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A képviselők ezekben a napokban készülődnek 
az idei első parlamenti ülésre. Megbeszélések sora 
zajlik, sőt már a kormánypárti frakciók is tanácskoz-
nak. Már rajzolódnak a körvonalak. Bányai Gábor 
országgyűlési képviselővel mindezekről váltottunk 
szót. Elsőként arra várjuk a választ, hogy János-
halmára, vagy a szűkebb környezetére mit hoz az 
újesztendő a nagypolitikából?

 
Az elmúlt év jobb eredményeket hozott, mint, amit 

vártak tőlünk. A régi örökség, a hatalmasra duzzasz-
tott államadósság még mindig és sokáig nyomasztó-
lag hat a magyar gazdaságra és a magyar polgárokra. 
Azt az adót, amit befizettünk, befizettek honfitársaink, 
minden 10 forintból 5 forintot az adósság törlesztésére 
visszaadunk a nekünk hitelező bankoknak. Ezért van az, hogy az idei költ-
ségvetés még mindig tartalmaz 2003 és 2010 között felvett adósság rende-
zéséből származó tételeket.  

De ahhoz képest, hogy honnan indultunk 2010-ben és ahol most tartunk, 
az ég és föld! Az államcsődből indultunk, most pedig már az ország fejlő-
déséről szólnak a jelentések. Ezt most már elismerik a pénzügyi befektetők 
is, hogy Magyarország sokkal jobban áll, mint állt 2010 áprilisában. Egyéb-
ként, ha csak a 2001-2002 évi, akkori Orbán Kormány adósságtörlesztése 
lenne, azaz 680 Milliárd forint a 3000 Milliárd helyett, akkor a magyar költ-
ségvetésben hatalmas többlet lenne minden évben. Lenne elég pénz az 
egészségügyre, az oktatásra, a szegény emberekre, nyugdíjakra, utak épí-
tésére, és bármi másra. De 2002-ben elvesztettük a parlamenti választáso-

kat és jöttek 8 évig a szocialista politikusok...

De a Kormány sok vitát okoz és sokan fordultak el tőle!

Tudjuk, de továbbra is azt a célt szolgálják a döntéseink, hogy 
a magyar társadalom talpra álljon. A népszerűség fontos, de ezen 
keresztül nem lehet minden döntést meghozni!

Ennek ellenére fellendülés előtt áll az ország! 2020-22-ig a 
közös európai forrásoknak köszönhetően a gazdaságfejlesz-
tés meg fogja hozni az eredményeket. Ennek előnyeit remélem 
Jánoshalmán is fogják élvezni. Ehhez viszont kellenek az ipa-
ros emberek, akik termelő munkát végeznek, megfelelő szakmai 
ismereti háttérrel.   

 
Mikor lesznek az első pályázati felhívások?

A brüsszeli engedélyre várunk, ami április-május magasságában lesz 
meg és utána indulnak el azok a jobb és egyszerűbb szerkezetű és elérhe-
tőbb pályázati felhívások, amelyek révén az agráriumot, az élelmiszeripart, 
az építő ipart, a kulturális fejlesztéseket az ipari beszállító központokat, illet-
ve számos, kis- és mikro vállalkozást fogunk tudni segíteni, ami meg kell, 
hogy mozdítsa Jánoshalmát is. 

Eddig a város infrastruktúráját és intézményeit tudtuk csak fejleszteni, 
mert erre volt forrás, erre adott pénzt az Unió. Ezek a beruházások, fejlesz-
tések bármennyire is sokat jelentettek a település életében, nem feltétlenül 
tudják itt tartani a lakosságot, különösen a közép- és fiatalkorú embereket. 

A városközpontban lévő parkolóhelyek szűkössége miatt további parkolási lehetőségek kialakítá-
sa vált szükségessé. A város Képviselő-testülete januári ülésén meghozta a döntését. A döntés hát-
terében a meglévő parkolók számának és a közlekedésbiztonság növelése áll.

A kialakítás költsége a 2015. évi közútjavítási közfoglalkoztatás keretében kerül tervesítésre.
►►► folytatás a 3. oldalon

►►► folytatás a 3. oldalon

Legyen olyan Jánoshalma jövője, 
amilyennek közösen szeretnénk!

Egyéni, családi, közösségi lehetőségeink folyton változnak, így időnként szükségessé válik céljainknak a megváltozott körül-
ményekhez való igazítása. Városunkra is igaz ez. Most zárult az előző fejlesztési ciklus, a 2020-ig előttünk álló időszakot tervez-
ni kell. A folyamat része, hogy Jánoshalma Város Önkormányzata, még idén felülvizsgálja a település Integrált Település-
fejlesztési Stratégiáját a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 azonosító számú, „Dél-Alföldi Operatív Program – Fenntartható telepü-
lésfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” elnevezésű pályázat keretében. 

Szükséges újragondolni a megoldatlan problémákat, és az arra adható válaszokat is, valamint új kitörési pontokat kell keresni, 
amelyek lehetőségeket jelentenek a Jánoshalmán élők, dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javí-
tására. Az Önkormányzat Képviselőtestülete januári ülésén döntött, hogy külső szakcégek bevonásával felülvizsgáltatja a tele-
pülés jövőképét meghatározó városfejlesztési dokumentumokat.

A város Képviselőtestülete az új célok, a megoldandó feladatok meghatározásában együtt kíván működni a munka-
helyi, a civil közösségekkel, az intézményekkel, a vállalkozásokkal, Önökkel! Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy 
a jánoshalmai polgárok, magukénak érezzék a közösen meghatározott jövőképet, és így majd a megvalósításában is 
együtt tudjanak működni.

A Képviselő-testület célja, hogy a stratégiában meghatározott jövőkép ne csak a fizikai élettér, és az életkörülményeink fej-
lesztését jelentse, hanem a város közösségének fejlődésével is járjon. Fent kell tartanunk a hagyományainkat és kulturális 
értékeinket, hogy sok-sok év múlva is büszkék legyünk városunkra, és ahol kellemesen lehet élni, amelyet szívesen hagynánk 
gyermekeinkre, unokáinkra is. Ehhez viszont hosszú távra, előre kell tekintenünk, és közösen, felelősen kell terveznünk.

Az Önkormányzat számít az Önök aktív támogatására, véleményére Ezt a tudást hatalmas értéknek tekinti, és figyelem-
be kívánja venni a város jövőjének megformálásához.

A tervezés fél évig tart, a folyamat további részeiről az Önkormányzat a helyben szokásos módon értesíti a lakossá-
got.

Legyen tehát olyan Jánoshalma, mint amilyennek mi közösen szeretnénk! 
Czeller Zoltán polgármester

Pályázati lehetőségek
Erzsébet program – szociális üdülés pályázat

2015. január elején megjelentek az Erzsébet program szociális üdülé-
si pályázatai. A pályázaton részt vehetnek nagycsaládosok, nyugdíjasok, 
postai alkalmazottak, oktatási-nevelési intézmények dolgozói, fogyatékos-
sággal élők, közlekedés területén foglalkoztatottak. A pályázat keretében 
lehetősége nyílik a fenti célcsoportoknak kedvezményes üdülés elnyeré-
sére, amely keretében felnőttek esetén 5.000 Ft/fő, gyermekek esetében 
2.500 Ft/fő hozzájárulás befizetésével egyhetes nyaralásra pályázhatnak.
Társasházak energetikai felújítása pályázat

2015. március 02-tól benyújtható a Társasházak energetikai felújítása 
pályázat. A pályázat keretében 50 %-os támogatás mellett lehetőség nyí-
lik társasházak külső homlokzati hőszigetelésére, külső nyílászárók cseré-
jére, fűtés korszerűsítésre.

A pályázatokkal kapcsolatos további információ, pályázatírás:
Halász-Csiba Renáta
Városgazda Kft
Jánoshalma, Molnár J utca 3.
Telefon: 06-30-947-3548
E-mail: csibarenata@varosgazdakft.hu

Új parkolók lesznek 
a városközpontban

Határon átnyúló 
Alkotóház avatás

Új helyen a 
falugazdászaink

A tettek és nem a szavak építenek otthont, hazát!Első kapavágások

Megkezdődtek a jánoshalmi mentőállomás kivitelezési munkái. Az leen-
dő épületek alapja ki van tűzve, a talaj felső rétegét már eltávolították, a gáz 
közmű a telekhatáron csonkba végződőtetve, a vízbekötés folyamatban. A 
kivitelezésre igen szoros a határidő, mert őszre el kell számolni költségek-
kel. Reméljük sikerülni fog. A fejleményeket követjük lapunkban.

A korábbi helyéről, a Dózsa György u. 91. szám alól a Bajai utca 4. szám 
alá költözött  a jánoshalmi falugazdász körzetközpont. A kulturáltan beren-
dezett, komfortos hivatal ünnepélyes átadása 2015. január 27-én volt. Az 
ünnepi pillanatokról a 9. oldalon tudósítunk.

Bácska Topolya, Temerin és Jánoshalma települések gyümölcsöző 
együttműködésének egy szegmense a Jánoshalmi Alkotóház-Művészte-
lep. a január 25-diki megnyitója, a szalagátvágás pillanatát láthatjuk fel-
vételünkön. Az új intézményről további részleteket 2. oldalon olvashatnak.
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Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás

SAJTÓKÖZLEMÉNY – 

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HATÓSÁG JÓVÁHAGYTA A 
PRÓBAÜZEMET
JÁNOSHALMA – MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

Sajtóközleményünk célja, hogy tájékoztassuk a Város Lakosságát a Jánoshalma-
Mélykút Ivóvízminőség-javító projektben történt előrelépésekről.

A Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító program keretében a jánoshalmi 
projektrészen az ivóvíz tisztító berendezés működésbe lépés előtti ellenőrzését tette 
meg a hatóság. Jóváhagyásuk alapján 2015.02.09-től indulhat a teljes víztisztító 
mű működése heti háromszori akkreditált teljes méréssorozattal. Ez azt jelent, hogy 
amennyiben e mérés sorozat eredményei 3 héten keresztül megfelelőek lesznek, rá 
lehet kormányozni a hálózatra a tisztított vizet. 2015.március első hetében a város 
ismét tisztított vizet vételezhet minden kifolyón. Reméljük, a próbaüzem a terveknek 
megfelelően zajlik majd. Az előzetes helyszíni vízvizsgálatok igen biztatóak a 
vízminőségi paraméterek tekintetében. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a tisztítómű beüzemelésével egy időben 
zajlik a hálózat rekonstrukció és a hálózat mosatás is. Ezek ütemezéséről még a 
továbbiakban is tájékoztatást fognak kapni, postaládába helyezett szórólap, értesítő 
formájában. E munkálatok alkalmával még számítani lehet helyi és időszakos 
vízminőségi problémákra, de már csak rövid idejű és pontszerű helyi problémákról 
beszélhetünk.

Végezetül köszönjük a Lakosság eddigi türelmét a vízminőségi problémák 
kapcsán. Reméljük, hogy az előttünk álló rövid időszakot még, melyben 
vízminőségi problémák adódhatnak, közös erővel kezelni tudjuk.

A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Február 2. Gyertya-
szentelő Boldogasz-
szony ünnepe (Lk 2,21-
38)

Jézus bemutatásakor 
a jeruzsálemi templom-
ban, az idős, istenfélő 
és igaz Simeon karjába 
veszi a kisded Jézust 
és világosságnak neve-
zi Őt. 

Ezért szentelünk 
ekkor gyertyát. A gyer-
tya mindennapi és 
keresztény életünknek 
és fontos részre. A gyer-
tya világít, meleget ad, 
meghittséget kölcsö-
nöz a terített asztalnak, 
a családi összejövetel-
nek. Ott ég a születés-
napi tortán, és áramszünetkor segítségünkre siet fényével.

Kereszteléskor a szülők kezébe adjuk a Húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertyát, mint 
Krisztus világosasságát, a hit és a kegyelem fényét, amelyet a szülőknek is óvniuk kell. 

Nagyszombat éjszakáján a sötét templomba belép a Húsvéti gyertya mint Krisztus vilá-
gossága, amely elűzi a bűn sötétségét. 

Ott ég az oltáron templomainkban, figyelmeztetve, hogy a fény áldozattal jár. A gyer-
tya miközben betölti küldetését, hogy világítson, elfogy, elég. A másokért adott életét sor-
sát is mutatja.

Imádságainkat is kíséri, figyelmeztetve a szeretet másokért való létére.
Végül ott ég szeretteink sírján is, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik.

Engedjünk a gyertya tanításának és példáját követve mi is legyünk másokért élő embe-
rek!

Sándor atya plébános

A tél próbálkozik, de jön a tavasz. A világ 
zúg és félelmetes, mint a sötét téli erdő a 
viharban.

Hol az igazság, hol a szeretet?

Ha megmaradtok tanításomban, valóban 
tanítványaim vagytok,megismeritek az igaz-
ságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. 

János evangéliuma 8:31-32

Taníts meg arra, hogy formát keressünk
igazságaidnak
  és cselekedeteinkkel,
  egész életünkkel
    a szépség formájában tegyünk
    tanuságot Rólad a világ előtt !

           Bellon Gellért
            imádkozzál

Aki szeretné eladni, vagy kiadni üresen 
álló kis értékű, lakható ingatlanát, kér-
jük, jelentkezzen a Családsegítő Szolgá-
latnál egy tulajdonosok kockázatait keze-
lő programhoz!

Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
 Telefon:06-77/401-371

Családsegítő Szolgálat

Tisztelt Választópolgárok!
Országgyűlési képviselői 

irodám új helyre költözött.
Cím:  

6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5. I .emelet 116. 
Nyitva tartás: minden hétköznap 9-12 óráig
Telefon: 20/3634809

Bányai Gábor országgyűlési képviselő

2015. február 4.

Jánoshalma Város Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
- A 
SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS HÍREI 
JÁNOSHALMA VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS 
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA PROJEKT

Az új szennyvíztisztító telep működése elindult. Az előzetes eredmények igen biztatóak. 
A berendezések jól működnek a telep teljes egészében fogadni képes Jánoshalma Város 
összes szennyvizét.
A kivitelezők amennyiben az időjárás engedi a következő 30-50 napban folyamatosan jelentik 
készre a már jórészt tavaly elkészült csatornaszakaszokat. A műszaki átvétel akkor történhet 
meg, ha a csatornaszakasz és a hozzá tartozó köz- és magánterület is rendezetten kerül 
visszaadásra.
Azokon a szakaszokon, ahol az átvétel megtörtént, márciustól a Víziközmű-társulat 
jóváhagyása alapján kezdődhet a házi bekötések kivitelezése. A házi bekötések kialakításáról 
és menetéről február végén még szórólapról értesülhetnek az érintettek.
Az önkormányzat tervei szerint minden fizetési kötelezettségét teljesítő ingatlanán megépül a 
belső csatornahálózat.
Tájékoztatjuk továbbá a csatornahálózattal érintett ingatlanokat, hogy aki nem köt rá a 
közműves csatornára (előreláthatólag) 2015.szeptember végéig, annak a továbbiakban 
Talajterhelési díjfizetési kötelezettsége keletkezik. Az önkormányzat ezért is igyekszik 
segítséget nyújtani a határidőben elvégezhető házi bekötések ingyenes megvalósításához.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az elkövetkezendő hetekben az időjárás 
függvényében ismét munkavégzés lesz egyes csatorna szakaszokon. Kérjük a hátralévő 
időre még a türelmüket és együttműködésüket, az építkezéssel és az utak állapotával 
kapcsolatban.

