczky Ferenc

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

telefonszáma

Anyak önyv i hír ek
2014. április hónapban
született:
Rostás Erik Norbert (Anyja neve:
Kolompár Vivien), Pinczi Mira (a.n.:
Czipa Marianna), Paku Anikó (a.n.:
Mayer Tímea), Kurucz Károly Róbert

(a.n.: Kurucz Roberta)

Házasságot kötött:
Molnár Zsolt és Szőke Kitti
Greksa Csaba és Laczkóczki Hajnalka.

GRATULÁLUNK!