Zárult a Magyarország-Szerbia Határon 
Átnyúló Együttműködési projekt

Jánoshalma Város Önkormányzatának, valamint a két Vajdasági testvértelepülésének – Temerinnek és Topolyának megbízott mun-
katársai az elmúlt 15 hónapban közösen dolgoztak a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a 
„Képzőművészet a Bácskai Térség turizmusának fejlesztésében” című projekt megvalósításán. A projekt keretében mindhárom települé-
sen kialakításra kerültek az alkotótáborok épületei, ahol kiállítások és képzőművészeti táborokat szerveztek. 

A jánoshalmi projekt keretében felújításra került az önkormányzat Kossuth utcai ingatlana, összesen 224 m2 hasznos terület. Kialakítás-
ra került a képzőművészeti galéria, két négyágyas vendégszoba, teakonyhával és fürdőszobával, egy műterem és egy raktárhelyiség. Az 
épület ünnepélyes átadására, és egyben az első képzőművészeti kiállítás megnyitójára 2015. január 24-én került sor.

A kiállítás képei az ősszel megrendezett első felnőtt és gyermek képzőművészeti táborban készültek, hazai és szerbiai festők, illetve 
gyermekek részvételével. 

A projekt keretében egy sikeres szakmai konferenciára is sor került, melynek témája a képzőművészet és a turizmus kapcsolatáról szólt.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósul meg. A projekt összértéke 352 911,5 Euró, ebből a jánoshalmi pro-

jektrész 116 454 Euróból valósult meg.

Csaplár József gondolatai

Kapcsolatunk a gyertyafénnyel

tel:20%2F3634809
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Dózsa György utca 87-89.

Jelenleg a Dózsa György utca 87-89 sz. alatti ingatlanok út felőli részén 
van kialakítva parkoló, melynek fele a PRACTICE Kft, fele az Önkormány-
zat tulajdona. Az Önkormányzat a saját területén, a telek teljes terjedelmé-
ben alakít ki parkolót. Így 30 autó parkolására nyílik lehetőség. 

Kossuth utca 5-7

Az Imre Zoltán művelődési központ parkolójának folytatásaként a Kos-
suth utca 5-7 sz. előtti ingatlanok előtti árok zárttá tételével lehetne bővíte-
ni a parkolók számát. A Dózsa Gy. u. 81. sz. alatti társasház lakói többször 
jelezték, hogy a Művelődési Központ rendezvényei alkalmával a kialakított 
parkolók kevésnek bizonyulnak és sokszor az udvarukat, vagy a lépcső-
házi bejáratuk előtt részt használják parkolásra az intézménybe látogatók. 

Kossuth utca UNIVER és Korzó étterem közötti szakasz
A Kossuth utcánk ezen a részén a szűk hely jelenti a parkolási gondo-

kat. Az UNIVER ABC-től a Korzó étterem Kossuth utcai bejáratáig a sövény 

eltávolításra kerül, és az útpadka szélesítésével orvosoljuk a parkolási 
problémákat. Ugyanakkor az UNIVER bejáratának vonaltól 10 méter hosz-
szban tilos lesz a pakolás, valamint az utca másik oldalán is (könyvesbolt-
tól a pékségig) az áruszállítás kivételével. Itt csak párhuzamos parkolásra 
nyílna lehetőség, tehát több parkoló nem keletkezne, viszont a biztonsá-
gos közlekedés feltételei javulni fognak. A parkolók kialakítását a meglévő 
bazaltkőből kívánjuk megvalósítani.

Béke tér, templom melletti útpadka

Az előzőekhez hasonlóan ezen a részen sem tudunk több parkolóhelyet 
nyerni, viszont az útpadka részbeni feltöltésével és szilárd burkolatú kiszé-
lesítésével, a főtértől a templom végéig a parkolási viszonyok javulnak, a 
közlekedésbiztonság növekszik.

Béke tér, VM ASZK Kollégium melletti rész az Orczy utcától a Gyógy-
szertárig  

A Buszpályaudvar és a Polgármesteri Hivatal környékén lévő parkolási 
problémák enyhítésére szolgál. Az Orczy utcától s Gyógyszertárral szem-
beni átjáróig 17 parkolóhely kialakítására nyílik lehetőség. A parkolóhelyek 
90°-os parkolásra adnak lehetőséget. Ehhez a fasor és az út között lévő 4 
db. tuja kivágása is szükséges. A burkolat bazaltkő. 

◄◄◄ folytatás az 1. oldalról

◄◄◄ folytatás az 1. oldalról

Megalakult az új  
Helyi Értéktár Bizottság

120/2014.(VI.18) Kt. sz. határozata értelmében a Jánoshalmi Értéktár 
Bizottság tagjainak a mindenkori Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság és 
a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tagjait határozta meg. 
A 2014. októberi választások után időszerűvé vált a Bizottság összetételé-
nek felülvizsgálata, egy új bizottság létrehozása.

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § értelmében az értéktár bizottság 
működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határoz-
za meg. 

Az értéktár bizottság munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közmű-
velődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá érté-
kek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és 
területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket, és félévente, legké-
sőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a 
helyi önkormányzat képviselő-testületének.

Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szük-
séges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az 
általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga 
biztosítja.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete januári ülésén az 
alábbi személyeket fogadta el a Jánoshalmi Értéktár Bizottság tagjainak: 
Czeller Zoltán, Bárth János, Csík Lázár, Mészáros Endre, Sere Mihály, 
Malustyik Béla, Madarász Attila

Önkormányzati 
földterületek hasznosítása

A Képviselő-testület a 2014. december testületi ülésén arról döntött, 
hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő földterületekből 29,7 ha nagy-
ságú szántó területet saját hasznosításába vonja, a legelő területeket 
továbbra is bérbe adja. A döntés hátterében az önkormányzati bevéte-
lek növelése áll. A képviselő-testület 2014. novemberében arról dön-
tött, hogy új adónemet nem vezet be, és adót nem emel. Az Önkor-
mányzat a saját bevételeinek növekedésére a lakossági terhek eme-
lése nélkül a földterületek hasznosításából számít.

A januári ülésen a Képviselő-testület hasznosítási tervet fogadott el a 
földterületek használatával kapcsolatban.

Közfoglalkoztatás keretében használt terület
A mezőgazdasági startmunka mintaprogram keretén belül az Önkormányzat 

eddig is hasznosított saját tulajdonban lévő földterületeket, melynek nagysá-
ga 14,3 ha volt. A művelési költségek egy része a mintaprogram támogatásából, 
másik része el nem számolható költségekből állt, melyek fedezetéül az előző évek 
eredménye szolgált. 

A tervek szerint a 2015. évben a mezőgazdasági közfoglalkoztatásra 8,4 ha 
szántó terület kerül hasznosításra, melyből 5 ha paprika termesztés (2,5 ha pri-
tamin, 2,5 ha csípős fűszerpaprika), 3,4 ha burgonya termesztést kíván megva-
lósítani a város vezetése. A területek hasznosításával a Képviselő-testület másik 
fontos célkitűzése valósul meg ebben az évben is, a közfoglalkoztatottak valódi 
értékteremtő munkát végeznek.

Közfoglalkoztatáson kívüli hasznosítás
Szántó területeink másik részét (21,3 ha) búza és kukorica termesztésre kíván-

ja hasznosítani a város vezetése. Az ősz folyamán 7 ha búza vetése megtörtént, 
a többi területet (14,3 ha) kukorica termesztésre kívánják hasznosítani. Mivel a 
földbérletek 2014. december 31-én jártak le, így nem minden hasznosításra visz-
szakerülő földet lehetett őszi szántás alá vonni. Ezeket amennyiben az időjárás 
engedi a tél folyamán, ha nem akkor tavasszal van mód a termesztéshez előkészí-
teni. A 2015. év őszén a vetésforgó biztosítása érdekében 10 ha őszi búza vetésé-
vel számol a Képviselő-testület.

Ez azt is eredményezheti itt Jánoshalma vonat-
kozásában, hogy olyan fejlesztések valósulhatnak 
meg az állattenyésztésben, a kertészeti termelés-
ben, a közepes méretű vagy annál kisebb feldol-
gozó ipari tevékenységet végzők körében, amely a 
külpiacon – ennek segítése feltett szándéka a kor-
mányzatnak – és belföldön is piacra juthassanak és 
ott is maradjanak. 

A fejlesztési elképzelések szerint Jánoshalma 
Bácsalmás térségében, mint szabad vállalkozói 
zónát az átlagosnál nagyobb mértékben fogják 

támogatni központi forrásokból. Ez sok-sok munkahelyteremtő támogatást 
és így munkahelyet fog eredményezni a térség településein is, de a munka-
vállalókat érintő közterhek mértéke és megfizetése terén is kedvezőbb fel-
tételekre számíthatnak az itt tevékenykedő munkáltatók. Reményeink sze-
rint ezek az intézkedések mérséklik, sőt meg is fordíthatják az elvándorlást, 
mely komoly társadalmi gondot jelent most. Bérekben sajnos csak lassan 
tudjuk utolérni az ugyanazért a munkáért háromszoros-ötszörös bért adó 
nyugat-európai szintet, de azon dolgozunk, hogy ez a különbség fokozato-
san csökkenjen. Ezt már mondtam, de megismétlem, ez csak a gazdaság 
fejlesztésével érhető el. Munkámmal ezt is kívánom elősegíteni. A vállalko-
zói szféra képviselővel a fejlesztési elképzeléseinket rendszeresen meg-
osztjuk egymással. Segítem őket, hisz az Ő sikerük mindenki érdeke! Bár-
milyen demagógia szagú is, de a nyugdíjasoknak és a szociálisan rászo-
rulóknak a nyugdíja és a támogatása és ennek mértéke attól függ, hogy a 
vállalkozóink és gazdaságunk eredményei hogyan alakulnak. A vállalko-
zóktól függ, hogy a közel egy millió magyar állami és önkormányzati alkal-
mazásban lévők és élőknek mekkora jövedelmet tudunk nyújtani. Ezért 
fontos tudni, hogy az állami és a önkormányzati alkalmazottak aránya a 
nagyon gazdag Németországban az összefoglalkoztatottak 8 százalékát 
teszi ki, Magyarországon ez 24 százalék. Ez sok. Ha Magyarországon a 
gazdaság teljesítményének köszönhetően eléri a foglalkoztatottak létszá-
ma az 5 millió főt, akkor az egy milliós közszférát és a rászorulókat is job-
ban tudjuk támogatni. 

Jól lehet, az Unió a nagy infrastrukturális fejlesztéseket már nem támo-
gatja, viszont a hírek szerint a közelünkben egy jelentős fejlesztés lát-
szik körvonalazódni e téren. Ez a vasúti fejlesztés mennyire érinti János-
halmát?

A Belgrád-Budapest közötti vasút fejlesztés a két főváros közötti közle-
kedési időt rövidíti majd le. De ha azt vesszük alapul, hogy a megye Kecs-
keméten kívüli második fejlesztési gócpontja Kiskőrös és környéke, annak 
az elérése is gyorsabbá válik. A vasútfejlesztés eredményeként Budapest 

legfeljebb másfél órányira lesz Jánoshalmától. Ez persze napi bejárást nem 
tesz lehetővé, de jelentősen megváltoztathatja a közlekedési szokásainkat.

Ahogy jönnek a pénzügyi lehetőségek úgy közúton is lesznek fejleszté-

sek, melyek révén könnyebben jutunk a megyeszékhelyre, hisz az 53-as 
út részleges fejlesztését megkezdik tavasszal Kiskunhalas és Soltvadkert 
közötti szakaszon.

Elértük, hogy kétezer lakosnál nagyobb településeken megvalósultak a 
szennyvíz-csatorna beruházások. A következő időszakban, térségünkben 
Borotán kell majd megoldani a szennyvízhálózat kiépítését. 

Várható, hogy Kunfehértón lévő vállalkozások továbbra is komoly mun-
kaerő létszámot tudnak majd foglalkoztatni. Halason is várhatóak komoly 
fejlesztések, mely további foglakoztatás bővülést tesznek lehetővé. Ha 
minden jól megy, a környékünkön több ezer munkahely fog létesülni a 
következő hétéves periódusban.

Azért dolgozunk, hogy Jánoshalma, megközelítse a két háború közötti 
fejlődési eredményeit, és ezért minden bizonnyal a 2015-2019-es évek a 
település legsikeresebb korszakai közé fog tartozni. 

Jelentős javulás várható Jánoshalma úthálózatának állapotában az elkö-
vetkezendő években, miután befejeződik a szennyvizes beruházás. Jelen-
tős lépés lesz a város életében, ha az elkészült naperőmű-rendszer ápri-
lisban rá tud csatlakozni az országos hálózatra. Ez évi 20 milliós pluszbe-
vételt hozhat a városnak, mely nem kis bevétel. Így a település perifériális 
részein is tud fejlesztéseket kezdeményezni a város. lassan felújításra szo-
rul Jánoshalma közvilágítása.

A következő hónapokban szeretnénk tető aláhozni a rendszerváltozta-
tás óta várt, kertészeti termékek tárolását és feldolgozását biztosító bázis 
terveit. A jánoshalmi önkormányzattal a helyi agrárvállalkozások és csalá-
di gazdaságok hoznák ezt létre azt a szervezetet, mely meg tudná pályáz-
ni ezt a több ezer tonna kapacitással bíró tároló, feldolgozó logisztikai léte-
sítményt. Gyakorlatilag a jánoshalmi kertészeti árutermelés megújulásunk 
garanciája lenne ez. 

Ebben az évben, várhatóan ősszel megnyílnak majd a telepítési pályá-
zatok a gyümölcs és szőlő ágazatra vonatkozóan.

Amennyiben ezt a lehetőséget meg tudnák fogni a jánoshalmiak, akkor 
ez nagy változásokat hozna a városnak. Hisz a magyar emberek egyre 
inkább a természetes növényekből készült élelmet és nem a „műanyag” 
ennivalót igénylik. Aki ezt megérti és fejleszt miatta, az jól fog járni!

Fontos hír, hogy a Homokhátság vízpótlása terén is komoly előre lépés 
várható. A Kormány egyeztetést folytat az ehhez kapcsolódó fejlesztésekről 
Brüsszellel és a program keretében huszonegynéhány víztározót kell majd 
megépíteni a Felső-Bácskában egészen Kiskunmajsa térségéig. Komoly 
előre lépés van a Szerbiával közös jégeső elleni védelmi rendszer kiépíté-
sében is, mely a tervek szerint a Bács és Csongrád megye lakóinak is nyújt 
majd védelmet. Itt is brüsszeli jóváhagyásra várunk. 

Üzenem mindazoknak, akik pályázni szeretnének, hogy idővel keresse-
nek meg, segítenem kell esküm miatt is. 

Én ezekben az ügyekben szeretnék tenni és cselekedni mostani parla-
menti képviselői ciklusomban, mert biztos vagyok benne, hogy a tettek és 
nem a szavak építenek otthont, hazát!

Új parkolók lesznek a városközpontban

Mozgóbolt Kiserdőben
A Családsegítő Szolgálat tájékoztatta Kiss György szociális feladato-

kért felelős tanácsnok urat, hogy Jánoshalma külterületén, Kiserdőben 
szétszórtan tanyákon élnek még emberek, akiknek a napi alapvető élelmi-
szerekkel való ellátása nem biztosított. A sok éven keresztül üzemelő bolt 
bezárt, a tanyákon élő emberek nem rendelkeznek járművekkel, hogy be 
tudjanak vásárolni Jánoshalmán.

A város önkormányzata rövid időn belül megoldást talált a problémára. 
Megkereste a Hendrosz Kft-t, aki vállalta, hogy heti rendszerességgel elő-
zetes felmérés alapján ellátja a Kiserdőben élő embereket a szükséges 
élelmiszerekkel és egyéb árukkal.

A Hendrosz Kft igazgatója vállalja, hogy igény esetén más külterületre is 
kiterjeszti szolgáltatását.

A tettek és nem a szavak építenek otthont, hazát!

A tél próbálkozásai

Az eddigieket figyelembe véve ez tél nem a leghidegebbek közé fog tar-
tozni, viszont az egyik legcsapadékosabb. Felvételünkön egy hóförgeteges 
esti kép látható, mely január utolsó napjaiban készült a Dózsa Gy. utcán. 
Most vizsgázik a csapadék és belvíz elvezető rendszer. Reméljük sikerrel! 
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A mellékvízmérő 
sem mellékes!

A minden hónapban megérkező közüzemi számlák kifizetése jelen-
tős anyagi terhet jelent mindannyiunk számára. Erre tekintettel több tár-
sasházi közösség törekszik arra, hogy vízfogyasztását a szolgáltató kizá-
rólag az egyes lakásokban felszerelt fogyasztásmérő berendezés alap-
ján számlázza. Ezzel kapcsolatban a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége az alábbiakra hívja fel a figyelmet.

A társasházak, illetve a szövetkezeti lakások vízfogyasztását főszabály 
szerint az úgynevezett bekötési vízmérő által jelzett fogyasztási mennyiség 
alapján számolja el a víziközmű-szolgáltató. A bekötési vízmérő a víziköz-
mű hálózat része, és a szolgáltató tulajdona. Ez a berendezés az adott 
lakóközösség összes tagjának fogyasztását rögzíti, beleértve esetlegesen 
a kertlocsolásra, lépcsőház, közös helyiségek takarítására, egyéb célokra 
felhasznált vízmennyiséget is. 

Az elmúlt időszakban számos társasházban a külön tulajdonban álló 
lakásokban fogyasztott mennyiség meghatározása érdekében felszere-
lésre kerültek a mellékvízmérők. Ezen készülékek a fogyasztó és az adott 
lakóközösség 
közötti elszá-
molást, költ-
s é g m e g o s z -
tást segítet-
te, ennek alap-
ján határozták 
meg a bekötési 
mérőre számlá-
zott vízmennyi-
ségből az adott 
lakó által fize-
tendő összeget. 
Ez esetben a 
szolgáltató nem 
állt szerződé-
ses jogviszony-
ban a mellékmérős ingatlantulajdonosokkal, illetve közvetlenül nem is állí-
tott ki részükre számlát. 

Tekintettel arra, hogy a bekötési mérő által és a mellékvízmérők által 
mért mennyiségek összege között – számos ok, például vízelfolyás, víz-
pangás, szivárgás, mérők eltérő indulási érzékenysége, esetleges sza-
bálytalan átalakítás, illetve közműhasználat miatt – komoly különbségek 
lehetnek, a lakóközösségek méltányolható elvárása az, hogy a szolgál-
tató kizárólag az adott lakásban lévő mellékvízmérő szerint számolja el a 
fogyasztást. 

A mellékmérő szerinti elszámolásra való áttérés lehetőségét a víziköz-
mű szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok biztosítják, azonban szigorú fel-
tételekhez kötik. A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges 
az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés, továbbá 
a víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulása. További feltétel az, hogy 
a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szerződni kívánó 
elkülönített vízhasználóknak nem lehet lejárt határidejű számlatartozása 
a víziközmű-szolgáltató felé.

A víziközmű-szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén 
köteles az elkülönült vízmérők szerinti számlázásra:

A mellékszolgáltatási szerződést minden arra jogosult vízhasználó 
megkötötte;

Kizárható a mellékvízmérőkön és a bekötési vízmérőn mért fogyasztási 
adatok, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján a csatlakozó hálózati sza-
kaszon a karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy 
az elszámolatlan vízvétel lehetősége;

A mérők a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelnek. 
Fontos kiemelni, hogy abban az esetben, ha a bekötési mérő és a mel-

lékmérők által mért fogyasztási mennyiség meghaladja a lakóközösség és 
a szolgáltató által a szerződésben vagy üzletszabályzatban meghatározott 
mértéket, a vállalkozás jogosult lehet a bekötési mérő alapján számlázni. 
Ezzel egyidejűleg a közös képviselő bevonásával a szolgáltató rendkívü-
li ellenőrzést végezhet a mérési különbözet okának megállapítása érde-
kében.

Ezen túlmenően lényeges szabály az is, hogy bármely lakó - a szolgál-
tató üzletszabályzatában meghatározott határidőt meghaladó - lejárt tar-
tozása esetén a vállalkozás jogosult felmondani a mellékvízmérő alapján 
történő elszámolásra vonatkozó megállapodást. 

Bízunk abban, hogy a fenti tájékoztatással hozzájárulhatunk az elszá-
molási módok áttekintéséhez, a jogszabályi feltételek megismeréséhez, 
melynek birtokában a víziközmű szolgáltatás számlázása vonatkozásában 
a lakóközösségek megfontolt, felelősségteljes döntést hozhatnak.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vannak, akik szívesen tájékozódnak reklámok 
útján. Ők szórólapokat, reklámújságokat, e-mail-
ben kapott hírleveleket böngészve szélesítik látó-
körüket az áruk, szolgáltatások választéka, ára, 
fellelhetősége vonatkozásában, keresik a legked-
vezőbb ajánlatot egy-egy termék vagy szolgálta-
tás megvásárlására. Azonban megeshet, hogy a 

reklámok csak ideig-óráig jelentenek segítséget, majd miután feliratkoztunk 
jónéhány hírlevélre, elérhetőségünkhöz különféle adatbázisokból hozzájut-
va kapunk hozzá pár további reklámküldeményt, azt vesszük észre, hogy 
postaládánkat, e-mail fiókunkat felnyitva a beáramló reklám dömping már 
nagyobb káoszt, mint átláthatóságot okoz.

Már nem látjuk a fától az erdőt, és szabadulnánk az egész zűrzavarból. 
Még rosszabb, ha nemcsak szabadidős tevékenységünket zavarja meg 
ez a jelenség, de egyes munkahelyi folyamatokat is átláthatatlanná tesz 
az elektronikusan érkező reklámáradat. Mit tehetünk a kialakult helyzet 
orvoslása érdekében és mit kell tudnunk a promóciós reklámok korlátozá-
si, leiratkozási lehetőségeiről?

Első körben a legfontosabb tény, hogy a gazdasági reklámtörvény értel-
mében, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvet-
len megkeresése módszerével – így különösen elektronikus levelezés vagy 
más egyéni kommunikációs eszköz útján – kizárólag akkor közölhető, ha 
ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzá-
járult. A hozzájáruló nyilatkozat bármely módon tehető, amely tartalmazza 
a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám csak meghatározott élet-
korú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá 
azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatko-
zó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékozta-
tás birtokában történő kifejezését.

A nyilvántartásban rögzített adat harmadik fél számára kizárólag az érin-
tett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A hozzájáruló nyilatkozat 
bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben 
az esetben a nyilatkozó minden személyes adatát a nyilvántartásból hala-
déktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető!

Címzett reklámküldemény természetes személy, mint a reklám címzettje 
részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hoz-
zájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgálta-
tó azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését 
bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén 
az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a további-
akban nem küldhető!

A visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének meg-
tiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget 

kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azo-
nosítható legyen. Ekkor egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell 
a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol a hozzájáruló nyi-
latkozat visszavonható, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igé-
nyét bejelentheti.

Továbbá a 2009. október 1-jét követően első alkalommal küldött rek-
lámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton 
címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható 
módon kézbesített válaszlevelet.

A fentiek elmulasztása kapcsán tapasztalt szabálytalanság tekinteté-
ben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1133 Budapest, Visegrádi 
u. 106.) rendelkezik hatáskörrel, azonban ennek kivizsgálására a Hatóság 
felé benyújtott, egyéni érdeksérelmet megfogalmazó, kifejezett erre irányu-
ló kérelem benyújtásával van lehetőség.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
 Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Földhivatali, nyugdíjbiztosítási 
és fogyasztóvédelmi ügyfélfo-
gadások a jánoshalmi Járási 

Hivatalban 
földhivatali ügyfélfogadás minden szerdán

8-12 óra között

nyugdíjbiztosítási 
ügyfélfogadás

minden hónap második 
péntekén 8-12 óra között
(legközelebb 2015.02.13-án és 

 2015.03.13-án )

Fogyasztóvédelmi 
ügyfélfogadás

Minden hónap első hétfőjén
9-12 óra között

(legközelebb 2015.03.02-án)

Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében
Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják 

az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

A Járási Hivatal  hírei

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rende-
let (Továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a Bácsalmási Járási Földhivatal az 
alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit: 

A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. tör-
vény 12/F. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben a földkiadá-
si eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársa-
it megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen beje-
gyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását 
annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphas-
sa meg. Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet jogvesztő határidő-
vel, 2012. június 1-jéig lehetett benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz.

A Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján a megosztási eljáráso-
kat a tájékoztatóban közzétett települési sorrend szerint kell lefolytatni.

A Korm. rendelet 3. §. (2) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a járá-
si földhivatalok illetékességi területének változásával érintett településeket a 
meglévő sorrendbe – sorszám szerinti helyükre – kell beilleszteni, míg a (3) 
bekezdése szerint az új sorrendről a járási földhivatalnak tájékoztatót kell köz-
zé tennie.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a mellékelt,  Korm. rende-
let 1. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint közzé tett sorrend a 2005-ben 
megállapított sorrendet nem érinti, a hivatalunkhoz átcsatolt települések 
kerültek beillesztésre 63/2005. (IV.8.) Korm. rendelet alapján sorsolással 

megállapított sorrendbe. 
A Kormány szándéka szerint ebben a választási ciklusban az egész 

ország területén megszünteti az osztatlan közös tulajdonokat. Arról, 
hogy az illetékességi területünk milyen ütemezésben kerül sorra, még 
nincs információnk.

Bácsalmás, 2015. január 27.
Kulesevics Jánosné

hivatalvezető

Tisztelt Ügyfeleink! 

A fentieknél részletesebb tájékoztatás megtalálható 
a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának honlapján: 

http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/jarasi_hirek/

Tisztelettel:   
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 

hivatalvezető

Tisztelt Ügyfeleink!
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltségének
ügyfélfogadási ideje 

2015. március 01-től megváltozik
           

Ügyfélfogadási idő: hétfő:   800-1200 és 1300-1700 

                              kedd:   800-1200 
                                                   szerda: 800-1200 és 1300-1600 

                                                   péntek: 800-1200

A változás oka: 
 új ügyfélfogadási idő 2015. március 1-től megegyezik 

a Járási Hivatal többi szervezeti egységének ( 
Gyámhivatal, Okmányiroda ) ügyfélfogadási idejével.

Bemutatkozott a Jánoshalmi Járási Hivatal 
a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Tanácsának soros ülésén

A Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi 
Egyesülete 2015. január 27. napjára szer-
vezte a Mozgáskorlátozottak Egyesüle-
teinek Bács-Kiskun Megyei Tanácsának 
soros ülését Jánoshalmán az Imre Zoltán 
Művelődési Központban, melyre meghívást 
kapott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Jánoshalmi Járási Hivatala. A rendez-
vényen jelen volt Bányai Gábor országgyű-
lési képviselő, Szakály József MEOSZ főtit-
kár, Szakáll István MEOSZ vezetőségi tag, 

a dél-Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke, Juhász Anikó a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal osztályvezetője, továbbá a Kis-
kőrösi, Kiskunhalasi, Mélykúti, Bajai, Kalocsai, Kecskeméti, Jánoshalmi, Kunbajai Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek elnökei és vezetőségi tagjai. Gun-
dáné Török Terézia elnök először felkérte Farkas Margit hivatalvezető-helyettest előadásának megtartására.

Farkas Margit bemutatta a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal szervezeti felépítését, feladat- és hatáskörét. A Járási Hivatal által 2013. óta megrendezett 
lakossági fórumokat, különböző rendezvényeket ismertette a résztvevőkkel.

Ezt követően Kopcsekné dr. Dora Éva hatósági osztályvezető tájékoztat-
ta a jelenlevőket a Járási Hivatalhoz tartozó szociális ellátásokról, az igény-
lés módjáról, feltételeiről, valamint a március 1-jétől várható változásokról.

Ezután a rendezvény meghívottai megvitatták a fogyatékosokat érintő vál-
tozásokat és a 2015. évi feladatokat. A Hivatalunkról szóló tájékoztató meg-
tartására való felkérésnek nagy örömmel tettünk eleget. A hallgatóság az 
előadók által bepillantást kaphatott a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala éle-
tére és ott folyó munkára.
Jánoshalma, 2015-01-29.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala

BKMKH BácsalMási Járási Hivatal BácsalMási Járási  FöldHivatal

TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT  
OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONOK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

Promóciós reklámok korlátozási, leiratkozási lehetőségei!
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HUNYADI NÉPE2015. február

A szövetkezetekben dolgozó tagság a munkavégzés után munkaegy-
séget kapott az első években. A munkaegység egy normarendszer volt.

Legtöbb szövetkezetben az elért munkaegységre csak év végén fizet-
ték ki a munka értékét. Azonban ezt sem készpénzben, hanem gabonában 
kapták meg. Mi lett ennek a következménye? Az, hogy a fiatalok otthagy-
ták a szövetkezetet és elmentek az iparba dolgozni.

Azt tudnunk kell, hogy a beszervezéskor Jánoshalmán 1600 katasztrá-
lis hold szőlő és gyümölcsös volt. (Egy katasztrális hold = 5755 m², vagyis 
egy hektár 1,7377 katasztrális holdnak felel meg.) Ezek a területek Kecs-
késben, Vadasokban, Kiserdőben és a Terézhalmi úton voltak. A területeket 
betagosították, azaz tsz területként összevonták. Minden családi gazdálko-
dónak volt szőlő és gyümölcsös területe is. AZ összevonás után jött a nagy 
kérdés hogyan legyen tovább, mert az összevonás azt jelentette, hogy volt 
olyan tsz tag, akinek nem abban a tsz-nek a területébe esett a szőlője, ahol 
ő tag volt. Ennek a problémának a megoldására a hét jánoshalmi termelő-
szövetkezet létrehozta a Jánoshalmi Termelőszövetkezetek Közös Vállal-
kozását. Ez 1961 novemberében történ. Vezetője Bucsi Gábor lett. 

Ezek után a termelőszövetkezetek szőlő- és gyümölcstermesztést és 
sertéshízlalást nem végeztek. Ami még fontos döntés volt: a betagosított 
szőlő és gyümölcsös területeket a tag tulajdonosok családi művelésben 
megkapták. Ezek külön üzemágban a Tsz Közi Vállalkozáshoz kerültek. 
Ezen a területen termett árukat a Mezőtermék felé a Tsz. Közi Vállalkozás 
értékesítette összevontan. 

A tsz tag azért, hogy a területet művelte a bevétel 70 százalékát meg-

kapta, 30 százalék a tsz-t illette meg. A Tsz Közi Vállalkozás Családi Műve-
lési Ágazatot hozott létre. Minden kinti területen felvásárló telepet alakított 
ki. Kecskésben egy, Kiserdőben kettő, az Orbán-szobornál egy (ide a teréz-
halmi és a belső területekről hozták a termékeket), a Mátyás király utcá-
ban egy telepet (ide a Vadasokból és belterületekről adták le a szőlőt és 
gyümölcsöt) hoztak létre. A terményért az árat a termelő megkapta, azon-
ban ebből 30 százalékot a tsz-nek levonták. A felvásárlást minden telepen 
a Mezőtermék dolgozója végezte. A termelőt ott a területi képviselő képvi-
selte, aki tsz tag volt. 

A szőlőtermést a Tsz. Közi Vállalkozás gyűjtötte be és egyben adta át az 
Állami Pincegazdaságnak. A téesztag, azaz a művelő itt is az átadott szőlő 

árának 70 százalékát kapta meg, 30 százalék a tsz-t illette meg. 
A telepek működtetése nem volt egyszerű Miért is? Mert minden terü-

letben mind a hét tsz-nek volt tagja és ezeket külön-külön naponta nyil-
ván kellett tartani és leadni. Évvégére pedig mind a hét szövetkezetnek az 
összesített 30 százalékot át kellett adni. Közben a felülről jövő utasítások-
ra a tsz-eket összevonták. 

A Haladás Tsz-be beolvasztották az Új Élet, a Dózsa és a Kossuth Tsz-
eket.

A Jókai Tsz-be a Rákóczi, a Hunyadi és Aranykalász Tsz-ek kerültek 
beolvasztásra. 

A Petőfi Tsz-be pedig az Új Alkotmány és a kéleshalmi Vörös Csillag Tsz-
ek olvadtak be.

A Családi Üzemág vezetője Zentay Ferenc lett. A tsz-ekből Bognár 
Ferenc, Kecskés Mihály, Csofcsics Mihály, Pető Zoltán, Burszki János és 
Dági József lett a Családi Üzemág tagja. 

1968-ban 114 vagonos hűtőház épült. Közben beindult az üzemi szőlő 
és gyümölcs telepítés.

A családi művelésnek az elismerése is kezdett kialakulni a téeszekben. 
Aki családi művelést végzett a területe után eszmei munkaegységet kapott. 
Ennek mértékét a háztáji terület kimérésénél figyelembe vették. Azonban 
ez nem minden termelőszövetkezetnél volt megfelelő. A Petőfi Tsz-nél a 
családi művelést nem ismerték el megfelelően. Ezért sokan otthagyták a 
területüket. A Haladás és Jókai Tsz-eknél megfelelően jártak el ez ügyben. 

A Tsz közi Vállalkozás szerette volna bevezetni e területek felújítását és 
pótlását. Megfelelő tervek készültek erre, azonban a termelőszövetkeze-
tek ezt nem támogatták. Így lassan e területek művelését sokan otthagy-
ták. Jánoshalma nagy múltú szőlő és gyümölcs kultúrája az enyészeté lett. 

Időközben a Mezőtermék átalakult Zöldért-é. Vezetője Zadravecz And-
rás lett. 

Az Állami Borpince vezetője Derkics István volt. Az első években (1962 
és 1970 között évi 15-20 ezer mázsa szőlő került a családi gazdaságokból 
a Pincészetbe beszállításra. Sokáig még a téesztagok ebből kaptak meg-
felelő pénzösszegeket munkájukért. 

Nem volt egyszerű a biztos családi gazdálkodásból az úgynevezett „ipar-
szerű mezőgazdaságba” átmenni, élni és dolgozni.

Dági József

Az 1961 után erőszakkal létrehozott kolhozrendszerű szövetkezetek következményei

Tájékoztató 
a magánfőzött párlat (pálinka) jövedéki adójával 

kapcsolatos bejelentési kötelezettségről
2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját 
fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-
berendezésen - több tekintetben is változott. 
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 5.§ (9) bekezdése 
szerint 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének 
bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással 
és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati 
adóhatóság jár el. 
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a 
magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést 
követő 15 napon belül be kell jelenteni a tulajdonos 
magánszemély lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A 
bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 
- a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, 
- a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, 
- a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának 

helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A bejelentéshez formanyomtatvány kérhető/átvehető a 
Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézőitől.  
A 2015. január 1-jét megelőzően megszerzett, magánfőzésre 
szolgáló desztillálóberendezésekről a bejelentést 2015. január 15-
ig kellett megtenni. 
Amennyiben a bejelentést elmulasztották, felhívom az 
érintettek szíves figyelmét ennek pótlására!  
A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat 
adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnt és amennyiben 
tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év 
átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. 
A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben 
a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési 
kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell 
megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. 

 Dr. Benda Dénes
 címzetes főjegyző

M E G H Í V Ó

A Felső-Bácskai borok 25. jubileumi nemes 
versenyét rendezi meg

Jánoshalmán

a Gazdakör Gyümölcs-és Szőlőtermesztők Egyesülete
Borverseny ideje: 2015. február 21. (szombat) 9-17 óra

Verseny helye: Gazdakör Székháza
Nevezés feltételei: - nevezési díj 1.300 Ft/minta

  - bormintát egységes üvegben kell leadni
  - egy mintából 3 üveggel, fajta megjelöléssel ellátva

Üveg felvehető és egyben leadása: az Egyesület Székházában
(Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. sz.) 2015.február 20. (péntek) 9-18 óra

Eredményhirdetés: 
2015. február 28., a Korzó Étteremben 16 órakor

Bácskossuthfalvi (Vajdasági) pálinkabemutató és kóstoló  
18 órától – 19 óráig

utána vacsora, zene, tánc, tombola.

(Belépő ára: 3.000 Ft/fő)

Jegyek elővételben kaphatók 2015. február 24-ig:
Farkas László Jánoshalma, Széchenyi 9. sz. 
                         Tel.: +36-20/965-7021; +36-70/433-5077
Kiss István Jánoshalma, Dózsa Gy u. 114. sz. Tel.: +36-30/338-4683
Szegedi Istvánné Jánoshalma, Téglagyár u. 84. sz. Tel.: +36-70/433-9707

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a borversenyre, 
az eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára!

A rendezvény fővédnöke:  
Bányai Gábor országgyűlési képviselő

Gazdakör  
Gyümölcs-és Szőlőter-

mesztők Egyesülete

Jánoshalma Város 
Önkormányzata

Felső-Bácskai  
Hegyközség

Jánoshalma

2015. január 24-én  a 
Jánoshalmi Tsz-közi Vállal-
kozás volt dolgozói részére 
megtartott találkozó közel 
száz fő részvételével jó 
hangulatban telt. Húsz év 
után felelevenítettük a régi 
emlékeket, és nézegettük 
az egykori fotókat. A finom 
vacsora előtt Ádám Gyu-
la és Szakál Lajos a ren-
dezvény kezdeményezői 
köszöntötték a résztvevő-
ket, eközben vetített képe-
ken is láthattuk a múltat.

Dr. Horváth György a volt ügyvezető, aki 
igen hosszú időn át tevékenykedett a vállal-
kozásnál, megköszönte a szervezést, majd 
rövid áttekintést adott az alakulástól, a meg-
szűnésig. A dolgozókat is bevonva a kivá-
sárlást követően megalakult Kéleshús Kft., 
tovább vitte a tevékenységet és a munka-
helyeket.

A találkozón a vacsora az egykori zárszá-
madások menüsorát idézte.

Zene mellett közel éjfélig tartott a beszél-
get és a tánc.

Az ismétlés reményét többen is kifejezték.
Köszönet a szervezésért, és minden 

résztvevőnek a megjelenésért.
T. J.

Gondolatok a téeszközis találkozóról 

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gyzetm%C3%A9ter
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Leendő elsős tanítóink 
bemutatkozása

Völgyesiné Marancsik Tünde vagyok. Két fiú-
gyermekem van.

1994-ben Baján az Eötvös József Tanítókép-
ző Főiskolán tanítói diplomát, majd 2008-ban 
fejlesztő pedagógus szakvizsgát szereztem a 
Kecskeméti Főiskolán. Jelenleg a 3.a osztály 
osztályfőnöke vagyok. Az elmúlt 20 évben lehe-
tőségem nyílt megtapasztalni a pálya szépsé-
geit, a gyerekek önzetlen szeretetét, így mára 
elmondhatom, hogy a szakmám a hivatásom-
má vált.

Fontos számomra, hogy a gyermekek reggelenként félelmek nélkül 
érkezzenek az iskolába, valamint a tanulás során sok játékkal, érdekes fel-
adatokkal találkozzanak. Ennek megvalósítása érdekében az osztályban, 
olyan légkört teremtek, ahol a tanulók biztonságban és jól érzik magukat, 
személyiségük megfelelően fejlődik. Nagy hangsúlyt fektetek az egyéni 
képességek kibontakoztatására, a gyerekek tanulási szokásainak megala-
pozására. Célom elérése érdekében a tanórákon diákjaimat gyakran cso-
portmunkában foglalkoztatom, így megtanulják kifejezni a véleményüket. A 
mindennapok során sajátítják el az egymásra figyelést, illetve a társaik elfo-
gadását. A biztos tudás megszerzése közben kovácsolódnak közösséggé.

A gyermekek fejlődését elképzelhetetlennek tartom a szülőkkel való 
közös munkálkodás, együtt gondolkodás nélkül. Szeretettel várom a leendő 
elsősöket, hogy együtt fedezzük fel az iskola és a tanulás izgalmas világát.

Haugné Szatmári Lívia 
Vajdaságban nőttem fel, Topolyán, ahol elvé-

geztem az általános iskolát és a gimnáziumot. 
Mivel már három testvérem is a Szegedi Tudo-
mányegyetemen folytatta tanulmányait, 1994-
ben jelentkeztem a bajai Eötvös József Tanító-
képző Főiskolára. 

Szakmai fejlődés:
17 éve dolgozom tanítóként.
Pályám kezdetén 1998-ban a Karolina Óvo-

da, Általános Iskola Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon, óvo-

dájában nagycsoportos gyermekekkel foglalkoztam. 
Nagy változás volt életemben az általános iskola Szentesen, 1998-ban, 

ahol a nevelés középpontjában a zene és a művészet állt.
2002-ben kerültem ismét Szegedre a Fekete István Általános Iskolá-

ba, ahol egész napos tanítás folyik. Nagyothalló és mozgássérült tanuló-
kat is integrálnak.

2006-ban kerültem Jánoshalmára, a Szent Anna Katolikus Általános 
Iskolába, ahol egy új első osztály osztályfőnöke lettem

9 éve élek Jánoshalmán. Azóta a Szent Anna Katolikus Óvodában és 
Általános Iskolában dolgozom. 2 évig voltam GYED-en és GYES-en. 

Ösztönzöm a tanulókat arra, hogy munkáikban fontos szerepe legyen az 
önértékelésnek, önálló hibajavításnak. A gyermekek munkáit gyakran érté-
keljük ki közösen. A pozitív megerősítést és a „te is képes vagy rá” jelmon-
datokat tartom fontosnak a tanítás során. A biztatás sok erőt ad a gyerme-
keknek, kidomborítja bennük azokat a képességeket, melyeket szívesen 
mutatnak meg a többieknek is.

Egyre több iskolai megbízást kapok.
Nyaranként részt veszek az iskola nyári táboraiban.
Hiszem, hogy a tanári kompetenciáim folyamatos fejlesztésével elérhe-

tő, hogy egy olyan iskolai környezetet teremtsünk a tanulóknak, ahol hasz-
nosnak érzik az időt, fejlődik értelmük, érzelmük, szociális és erkölcsi fej-
lődésen mennek keresztül. Közösségi kapcsolatokat alakítanak ki, ismerik 
és tiszteletben tartják az alapvető emberi és társadalmi értékeket. Kialakul 
bennük az egész életen át tartó tanulás képessége.

Pusenszkiné Papp Beatrixnak hívnak. Egy 
kisfiú édesanyja vagyok.

Egészségügyi szakközépiskolában érettsé-
giztem, majd a bajai Eötvös József Tanítókép-
ző Főiskolán általános iskolai tanítóként német 
műveltségi területen végeztem.

Tíz éve dolgozom a Szent Anna Katolikus 
Iskolában, jelenleg a 4. b osztály osztályfőnö-
ke vagyok. Szeretem a munkámat, és örömmel 
tölt el, ha gyermekek között lehetek. Ők tartanak 
lendületben a mindennapokban, s rengeteg ötle-
tet kapok tőlük.

Célom a különböző személyiségű diákokat mindig a jó irányba terel-
ni, felfedezni adottságaikat, s kihozni belőlük a legtöbbet. Teszem mindezt 
nagy szeretettel és odaadással.

Szerintem ez a legszebb pálya, amit választhattam magamnak. 
Szeretem az embereket, nyitott vagyok, könnyen teremtek kapcsolato-

kat, s igyekszem mindenkivel toleráns lenni.

Mesemondó versenyek
Hagyományainkhoz híven az idei évben is megrendezésre került a 

mesemondó verseny. A gyermekek korcsoportonként mutatkozhattak be a 
közönségnek három egymást követő délután.

A zsűri a versenyzők értékelésénél figyelembe vette a szövegtudást, a 
szövegértést, a meseszerkezet megtartását, a mesei formulák és fordula-
tok, csattanók megjelenítését, a tiszta artikulálást, a természetes beszéd-
ritmust és hanglejtést, a  szünetek, hangsúlyok érzékeltetését és a közön-
séggel való kapcsolattartást. A gyermekek szebbnél szebb mesékkel vará-
zsolták el a hallgatóságot.

Helyezettek 
1-2.évfolyamban: 

I.   
Botka Kitti 1.b,

II.  
Gulyás András 1.b, 

III 
Lajdi Zselyke  
Apolka 2.a

Helyezettek  3-4.évfolyamban:

1.  Fenyvesi Bálint 4.b, 2.  Rab Anna 3.a, 3. Schveizer Rómeó  4.a

5-6. évfolyamon:

1. Dudás Alíz 6.a, 2. Mike Márk 6.b, 3. Szlávik Gyula 5.a
Nem telt el sok idő, és máris a városi mesemondó versenyen mutathat-

ták meg a tudásukat, ahol a  felső tagozaton első helyezett lett Mike Márk, 
második helyen Dudás Alíz végzett.

Az alsó tagozaton különdíjban részesült Botka Kitti és Fenyvesi Bálint. 
Gratulálunk nekik!

Nemes Brigitta

Farsangi bál a Szent Anna 
Katolikus Óvodában

A Szent Anna Katolikus Óvodában már hagyománnyá vált, hogy minden 
évben farsangi bált szervezünk, melyet a tavalyi évhez hasonlóan 2015. 
február 1-jén vasárnap délután az Imre Zoltán Művelődési Központban tar-
tottunk meg.

A farsangot vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemzik. Rendezvényün-
ket lázas készülődés előzte meg mind a dolgozók, mind a gyermekek és 
szüleik részéről. A gyermekek szebbnél szebb versekkel, énekekkel szó-
rakoztatták a vendégeket, míg az óvó nénik két vállalkozó szellemű tanár 
bácsi segítségével a Kolontos Palkó című mesét adták elő, mely nagy sikert 
aratott gyerekek és felnőttek körében egyaránt.

Ezek után kezdődhetett a tánc és a szórakozás. Köszönetet kell monda-
nunk a sok-sok segítő szülőnek, akik együttműködtek velünk és mindenben 
segítettek! Köszönjük Mizser Attilának és csapatának is, hogy a helyszínt 
biztosították számunkra, valamint Lábodi Róbertnek, hogy a hangtechnikai 
eszközöket kezelte. Köszönjük!

Bánfiné Sódar Szilvia
óvodapedagógus

Sporthírek
JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI VERSENY 

KISKUNHALASON

Január 12-én hétfőn tizennyolc alsó tagozatos diákkal részt vettünk Kis-
kunhalason a Kertvárosi Általános Iskola által szervezett diákolimpia játé-
kos ügyességi verseny körzeti döntőjén, ahol hat csapat képviselte magát 
a megmérettetésen: a Kertvárosi Általános Iskola két csapata, a Kunfehér-

tói Általános Iskola, a kisszállási Sallai István Általános Iskola, a Felsővá-
rosi Általános Iskola és Jánoshalmáról a mi intézményünk. Az országos 
döntőt megjárt vendéglátó izgalmasabbnál izgalmasabb versenyszámok-
kal várta a versenyzőket. Az első feladatok után látszódott, hogy ebben 
a versenyben a már rutinosabb halasi iskolák közül kerül ki a győztes, de 
mi sem adtuk fel, csak egy-két ponttal maradtunk le a dobogós helyekről. 
Ennek ellenére a gyerekeknek nagyon tetszett ez a nem mindennapi kihí-
vást jelentő verseny, és elhatároztuk, hogy jövőre - egy kicsit jobban felké-
szülve -  éremmel jövünk haza Kiskunhalasról.

RÁKÓCZI HADNAGYA KUPA

Január 26-án hétfőn meghívást kaptunk a 14. Rákóczi Hadnagya Kupa 
selejtezőjére Kiskunhalasra, melyet a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szak-
középiskola szervez már évek óta. Két csoportot alkottak az indu-
ló iskolákból, mi a következő iskolákkal kerültünk egy csoportba: 
Arany János Általános Iskola (Kiskunmajsa), II. János Pál Katoli-
kus Általános Iskola és Óvoda (Kecel), Kertvárosi Általános Isko-
la (Kiskunhalas) és a Szabó Dénes Általános Iskola (Tompa). A 8. 
osztályos fiúkból álló focicsapatunk derekasan helyt állt a kemény 
mezőnyben, de a továbbjutás nem sikerült. A harmadik helyet sze-
reztük meg a csoportban. A csoportelsők február 1-jén játszották a 
helyosztókat a Vári Szabó Sportcsarnokban. Jövőre, bízunk benne, 
mi is ott leszünk!

HUNYADI TEREMATLÉTIKA VERSENY

A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2015. 
január 27-én kedden szervezte meg a Hunyadi Terematlétika Versenyt a Dr. 
Fenyvesi Máté Sportcsarnokban, amelyre iskolánkat is meghívták. Három 
versenyszámban indulhattak az 5-6.-os (III. korcsoport) és 7-8.-os (IV. kor-
csoport) lányok és fiúk, egyéni és csapat kategóriában: 30 méter sprintfu-
tás, 1 kg-os medicinlabda lökés, távolugrás. Sportos tanulóink a követke-
ző eredményeket érték el:

IV. korcsoport, fiú, csapat: 2. hely (Hajdu Hunor, Nagy Zoltán, Árpás 
Rudolf, Fülöp József),

IV. korcsoport, lány, csapat: 3. hely (Tóth Dominika, Nikli Andrea, Rada 
Adél, Hatházi Szabina),

III. korcsoport, lány, csapat: 3. hely (Kecskés Noémi, Madarász Niko-
lett, Fülöp Bianka),

IV. korcsoport, fiú, egyéni: Nagy Zoltán 1. hely,
IV. korcsoport, lány, egyéni: Tóth Dominika 1. hely,
III. korcsoport, lány, egyéni: Kecskés Noémi 3. hely.

Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekért!
Komáromi Róbert

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

Tisztelt adózó állampolgárok!

A Jánoshalmi Szent Anna Katolikus 
Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 

18341797-1-03
adószámára szívesen fogadja a  

2014. évi jövedelemadójuk 1 %-át!

Támogatásukat előre is hálásan köszönjük!
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Iskolánkban 2008 
óta hírt adunk a hagyo-
mányőrző betlehemes 
csoport munkájáról.

  A Karácsony a nyu-
gati civilizáció legfonto-
sabb ünnepe, hiszen az 
emberi méltóság, a min-
den embernek (és terem-
tett világnak) kijáró meg-
becsülés és a legszegé-
nyebbekkel való szolida-
ritás a kereszténységgel 
váltak központi értékekké. 
A betlehemezés ezt hirde-
ti és ezt ünnepli.

 A Németországból 
elterjedt csillagéneklés, a 
háromkirály játék a bet-
lehemezés hagyományá-
nak egyik formája, amivel 
évszázadok óta a nép-ve-
zetőket is meglátogatták. 
A közösségeket megláto-
gató, embereknek jó hírt vivő szeretet sok száz éves, gyönyörű hagyomány 
egész Európában. Csatlakozva a német csillagénekesekhez, a mi iskolánk 
is delegálhatott egy diákot az Európa Parlamentbe.

Az év első napjaiban a betlehemezők látogatásával és házi áldásával 
kezdődött a parlamenti év is. Mi Magyarország, Erdély, Vajdaság, Kárpát-
alja legkisebb közösségeiből indultunk. 

A Magyar Parlament elnöksége, majd Brüsszel-
ben az Európai Püspöki Konferenciák Titkársága 
és európai néppárti képviselőink nagyrabecsülés-
sel fogadtak minket.

Németországi, ausztriai és olaszországi társaink-
kal újévi éneket énekeltünk Martin SCHULZ EP-el-
nöknek, ajtajára írva az áldást, 20*C+M+B+15, 
mely a háromkirályok látogatásának jele (Chris-
tus Mansionem Benedicat). Schulz elnök úr igazán 
lelkesen fogadott minket, velünk verselt, beültetett 
saját székébe, kivitt irodájának erkélyére és pénza-
dományt küldött afrikai rászoruló gyermekek isko-
lai költségeire.

Bényi Luca Pálma 8. G osztályos tanuló ppt-ben 
számolt be iskolánk nevelőtestületének a szép uta-
zásról. A brüsszeli fellépések során Luca kiváló 
hangszeres játékával, versekkel és a nemzetközi 
kórusban való éneklésével járult hozzá az esemé-
nyek színvonalához. Büszkék vagyunk rá. Remél-
jük, még máskor is lesz alkalmunk küldötteket dele-
gálni e rangos eseményre.

Lógó Tiborné
osztályfőnök

Sikerrel zárult a Jótékonysági Adventi Koncert, amely december 20-án 
került megrendezésre, az Imre Zoltán Művelődési Központban. A koncer-
ten közreműködtek a Hajósi ifjúsági fúvós zenekar, valamint a Szegedi 
mazsorett és Pavane tánccsoport.

A koncert célja a halmozottan hátrányos helyzetű jánoshalmi csalá-
dok támogatása volt. 

Az összegyűlt 114.000,-Ft összeget ajándék utalványra váltottuk. 
A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kol-

légium tanulói közül 10 diák, a FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakkép-
ző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közül 10 
diák, végül a Napközi Otthonos Óvoda 3 családja részesült az adomá-
nyokból. Összesen 23 gyerek kezébe adhattuk ajándékba az 5000,- Ft 
értékű ajándék utalványt.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik megtiszteltek ben-
nünket jelenlétükkel és támogatásukkal.

A további célunk, hogy minden évben megrendezzük a Jótékonysági 
koncertet, melyet hagyományként szeretnénk folytatni mindig más cél érde-

kében, amely városunk lakóinak érdekét szolgálja. 
Hegyi Barbara és Veres Éva szervezők

December 3-án délelőtt a Mikulásra hangolódás jegyében a Hunyadi 
János Általános Iskolába vártuk a nagycsoportos óvodásokat.

A gyerekeket és kísérőiket intézményünk kapujából mikulássapkás diák-
jaink kalauzolták a díszterembe, ahol a Zsebszínpad szereplői és vezető-
jük, Garami Mária Renáta tanárnő fogadták őket. Az ovisok itt újra találkoz-
tak a leendő elsős tanítókkal is: 

Kothenczné Harkai Klárika nénivel és Puskás Kriszti nénivel.
 Miután Rittgasszer János igazgató úr köszöntötte a megjelenteket, a 

Zsebszínpad vidám hangulatú előadását tekintettük meg, melynek címe: 
Kalamajka Mikulással. A színdarabból megtudhattuk, hogy a csínytevő 
krampusz miatt majdnem elmaradt a gyermekek megajándékozása, de az 
erdő lakói, a jóságos állatok megmentették a helyzetet.

 A szereplők kiváló alakítását sok kacajjal és nagy tapssal jutalmazta a 
lelkes óvodás közönség.

Köszönet a kedves meséért a Zsebszínpadnak és a csodálatos díszle-
tért Baka Orsolya tanárnőnek! Puskás Krisztina 

Gyakoroljuk a szeretet!

Az Összefogás Jánoshalmáért  Egyesü-
let pályázatot hirdetett iskolás tanulóink számára. 
Az alsó tagozatos diákok rajzban örökítették meg, hogyan élik a szeretetet 
a mindennapjaikban. A felső tagozatos korosztály pedig fogalmazásokban 
fejezhette ki ezzel kapcsolatos érzéseit, tapasztalatait. Az elkészült alko-
tásokat karácsony előtt városi rendezvényen jutalmazták. Iskolánkban a 
fantáziadús munkákból kiállítást rendeztünk. Gratulálunk mindenkinek, aki 
fáradságos munkájával örömet szerzett másoknak.

Jáksó Lászlóné

Hunyadi Iskola hírei
Iskolánkban jártak a leendő elsősök

Koncertből ajándékutalvány

Hunyadis a 
DIÁKOLIMPIÁN

Örömmel adjuk hírül, hogy Zentay 
Klaudia, a Hunyadi Iskola 8. g osztá-
lyos tanulója ismét sikeresen szere-
pelt a Diákolimpián.

Asztalitenisz sportágban leány 
egyéni IV. korcsoportban a 2014/15. 
tanév megyei döntőjében I. helye-
zést ért el. 

Gratulálunk a teljesítményéhez és 
további szép sikereket kívánunk!

Lógó Tiborné  osztályfőnök

A Magyar Kultúra Napjára
A magyar kultúra egyidős Magyarországgal. A magyar nép életét, gon-

dolatvilágát, hovatartozását, helyét a világban, kultúránk ismerete adja.
Kultúránk mutatja, bizonyítja eredetünket, igazolja létünket.
Mindenki a szülőföldjét szereti elsősorban. Többre tartja a földkerekség 

minden más tájánál, és honának minden szülöttje leginkább az övéinek éle-
tét vágyik megismerni.

A cél nem lehet más, mint az, hogy: Légy ember!
Ennek legfőbb eszköze: Légy magyar!
S ha másként nem - hát legbelül: 
hazádnak rendületlenül! 
S ha restelled, hogy hangosan; 
Nehogy meghallja más kívül? 
Hát szakálladba dörmögd hogy: 
Nincs hely számodra e-kívül. 
 
De aztán - rendületlenül! 
Ezt aztán - rendületlenül! 
Hogy e-kívül, hogy e-kívül: 
nincs más belül, nincs más belül! 

Varga Margaréta

**********
A Magyar Kultúra Napja - Pályázat
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz című költemé-

nyét, amely Magyarország hivatalos himnusza. 1989 óta ez a nap a Magyar 
Kultúra Napja. A jeles napon és az azt követő, illetve megelőző időszakban 
országszerte különböző rendezvényekkel ünnepel a magyar nép. 

A Hunyadi János Iskolában rövid megemlékezéssel indult január 22. 
napja.  A héten pályázatot hirdetett a művészeti munkaközösség: a Kár-
pát-medence tájegységeinek népművészetét bemutató rajzok, különbö-
ző technikákkal készített képek, fotók, makettek gyűjtése, alkotása a fela-
dat. A pályaműveket térképen elhelyezve állítják majd ki az értékelés után. 

Juhász Katalin

Delegáló iskola volt a HUNYADI
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 Az Isten pénze c. musical rendezője a jánoshal-
mi, a volt hunyadis Somogyi Szilárd, aki elmond-
ta nekünk, hogy „Amikor az előadásra beül a közön-
ség, közösen gondolkozunk azon, hogy mit rontunk el 
nap mint nap, és hogyan tudnánk jobbá tenni a hét-
köznapjainkat” Onódi Dávid és Faddi Adrienn hunyadis 
diákok kutatómunkájuk során az alábbiakat találták az 
interneten:

http://szinhaz.hu/musical/58443-az-isten-penze-
meghozza-a-karacsonyt-az-operettszinhazba

Somogyi Szilárd az Isten Pénze rendezője és a 
darab zeneszerzője, Tolcsvay László már évek óta dol-
goznak együtt – munkakapcsolatuk akkorra nyúlik visz-
sza, amikor Somogyi Szilárd még nem is sejtette, hogy 

rendező lesz. 1993-ban, nyolca-
dik osztályos ének-zene tagozatos 
diákként, osztálytársaival a jános-
halmi templomban mutatták be a 
Mária Evangéliumát, az előadás 
felvételét pedig elküldték Tolcsvay 
Lászlónak, aki megőrizte a VHS 
kazettát. Ez évekkel később derült 
ki, amikor Somogyi Szilárd ugyan-
ezt a művet rendezte, ám ezút-
tal már a Margitszigeti Szabadté-
ri Színpadon. Tavaly a Budapes-
ti Operettszínházban ismét együtt 
dolgozott a zeneszerző és a ren-
dező: a Tamási Áron műve alapján 
született Ördögölő Józsiással arat-
tak nagy sikert. A mostani Tolcs-

vay-zenés mű, az Isten Pénze sem újdonság Somogyi 
Szilárd számára, hiszen nemrég a Csíki Játékszínben 
vitte színpadra.  Az erdélyi előadás annyiból jelentett 
nagyobb kihívást számára, hogy prózai társulattal dol-
gozott, ám a darab, a történet mondanivalója az ope-
rettszínházi előadásban nem változik.

 „A nézőkkel együtt, ez az előadás estéről estére 
közös lelkiismeretvizsgálattá válik majd. A színpadon 
és a nézőtéren együtt kezdünk el gondolkodni azon, 
hogy mit, hol rontunk el, hogyan tudnánk ezen javíta-
ni és jobbá tenni a hétköznapjainkat. Az időnk véges, 
és minden nappal kevesebb lehetőségünk van arra, 
hogy jót tegyünk és szeretetet adjunk. Lelkiismeret, hit 
és időfaktor – talán ez a három tényező határozza meg 

a darabot, amelyben egy ember lel-
kének megváltását nyomon követ-
ve vizsgálhatjuk meg a saját lelki-
ismeretünket is” – árulta el  a ren-
dező, aki a darab kapcsán beava-
tott családja karácsonyi szokásai-
ba is, melyekből a számára legked-
vesebb az előadásban is visszakö-
szön majd.

 „Nálunk karácsonykor Jánoshal-
mán összegyűlik az egész család, 
ilyenkor azonban nem csak a jelen-
lévőknek terítünk meg az ünnepi 
asztalnál, hanem azoknak a szeret-
teinknek is, aki abban az évben már 
nincsenek velünk. Ez a számomra 
oly kedves hagyomány bekerült az 
előadásba is.” 

A Hunyadi Iskola testnevelés munka-
közössége sikeres rendezvényt tudhat 
maga mögött. Jánoshalmán húsz éve 
nem volt fedett pályás atlétika verseny 
meghívott csapatokkal. A verseny alatt a 
járás testnevelő tanárai alkották egyben 
a versenybíróságot. A testnevelők igazi 
műhelymunkában dolgoztak.  Köszönet: 
Bátoriné Karip Anna, Bátyai Gáborné, 
Bátyai Gábor, Bátyai Fruzsina, Komá-
romi Róbert, Krascsenics Attila, Németh 
Zoltán, Somogyiné Sági Piroska testne-
velőknek. 17 csapat, közel 100 fő vett 
részt a versenyen. A versenyzők 3 ver-
senyszámban mérték össze teljesítmé-
nyüket, 30 méteres síkfutásban, súlylö-
késben és távolugrásban. A terematlétikai verseny cél-
ja: lehetőséget biztosítani az intézmények felső tago-
zatos tanulói számára, hogy az atlétika versenyeken is 
bebizonyíthassák felkészültségüket. A legjobbak szá-
mára versenyen való részvétel biztosítása. Az atlétika 
sportág megszerettetése a gyerekek körében, tehet-
ségkutatás. Az összesítés az iskolák által megszerzett 
egyéni I.–VIII. helyezéseknek eredménye alapján egy 
megfelelő ponttáblázat alapján történt. (I.-8; II.-7; III.-
6; IV.-5; V.-4; VI-3 VII.-VIII.-1 pont)

A 2015-ös Hunyadi Terematléti-
kai versenyt Rittgasszer János, a 
Hunyadi Iskola igazgatója nyitot-
ta meg ünnepélyes keretek közt. A 
díjakat, okleveleket a versenyzők 
testnevelő tanárai adták át.

Az iskolák leánycsapatainak 
eredménye:  I. Hunyadi Iskola, II. 
Kunfehértó, III. Szent Anna Általá-
nos Iskola

Az iskolák fiúcsapatainak ered-
ménye: I. Hunyadi Iskola, II. Kunfe-

hértó holtversenyben a Szent Anna 
Katolikus Általános Iskolával, III. 
Borota, IV. Rém

Az egyéni összetett verseny 
eredményei:

IV. korcsoport fiú: 1.Nagy Zol-
tán (Szent Anna Általános Iskola), 
2. Faddi Tamás (Hunyadi Iskola), 3. 
Verseczki Gábor (Kunfehértó)

IV. korcsoport leány: 1. Tóth 

Dominika (Szent Anna Általános Iskola), 2. Zentay 
Klaudia (Hunyadi Iskola), Mizser Anna (Hunyadi Iskola)

III. korcsoport leány: 1. Kolompár Viktória (Hunyadi 
Iskola), 2. Erdélyi Tímea (Kunfehértó), 3. Kecskés Noé-
mi (Szent Anna Általános Iskola) holtversenyben Sarok 
Réka (Kunfehértó) 

III. korcsoport fiú: 1. Sebők Bertalan (Borota), 2. 
Rencsár Levente (Hunyadi Iskola), 3. Virág Norbert 
(Kunfehértó)

Hunyadi Terematlétikai Verseny 
a Jánoshalmi Járásban

Hunyadi Iskola hírei

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület  

Kéri, hogy ebben az évben is segítsék személyi 
jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket! 

Adószámunk: 19044383-1-03 

A Jánoshalmáért Alapítvány 
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben 

is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.
Adószám:18343706-103

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2015-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

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben 
is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.

Adószám:18343744-103 
Alapítvány kuratóriuma

Felhívás

2015. január 27-én a városi mesemondó versenyen rácsodálkoztunk a 
magyar népmesék szép világára. 8 hunyadis diák segítségével, meséik 
hallgatása közben csodavilágba kerültünk. Az iskolai mesemondó verse-
nyek győztesei teremtettek szép délutánt a jelenlévők számára. Ahogy hall-
gattuk a mesét, élveztük az élőbeszéd hangulatteremtő művészetét. Tanít-
ványaink eredményesen szerepeltek! A megyei mesemondó versenyen 
Szakály Zita 3.a osztályos tanuló képviseli városunkat, egyben iskolánkat. 
Rencsár Ábel 3. a-s a második, Szécsi Kíra Viktória 4. a-s és Koszorús 
Dorina 5. c osztályos tanulók a harmadik helyezést érték el. 

Hátsó sor: Koszorús Dorina (5.c), Szakály Zita (3.a), Miskolczi Regina 
(2.a) Rencsár Ábel (3.a), első sor: Miskolczi Szonja (2.a) Szécsi Kíra (4.a), 
Kolompár Dorina (1.c)

Hátsó Koszorús Dorina (5.c), Miskolczi Szonja (2.a), Miskolczi Regina 
(2.a), Fenyvesi Medárd (4.c). Első sor: Szécsi Kíra(4.a), Kolompár Dori-
na (1.c)

Simon Lászlóné

Mesemondóink

A Budapesti Operettszínházban jártunk….

http://szinhaz.hu/musical/58443-az-isten-penze-meghozza-a-karacsonyt-az-operettszinhazba
http://szinhaz.hu/musical/58443-az-isten-penze-meghozza-a-karacsonyt-az-operettszinhazba
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Átadták az új falugazdász körzetközpontot Jánoshalmán. Az iroda a 
korábbi helyéről, a Dózsa György u. 91. szám alól a Bajai utca 4. szám alá 
költözött. A kulturáltan berendezett, komfortos hivatal ünnepélyes átadása 
2015. január 27-én 10 órakor volt. 

Domján Gergely, a NAK Bács-Kiskun megyei elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Czeller Zoltán, 
Jánoshalma polgármestere mondott rövid köszöntő beszédet az ünnepé-
lyes szalagátvágást megelőzően.

Domján Gergely megyei elnök, megköszönte a jánoshalmi önkormány-
zat példamutató hozzáállását és segítségét. Kiemelte a Kamara szolgálta-
tó, tanácsadó funkciójának fontosságát. Mint elmondta, egy településen a 
falugazdász iroda jelenléte azért is fontos, mert a falugazdászok közvetlen 
kapcsolatban állnak a gazdálkodókkal, így az érintettek az uniós és nem-
zeti forrásokból elérhető támogatásokkal kapcsolatban megkapják az aktu-
ális információkat, segítséget. Kiemelte, hogy most átadott új falugazdász 
körzetközpont méltó ahhoz munkához, ami ott folyik és a kamarai tagok 
megbecsüléséhez. Jól megközelíthető új iroda. Hozzátette, hogy az iroda 
most ugyan még tágas, de az elkövetkezendő évek megnövekedő felada-
tai hatására az is lehet, szűkössé válik

Czeller Zoltán polgármester az átadáson elmondta: nagyon örül, hogy 
volt kivel együtt működni és annak is, hogy a helyi ügyben a helyi önkor-
mányzatot keresték meg az új iroda kialakítása kapcsán. A Városgazda 
Kft. munkatársai végezték a szükséges festéseket és az egyéb, kis helyre-
állítási munkákat. Örömmel segítette az önkormányzat a Kamara munká-
ját az engedélyezési eljárások során is, melynek eredményeként ma meg-
nyílhatott az új iroda Kifejtette, hogy a településen korábban is volt kamarai 

tanácsadói és falugazdász iroda, azonban mostantól még hatékonyabban 
tudják a gazdálkodók a Kamara szolgáltatásait igénybe venni. Úgy gondol-
ja, hogy az elkövetkezendő években lesznek szép számmal, akik hozzájuk 
fordulnak segítségért. Ehhez a felelősségteljes és szép munkához kívánt 
erőt, egészséget és sok szakmai sikert 

Sokszor a feladathoz mérten méltatlan körülmények között tevékeny-
kedtek a falugazdászok, utalt a jelenkori falugazdász hálózat kialakulásnak 
kezdeteire és annak jelentőségére Bányai Gábor. Az országgyűlési képvi-
selő kifejtette, hogy földhasználóként, földtulajdonosként, őstermelőként 
közvetlenül vagy közvetve szinte mindenki érdekelt a mezőgazdaságban, 
és abban, hogy az agrárium minél jobban működjön. Kiemelte, hogy fon-
tos az olyan ágazatok támogatása, mint a zöldség- és gyümölcstermesz-
tés, vagy az állattenyésztés, ami komoly kitörési pontokat kínál a térségnek 
és Magyarországnak. Bányai Gábor fontosnak tartotta a gazdálkodók szá-
mának növekedését, mert az agrárium jelenthet kitörési pontot s térségben. 
Reményét fejezete ki, hogy néhány éven belül kinövik az új irodát. Az irodá-
nak fontos szerepe lesz abban is, hogy a nyáron megnyíló és a megyénket 
érintő uniós támogatási források minél nagyobb része itt landoljon. 

Ezt követte az ünnepélyes szalagátvágás 
A átadási ünnepség végén Lengyel Endre az iroda vezetője köszön-

te meg azt az összefogást, ami azt eredményezte, hogy munkájukat Kiss 
Endrénével közösen kulturált körülmények között tudják végezni. 

Lapunk hasábjain a most eldöntött együttműködés eredményeként  sze-
retnénk lehetőleg friss információkkal segíteni a gazdálkodókat, az eddigi-
nél nagyobb terjedelemben. . 

Intézményünk az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium ebben a tanévben több 
alkalommal is nyitott kapukkal várta az érdeklődő diákokat és szülőket.  
Nyílt napokat tartottunk november hónapban, december elején és janu-
ár második hetében is, hogy látogatóink minél jobban megismerhessék 
iskolánk adottságait, azokat a lehetőségeket, amelyekkel leendő diákjain-
kat várjuk.

A képzési szerkezet bemutatása után vendégeink megtekinthették a 
tanügyi épületet és a kollégiumot,képzési helyszíneinket, a műhelyeket, 
a kertészetet, az állattartó telepet, illetve a tankonyhát és a tanéttermet.

Képzéseink közül a legnagyobb érdeklődést a három éves mezőgazda-
sági gépész szakma váltotta ki, amire úgy tűnik a 2015/2016. tanévben is 
nagy lesz a túljelentkezés. 

A családi gazdaságok irányításához szükséges ismereteket 3 éves gaz-
da képzésünk keretében oktatjuk, mely szintén egyre népszerűbb tanuló-
ink körében. Reményeink szerint mindkét szakma ösztöndíjjal támogatott, 
kiemelt szakképesítés lesz az elkövetkező tanévben.

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakmában is tervez-
zük egy osztály indítását.

Szakközépiskolában mezőgazdaság, illetve mezőgazdasági gépész 
ágazati képzésben indul egy-egy osztály, ahol a szakmai alapozó okta-
tás mellett érettségi bizonyítványt is szerezhetnek tanulóink, majd további 
egy éves képzés során állategészségügyi technikus, illetve mezőgazdasá-
gi gépésztechnikus szakmai bizonyítványt szerezhetnek. 

Képzéseinket részletesen az alábbi tájékoztató tartalmazza:
ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETTEK RÉSZÉRE

I. Tanulmányi terület: szakközépiskola      
KÓD: 11

Szakma megnevezése OKJ szám Képzési idő
Mezőgazdasági gépésztechnikus 54 521 05     4+1 év 
Állattenyésztő és állategészségügyi 
technikus

54 621 01 4+1 év

A 9-12 évfolyamon általános, érettségi vizsgára felkészítő közismere-
ti képzés folyik, mely kiegészül mezőgazdasági gépész, illetve mezőgazda-

ság ágazati szakmai oktatással. Az ágazati szakmai érettségi vizsga mun-
kakör betöltésére jogosít. Érettségi vizsga után 1 éves szakmai képzéssel 
mezőgazdasági gépésztechnikus, illetve állategészségügyi technikus szak-
képesítés szerezhető.

II. Tanulmányi terület: szakiskola                   
 Gazda                                                                    KÓD: 12

Szakma megnevezése OKJ szám Képzési idő
gazda 34 621 01 3 év

Oktatott szakmai ismeretek:
-mezőgazdasági gépüzemeltetés és gépkarbantartás,
-állattartás, 
-növénytermesztés, 
-kertészet 
-vállalkozási ismeretek

  Mezőgazdasági gépész                          KÓD:13

Szakma megnevezése OKJ Képzési idő
Mezőgazdasági gépész 34 521 08 3 év

Oktatott szakmai ismeretek:
-a mezőgazdaságban alkalmazott talajművelő, 
-növényvédelmi, 
-állattenyésztési 
-betakarítógépek kezelése,üzemeltetése, karbantartása.

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 
 KÓD: 14

Szakma megnevezése OKJ Képzési idő
Mezőgazdasági gazdaasszony,falusi 
vendéglátó 34  811 02 3 év

Szakma leírása
A falusi vendéglátó képes a turizmusban résztvevők számára szállást, 

étkezést, a házkörüli tevékenységben részvételi lehetőséget biztosítani, 
információt nyújt a helyi nevezetességekről, népszokásokról, a vendégek 
ellátásában felhasználja saját előállítású mezőgazdasági termékeit.

Elsajátítja a főzés, terítés, felszolgálás, turizmus alapvető ismereteit,a ker-
tészeti és vállalkozási ismereteket. 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök
Vegyes profilú gazdálkodó 
Őstermelő
Házvezető Gazdaasszony
Falusi vendéglátó
Áru-előkészítő
Hivatásos nevelőszülő
Szociális munkás és tanácsadó
Családgondozó
Házi gondozó Házi ápoló

A felvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:
- Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket az általános iskolai ered-

mények alapján rangsoroljuk.
- Követelmény: szakmai egészségügyi alkalmasság

Egyéb lehetőségek a képzési időben:

 —  kollégiumi elhelyezés 
 —  T kategóriás mg. vontatóvezetői 
jogosítvány megszerzése
 —  sport és kulturális tevékeny-
ségek
 —  részvétel az országos szakmai 
tanulmányi versenyeken

 —  érettségi, felvételi felkészítő fog-
lalkozás
 —  emelt szintű érettségire történő 
felkészítés
 —  testvériskolai szakmai tanulmá-
nyút 
 —  bekapcsolódás a felnőtt szak-
mai tanfolyamokba

Elérhetőségeink:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. 
Telefon: 06/77/401-028, 0670 4308875 
Telefax: 06/77/401-746 
E-mail: suli@vmaszk.hu
Http://www.vmaszk.hu 

Mezőgazdasági Szakképző hírei Nyílt napok a szakiskolában

 Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásu-
kat az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához!
Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, az 
alábbi számlaszámon megteheti.

Számlaszám: 10402348-50526681-76801009 
Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Januártól új helyen a jánoshalmi 
falugazdász körzetközpont

A kedvezményezett neve:  
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület

A kedvezményezett adószáma:  
18360952 - 1 - 03

A kedvezményezett címe:  
6440. Jánoshalma. Béke tér 1.

Rendelkezés az adó 1% százalékáról
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A dietetikus 
tanácsai

Helyes táplálkozás 
óvodás korban

Naponta halljuk, hogy milyen fontos szerepet tölt be az egészséges 
táplálkozás a betegségek megelőzésében, s mégis, rendkívül nehéz 
a már rögzült táplálkozási szokásainkon változtatni.  

Szülőként sokat tehetünk azért, hogy a gyermek kialakuló egész-
ségtudata a saját egészségét szolgálja. Az óvodáskorban kialakított, 
elsajátított táplálkozási szokások, illetve ismeretek nagyon meghatá-
rozóak a későbbiekre nézve, sokszor az egész felnőtt életre nézve is.  
Ez az időszak a személyiségfejlődés, a tudatformálás tekintetében a 
legfontosabb időszak. A táplálkozási szokások már gyermekkorban 
kialakulnak, hiszen a kicsik ilyenkor tanulják meg a helyes ételválasz-
tást, az étkezési ritmust, ebben a korban formálódik az ízlés, és rög-
zülnek a táplálkozási minták, valamint a táplálkozási magatartás is.

Szélsőségektől mentes, vegyes táplálkozás ajánlott. Ez azt jelen-
ti, hogy mindenféle élelmiszer fogyasztása megengedett (sőt egyese-
ké nélkülözhetetlen is). Ideális esetben a mindenki által egészséges-
nek tartott zöldségek és gyümölcsök fogyasztása mellett az étrend 
tartalmaz tejterméket, húst, halat, tojást, gabonaféléket, cereáliákat, 
hüvelyeseket, olajos magvakat, főző, és kenőzsiradékot, valamint a 
vegyes táplálkozásban mindezek mellett még az édesipari termékek 
is helyet kapnak.

Természetesen az egyes élelmiszerfajták fogyasztásának a gyako-
risága és mennyisége más és más. Például a zöldségeket, gyümöl-
csöket és tejtermékeket ajánlatos minden nap fogyasztani, halat leg-
alább hetente 1-szer, tojásból heti 3 db-ot, édességet heti 2-3 alka-
lommal.

Fontos, hogy az édességek lehetőleg ne főétkezések helyett 
kerüljenek fogyasztásra, hanem inkább étkezések (pl. ebéd) után, 
záró fogásként, desszertként, és egy adag ne egy egész tábla csoko-
ládé, csomag cukorka vagy egy fél torta legyen, hanem egy kis sze-
let csoki, 1-2 szem cukorka, 1 szelet sütemény. Fontos az is, hogy az 
édességek fogyasztása ne legyen mindennapos, hanem hetente csak 
1-2 alkalommal szerepeljen a gyerekek étrendjében.

A gyerekeknek nagyon kevés sóra van szüksége (1-2 g napon-
ta). Közismert, hogy a nagy mennyiségű só az életben később egész-
ségügyi problémákat vált ki, ilyen pl. magas vérnyomás. A táplá-
lékhoz hozzáadott sóval kapcsolatosan tudni kell, hogy a gyere-
kek által elfogyasztott só mennyiségének ¾ része már rejtve van 
az ételben, pl. feldolgozott élelmiszerek, rágcsálnivalók,   gabonap-
elyhek, szalámi, sajt, készételek, szószok és tartósított termékek. 
A gyermektáplálkozásban  a cukor és a só mennyiségének csökken-
tésének legalkalmasabb módja a mértéktartás a tiltások helyett, a 
szénsavas italok, a szörpök elhagyása,  a rágcsálnivalók (chips, ropi) 
mennyiségének csökkentése. 

Az egészségtelen ételek, mint például a nagy mennyiségű édes-
ség, chipsek, cukros üdítőitalok, hatására a gyerekek a nap végére 
fáradtnak érzik magukat ahelyett, hogy az étkezések alkalmával fel-
töltődnének energiával. A zsírban, szénhidrátokban és sóban gaz-
dag táplálkozás alapjául szolgálhat a felnőttkorban kialakuló szív- és 
a vérnyomásos problémáknak, és nem utolsó sorban a nagy mennyi-
ségű szénhidráttal együtt az elhízásért is felelős. 

A sós snack-ek, általában nagy mennyiségű telített zsírt és sót tar-
talmaznak. Már egy kisebb zacskó is akár az egész napi só szükség-
letet fedezheti.

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Jánoshalmán, és a Jánoshalmi Kistérség településein
Hazánkban a csökkenő születésszám mellett évről évre nő a sérülten szü-
letett, a későbbiekben eltérő fejlődésűnek, viselkedésűnek mutatkozó vagy 
a fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett gyermekek aránya. Az érin-
tett gyermekek és családjaik, a gyermek 0–5(6) éves koráig a kora gyer-
mekkori intervenció rendszerében kapnak segítséget, ellátást, támogató 
szolgáltatást, amennyiben erre szükség van.
A kora gyermekkori beavatkozás a szűrés szakaszától, a probléma felisme-
résétől és jelzésétől kezdve a minősítésen és diagnosztizáláson át magá-
ban foglalja a különböző terápiás, illetve a gyógypedagógiai fejlesztő és 
tanácsadó tevékenységet is. A gyermek állapotának, egyedi szükségle-
teinek, fejlődésének figyelembevétele mellett a családra és a környezet-
re egyaránt fókuszál, és szemléletében kiemelten hangsúlyos a preven-
ciós elem.

A jánoshalmi kistérségben a Gyerekesély Program keretében a szegedi 
ODÚ Fejlesztő Központ 2014. szeptemberében kezdte meg működését, 
és a Központ vezetőjét, Futó Gabriellát kértem, mutassa be az „ODÚ”-t.

 — Az Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény, és 2002 óta biz-
tosítja a 0-5 év közötti gyermekek komplex pszichológiai és gyógypeda-
gógiai állapotfelmérő vizsgálatát és korai fejlesztését. Az intézményben 
dolgozó gyógypedagógus (logopédus, értelmileg akadályozottak gyógy-
pedagógiája, tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája, hallássérül-
tek gyógypedagógiája, látássérültek gyógypedagógiája, pszichopedagó-
gus) pszichológus, gyógytornász és konduktor végzettségű szakembe-
rek a megkésett/eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztő és terápiás ellátá-
sát a gyermekek szükségleteinek megfelelően biztosítják. 

Hogyan kerültek kapcsolatba a jánoshalmi kistérséggel, és milyen tevé-
kenységet biztosítanak a kistérségen élő kisgyermekes családoknak?

 — Az Odú Központ a TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú 
„Integrált térségi programok a gyermekek és családjaik felzárkózá-
si esélyeinek növelésére” elnevezésű „Együtt egymásért” című pro-
jekt keretein belül került kapcsolatba a kistérséggel.
2014. szeptemberétől a tanév során a tanulási képességek 
feltérképezésére irányuló szűrő és komplex pszichológiai, 
gyógypedagógiai diagnosztikus vizsgálatot biztosítunk 0-5(6) év közötti 
gyermekek számára. A szűrő és állapotfelmérő vizsgálatokat az óvodás 
gyermekek körében indítottuk el, illetve ezzel párhuzamosan a házi 
gyermekorvosok és védőnők javaslatai alapján lehetőséget biztosítunk 
az óvodába még nem járó gyermekek számára is, hogy részt vehessenek 
vizsgálatainkon. 

A vizsgálati eredményeink összesítését követően, a tanév második felé-
ben, iskola előkészítő csoport formájában fejlesztő foglalkozásokat szer-
vezünk a tanulási képességeikben eltérést mutató gyermekek számá-
ra. Az egyes településeken működő baba-mama klubok foglalkozásait 
vezető szakemberek mentorálásával lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
az óvodába lépést megelőzően strukturált foglalkozások látogatásával 
kapjanak lehetőséget a gyermekek az intézményi ellátásba kerülés zök-
kenőmentes megvalósítására.

Miért fontos, hogy a megkésett fejlődést minél korábban kiszűrjék, és fej-
lesszék az elmaradt területeket a gyermeknél?

 — Több hazai és nemzetközi kutatás igazolja, hogy a kisgyermekek fejlő-
désében a korai életszakasz meghatározó jelentőséggel bír. A fejlődés 
folyamatát az egyén veleszületett tulajdonságai és a környezeti ténye-
zők egyaránt befolyásolják. A csecsemőkortól az iskolába lépés pillana-
táig jól definiálható fejlődési mérföldkövek érintésével történik a gyerme-
kek fejlődése, melyek kialakulása, elsajátítása nélkülözhetetlen fontos-
ságú. Ezek közé a fejlődési mérföldkövek közé sorolható például a cse-
csemők mozgásfejlődése, az állás és járás, valamint a felső végtag cél-
irányos működésének elsajátítása, a gyermekek játéktevékenységének 
kialakulása, a kommunikáció és beszéd fejlődése, valamint az önérvé-
nyesítés és közösségi élet szabályainak összehangolása a szocializáci-
ós folyamatok kialakulása során. Amennyiben a gyermek fejlődésében 

bármely területen eltérést tapasztalnak a gyermek környezetében lévő 
családtagok, vagy szakemberek, a probléma mielőbbi komplex feltárását 
célszerű elkezdeni (orvosi kivizsgálás, komplex pszichológiai és gyógy-
pedagógiai állapotfelmérés), illetve a gyermek szükségleteinek megfele-
lő fejlesztő és terápiás beavatkozást elindítani. A kora gyermekkori inter-
venciós ellátás azon szolgáltatások összességét jelenti, amely a gyanú-
jelek megfogalmazásától a komplex diagnosztikát követően a fejlesztő 
és terápiás ellátás biztosítását, illetve a támogatások és juttatások jogo-
sultságának megállapítását tartalmazza. A korai beavatkozás alkalmazá-
sa minden esetben megelőző, preventív céllal történik.

dr. Dénes Enikő házi gyermekorvos véleményét kérdezem, akit elsőként 
vontuk be a programba, hogy milyen tapasztalatai vannak az Gyerekesély 
Program és az ODÚ Központ által végzett tevékenységről.

Mit gondol, szükséges Jánoshalmán, illetve a térségben ilyen jellegű szol-
gáltatás, mint amit az ODÚ végez?

 — Azt kell mondanom, hogy igen! Hozzá kell tennem azt is, hogy sajnos 
nem csak Jánoshalmán, és a térségünkben szükséges és fontos a kora 
gyermekkori fejlesztő tevékenység.  Hasznosnak tartom a kezdeménye-
zést, ami a Gyerekesély Program keretében elindult. A házi gyermekor-
vosi és védőnői szolgálatok minden településen életkorhoz kötőtetten 
kötelezően szűrik, vizsgálják a gyermekeket, mind testi, mind szellemi 
paraméterek mentén, de térségünkben nehéz hozzájutni ilyen komplex 
szakemberekből álló csapat szolgáltatásához, akik szakszerűen tudják 
fejleszteni a gyermeket minden területen. 

Tapasztalata szerint mennyire érte el a program a rászoruló 
családokat, gyermekeket?

 — Véleményem szerint nem értünk el minden rászoruló családot, azonban 
elindult egy folyamat, és az együttműködésünknek köszönhetően az 
ODÚ jelenléte a köztudatban van. A közös munkánk összehangolt volt, 
jól együtt tudtunk dolgozni. 
Fontos lenne azonban, hogy ne csak szűrjünk és vizsgáljunk, hanem a 
kiszűrt gyermekek a jövőben is megkapják azt a fejlesztést, amit az ODÚ 
szakemberei biztosítanak.
Minden munkát egyszer el kell kezdeni ahhoz, hogy idővel gyakorlat-
tá váljon.

Véleménye szerint miért fontos, hogy a megkésett fejlődést minél 
korábbi életkorban fejlesszék?

 — „Az első évek örökké tartanak!” Konzervatív vagyok, és számomra ez 
a mondás azt jelenti, hogy az egészséget, a jóllétet, a tanulás és tudás 
képességét meghatározza az élet első néhány éve, a gondozás és a 
nevelés minősége. A kérdésre válaszolva, minél korábban kezdjük el 
a hátrányokat kompenzálni, annál nagyobb eséllyel indul egy gyermek 
az életben.
Az első 3 év véleményem szerint meghatározó. Ebben az időszakban 
a szellemi, érzelmi és szociális készségek alapvetően kialakulnak, és a 
későbbiekben csak fokozott erőfeszítéssel lehet őket — többnyire rész-
legesen — pótolni.

A kora gyermekkori programok esetében hasznos lenne, a meglévő prog-
ramok, ellátások, intézmények felmérése, és megerősítése mellett olyan 
integrált és egymással együttműködő programok, szolgáltatások kialakí-
tása, amelyek minden gyermek számára biztosítják a korának, személyi-
ség- és fejlettségi állapotának, családi helyzetének megfelelő ellátást. Ezt 
a folyamatot érzem a Gyerekesély Program tevékenységében.

Csak üdvözölni tudom a kezdeményezést!

Köszönöm, a kora gyermekkori szűrésben részt vevőknek, hogy időt 
szakítottak arra, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre.

Szarvasné Tompa Zsuzsanna
szakmai vezető

A kora gyermekkori intervenciós ellátás első lépései 

 Tájékoztató
a kitüntető címek adományozásáról
Jánoshalma Város Képviselő-testületének rendelete alapján minden 

évben lehetőség van
„Jánoshalma Város Díszpolgára”

„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”
„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”

„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város Egészségügyéért”

„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”

„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”

„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj

cím adományozására.
Az egyes címek adományozásának konkrét feltételeit a 19/2008(IX .12.) 

Ör.sz. rendelet szabályozza. 
A címek adományozására javaslatot tehetnek:

a.) a Képviselő-testület tagjainak egynegyede ,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett társadalmi, gazdasági szerveze-

tek, intézmények,
d.) egyesületek szakmai, szövetségek, kamarák, érdekképviseleti 

szervek, egyházak,
e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos állampolgár,
f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot tehetnek fentieken kívül az 

egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság munkavállalói.
Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult egy 

alkalommal díjanként csak egy személyre (közösségre) tehet javaslatot.
A javaslati lap és a rendelet a www.janoshalma.hu címen elérhető, 

letölthető.
A javaslatokat 2015. március 1. napjáig Jánoshalma Város Pol-

gármesterének kell megküldeni. (Polgármesteri Hivatal – 6440 Jánoshal-
ma, Béke tér 1.)

A kitüntető címek odaítéléséről Jánoshalma Város Képviselő-testülete, 
mint adományozó minősített többséggel dönt.

Az elismeréseket a Polgármester adja át az adományozottnak, hozzá-
tartozójának vagy megbízottjának az alábbiak szerint, ünnepi alkalmakkor:

 ● „Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” címet a Városi Pedagógus 
Napon,
 ● „Jánoshalma Város Kultúrájáért”, „Jánoshalma Város Szociális Mun-
káért”, „Jánoshalma Város Sportjáért” címeket a Jánoshalmi Napokon,
 ● „Jánoshalma Város Közszolgálatáért” címet a Köztisztviselői Napon,
 ● „Jánoshalma Város Egészségügyéért” címet a Semmelweis Napon,
 ● „Jánoshalma Város Díszpolgára”, „Jánoshalma Város Tiszteletbeli Pol-
gára”, „Jánoshalma Város Életmű” kitüntető címeket, továbbá a „Bátor-
ság érdemszalag” és „Az Év Vállalkozója” díjat az augusztus 20-i ünne-
pi testületi ülésen.

Újraalakult az 
Ifjúsági Tanács!

Híreket adunk  a jánoshalmi Kistérségi Ifjúsági Tanács ( rövi-
den K.I.T. ) életéből. Két éves szünet után újra megválasztottuk a 
tanács vezetőségét és tagjait. A 13 fős tanács új lendülettel, szem-
lélettel és ötletekkel szervezzük életünket és így próbáljuk  jobban 
összefogni a jánoshalmi és a kistérségi fiatalokat. Célunk az, hogy 
minél több fiatalt bevonva, új kapcsolatokat kialakítva összehoz-
zunk egy jó közösséget. Tervezett programjaink között szerepelnek 
: sportesemények, , ifjúsági bálok, tréningek, szabadidős progra-
mok, környezetvédelmi tevékenységek és ifjúsági érdekképviselet. 
A Jánoshalmi Kistérségi Ifjúsági Egyesülettel közreműködve febru-
ár 7.-én Mélykúton táncestet szervezünk, március 7.-én pedig egy 
önismereti tréninget tartunk melyekre minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk.

Tagjaink: 
Sánta József, Behány Balázs (alelnök), Ézsiás Gábor, Jacsó Ibolya, Pet-

róczky Péter (alelnök), Bányai Gábor, Faddi Norbert, Szabó Péter, Weisz 
Ádám, Szabó Martin,Virág Attila, Surányi Bettina (elnök) , Somogyi Dávid.

SB

http://www.janoshalma.hu
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Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú 
Kft.
6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1. 
Tel: 77-502-950, 77-502-952
Fax: 77-502-953

Az egészségügyi kultúrához hozzátartozik, hogy a fogak és 
a száj gondozott, ápolt legyen. A mai világban, amikor többet 
foglalkozunk a külcsínnel, mint a lényegesebb belső tartalom-
mal, arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az időben vég-
zett fogászati szűrés életet, életminőséget menthet. Ugyan-
csak ismert mindenki előtt, hogy a fogak és a száj egészsége, 
milyen hatással van a teljes szervezet egészségére, sorolhat-
nánk azokat a betegségeket, amelyek hátterében egy-egy nem 
kezelt, elhanyagolt fog áll. A gondozott, hibátlan fogsor szá-
mos vonatkozásban nagy jelentőségű. A fogazat elsődleges 
funkciója a rágás, de fontos feladata van a hangképzésben, a 
beszédben is. Nem hanyagolható el esztétikai szerepe sem, 
a jó megjelenéshez, közérzethez és önbecsüléshez is nélkü-
lözhetetlen. A szép, szabályos és ápolt fogazat biztos fellépést 
eredményez, az egyén belső harmóniájának és kisugárzásá-
nak egyik meghatározó eleme, ráadásul jobb életminőséget is 
jelent. Sajnos hazánkban a felnőtt lakosság nagyobb hányada 
csak panasz esetén fordul fogorvoshoz, vagy még akkor sem. 

A magyar lakosság 7-8%-a (saját bevallása szerint ) soha, 
vagy csak alkalman-
ként mos fogat. Az 
emberek ⅕-e napon-
ta csak egyszer, a fele 
pedig kétszer használ 
fogkefét. 

Pedig klinikai vizs-
gálatok igazolták, 
hogy a rendszeresen 
fogorvoshoz járó páci-
ensek fogazati állapo-
ta sokkal jobb, mint a 
csak akut panasszal 
fogorvoshoz forduló 
embereké. Magyaror-
szágon a fogorvosok-
nak sajnos rosszak a 
tapasztalatai.

Amennyiben évente legalább egy alkalommal ellenőriztet-
jük fogaink és szájüregünk állapotát és a fogorvos tökélete-
sen letisztítja fogainkat, akkor egyrészt kisebb a valószínűsé-
ge annak, hogy a korábban már fennálló fogbetegség tovább 
romoljon, vagy ha mégis, a fogorvos időben be tud avatkoz-
ni. Sokan úgy gondolják, hogy megfelelő szájápolás elegen-
dő ennek megelőzésére. Akkor fordulnak fogorvoshoz, ha fáj-
dalom lép fel. Téves az a nézet, hogy a fogorvos csak a foga-
kat tekinti meg kezeléskor. Nem ismert tény, hogy a szájüreg, 
a beteg általános állapotáról is tükörképet ad. Számtalanszor 
így derült fény belgyógyászati kórképekre: cukorbetegségre, 
vérképzőszervi elváltozásra, emésztőszervi, autoimmun elvál-
tozásra stb. 

Nagyon fontos a szájüreg egészének rendszeres kontrollja, 
az un. sztomato-onkológiai szűrés is. Hazánkban a népesség-
számhoz viszonyítva a legtöbb új szájüregi, légcső- és tüdőda-
ganatot nálunk derítik fel az unióban. A férfiak és a nők egya-
ránt, messze az első helyen állnak Európában a 100.000 lakos-

ra kivetített szájüregi daganatok okozta elhalálozás tekinteté-
ben.  Nagyon sok beteg csak előrehaladott, gyógyíthatatlan 
állapotban kerül már szakorvoshoz, jellemzően az első pana-
szok megjelenése után 3-5 hónappal. Ilyenkor egy daganat 
legtöbbször már lokálisan kiterjedt, egy- vagy kétoldali nyaki 
áttétet adott, csontérintettséget okozott. Amennyiben rendsze-
resen járunk ellenőrzésre, az esetlegesen kifejlődő daganat 
vagy daganat megelőző állapotok időben kerülnek felismerésre 
és az időben elkezdett kezelés jó eredményt adhat. 

A fogászati ellátásban minden túlzás nélkül kimondható hogy 
óriási szerep jut a megelőzésnek: a prevenciónak. A preventív 
fogászat célja a szájüreg és a fogazat betegségeinek megelő-
zése, valamint kifejlődésük meggátlása.

A szülők gyakran csak az iskolai fogászati szűrés révén döb-
bennek rá, hogy stresszes rohanó hétköznapjaikban nem fek-
tettek elég hangsúlyt gyermekeik fogazatára és a helyes szá-
jápolás hagyományainak átadására. Mivel hazánkban sajnos a 
szülők zöme sem részesült fogászati prevencióban, és szájhi-
giénés oktatásban, ezért hogyan is várhatnánk el, hogy megta-
nítsák gyermekeiket a helyes szájápolásra.

A megelőzés fontossága a fogászatban
Minden betegség esetében a legcélravezetőbb a betegség 

kialakulásának megelőzése. Ha a betegség már egyszer kiala-
kult, és visszafordíthatatlan károsodásokat okozott, sokszor 
már késő beavatkozni, fokozottan igaz ez a fogászati megbe-
tegedésekre. A jó szájhigiéné és a megelőzés alapja a helyes 
és rendszeres fogmosás, a jó minőségű fogkefe használata, és 
persze az évenkénti fogászati ellenőrzés.

M i n d a n n y i a n 
tehetünk a fogaink 
egészségéért! 

Fontos a jó 
minőségű fogkefe. 
Maximum 4 sávos, 
kis fejű, közepes 
szőrkeménységű 
fogkefét érdemes 
választani általá-
ban. Természete-
sen más típusú fogkefe ajánlott a tejfogak tisztítására, a fog-
szabályzó készüléket viselőknek, a fogágybetegeknek. A fog-
mosások közötti időben pedig a cukormentes rágógumi segít-
het a fogfelszínek tisztán tartásában, és a nyálképződés ser-
kentésében. A megfelelő nyáltermelés optimális szinten tartja a 
száj belső állapotát, így gátolja a baktériumok túlzott elszapo-
rodását. A napi többszöri alapos, minimum 2 percig tartó fog-
mosás mellett tehát ne felejtsünk el évente új kontroll időpontot 
kérni a fogorvosunktól!

Az ellenőrző viziteken a fogorvos további, az életvitellel kap-
csolatos tanácsokat is adhat, hogyan javítsunk a fogmosási 
technikán, hogyan táplálkozzunk helyesen, vagy éppen hogy 
és mikor használjunk cukormentes rágógumit. 

A fogászati szűrések fontosságáról

RENDELKEZÉS A   BEFIZETETT ADÓ  
EGY SZÁZALÉKÁRÓL

 A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD 

NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 
18359639 - 1- 03

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

A hagyományokhoz híven váro-
sunkban 2014-ben is az összefogás 
jegyében született meg a karácsonyi 
ünnep. Istenhez az út a felebaráton 
át vezet, így az ünnepség meghatá-
rozó gondolata is ez volt, befogadni 
egymást, örülni a másik örömének, 
békét adni egymásnak.

A Hunyadi János Általános Isko-
la, és a Szent Anna Katolikus Isko-
la diákjai, és pedagógusai adtak 
műsort, s az Összefogás Jánoshal-
máért Egyesület fiataljai „A boldog 
herceg” című mesét játszották el.

Különleges volt ez az ünnep, mert 
itt hirdettük ki a „szeretet dobókocka 
pályázat” nyerteseit.

Az Összefogás Jánoshalmáért 
Egyesület az őszön pályázatot hirde-

tett a gyerekeknek (óvodások, alsó és felső tagozatos 
diákok körében), hogy ki rajzzal, ki írással fejezze ki, mit 
jelent számára a parkban felállított dobókocka, mennyi-
re sikerült megérteni az üzenetét, mit sikerült tettekre 
váltani a kocka oldalain olvasható javaslatokból?  

Nagy örömünkre 115 rajz érkezett és 24 írásos 
pályamű. Mindenki nagyon találékonyan igyekezett 
kifejezni, mit is jelent számára a szeretet, hogy mit 
jelent segíteni a másikon, elsőként szeretni, minden-
kit szeretni.

Az értékeléskor elhangzott: „Úgy érezzük, ennek a 
városnak szüksége van a szeretetre, arra gondoltunk, 
hogy jó lehet egy olyan városban élni, ahol mindenki 
szeretni akarja a másikat”

A gyerekek írásaiból is idéztünk:
 —  az egymás iránti szeretetünket sokféleképp ki tud-
juk mutatni. 
 — a szeret feltétel nélküli, önzetlen, odaadó, túlára-
dó, nem támaszt elvárásokat. Azt jelenti, hogy elfo-

gadod a világban elfoglalt helyzetedet, őszintén 
adod önmagad, beletörődsz abba, aki vagy, hálá-
val fogadod a sorsod.
 — a szeretet segít, hogy kibéküljek a testvéremmel. 
Szeretet az, amikor a szomszéd néninek vittünk 
ennivalót, hogy legyen ebédje, vagy amikor aján-
dékot adunk valakinek és nem kérünk érte cseré-
be semmit.

Voltak olyan felsős osztályok, akik összefogtak, 
és mint közösség írták le a dobókockával kapcsola-
tos tapasztalatukat. Például az egész osztály kiment 
a dobókockához és megpörgették, ki-ki választott egy 
oldalt és közösen élni kezdték – azt tapasztalták, hogy 
sokkal inkább közösséggé váltak, mint eddig voltak.

Minden pályázó kiemelkedő dicséretet és egy-egy 
csokit kapott, és nagyon megköszöntük a pedagógusok 
nagylelkű támogatását is.

Dr. Király Ibolya

A testvériség és szolidaritás a magyar 
közéletben címmel tartottunk fórumot 
január 10-n. Meghívott előadónk dr.Tóth 
Pál a Firenzei Sophia Egyetemi Központ 
kommunikáció szakos docense volt. Ez 
az alkalom is az együttműködés jegyé-
ben történt. A Jánoshalmi Honvéd Kaszi-
nó Kulturális Egyesülete, és az Egész-
ségfejlesztési Iroda együtt adott helyet a 
programnak. 

 Az együttlétünk üzenete: A testvériség 
olyan fogalom, aminek tartalmi megtölté-

se egy tanulási folyamat eredménye kell, 
hogy legyen, és a helyi politikában is érde-
mes átgondolni, hogy lehet a lakosságot 
jobban bevonni a döntéshozatalba.

Volt, aki úgy vélte, hogy az elhangzott 
gondolatok alapján valami egészen újat 
kell elkezdenünk élni.

Más konkrét javaslattal élt, hogy együtt 
próbáljuk meg a város számára a legjobb 
megoldásokat megtalálni.

Az előadót egy kitüntető oklevéllel 
díjazta a Kulturális Egyesület.

Politikai fórum 
Jánoshalmán

Ünnepeinkre emlékezve

SAUNIER DUVAL 
ISOFAST C-35 

E–A KÉMÉNYES 
KOMBIKAZÁN 

(Teljesítmény: 35 
kW) PADLÓFŰTÉS 
KIEGÉSZÍTŐKKEL 

ELADÓ. ÉRD: 
06-20/508-6678
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STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . : 
0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3.   
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014  
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa:  
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

 kedd, csütörtök 1330-1630.

Víz, gáz és  
központi fűtés  

szerelés
Gázkazánok,  
gáztűzhelyek,  
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek  

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma, 
 Bem J. u. 114.  

Tel.:06-20-32 39 906

A tanuszoda 2015-ben is várja az úszni és szaunázni vágyókat a korábban 
megszokott  nyitva tartási renddel

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE 
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.

Kérjük, a korlátozott beszállíthatóság miatt, időben  (1-2 hét) jelezze szándékát!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!
 JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. Alkalmakra és 

folyamatosan. Irodák és közösségi terem rendezvényekre  
Érdeklődni a helyszínen vagy a  06-30-655-41-77 telefonon lehet.

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Kéthetente  
megújuló akciókkal várja Önt a 

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Februári extra ajánlata! 
február 7-től   március 7-ig 

Rama kocka 250g  199-Ft/db
Február 7-től – 15-ig 

Mokate 3in1és 2in1 kávé 29-Ft/db
Február 7-től – 22-ig

Perfex wc papír 3réteg 10tekercs 1l  349-Ft/cs
Február 23-tól – 28-ig 

Pur mosogatószer 450 ml 229-Ft/db
A készlet erejéig! 

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2015. január hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet 
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,  

te me té sén meg je len tek, sír  juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,  
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Juhász Béláné  
sz: Gyetvai Klára élt: 83 évet
Horváth Mártonné  
sz: Kispál Ilona Mária élt: 80 évet
Varga Lajos élt: 41 évet
Nagyapáti János élt: 85 évet
Vértes István Ferenc élt: 68 évet
Koczó Máté élt: 73 évet
Juhász Ferenc élt: 77 évet
Bognár Sándor élt: 83 évet
Ale József élt: 74 évet
Szili Mihály élt: 74 évet

Madarász Ferencné  
sz: Kasziba Borbála élt: 69 évet
Kovács Imre élt: 63 évet
Grácz Ferencné  
sz: Kovács Etelka élt: 77 évet
Demisa Mária élt: 58 évet
Schweibert Istvánné  
sz: Matuz Mária élt: 80 évet
Balogh László élt: 82 évet
Szűcs Ferencné  
sz: Lengyel Margit élt: 85 évet

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2015. január hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és fény-
nek csak egy sugarát hozta erre a világra, már nem élt hiába: életének meg 

volt az értelme…”
Nagy  Zsolt ügyvezető

Viga István (1942)
Lehoczky Benő Gyula (1952)

Sári Péter  (1942)
Zsíros Ferenc (1954)

Kiss József Mihály (1935)
Nagy Józsefné sz Mészáros Etel (1927)
Pintér Istvánné sz. Faddi Margit (1947)

Szerencsés Fekete Ferenc  (1947)
Juhász Benett Márton (2014)

Köszönetnyilvánítás

FEBRUÁRI AKCIÓJA

Pepo begyújtós kockák: 
319.- Ft/cs.

Műanyag merőkanál szett (3 db-os):
159.- Ft/szett

Fém tálca  /30*40 cm/:  
650.- Ft/db

 
Farsangi jelmezek, kiegészítők  

kaphatók!
 

További akciónkat 
keresse üzletünkben!

Köszönetet mondok mindazon rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, akik

Demisa Mária

temetésén részt vettek, elhozták sírjára a tiszte-
let és szeretet virágait, bánatomban és mély fáj-
dalmamban osztoztak.

Édesanyja

Faddi Szabolcs 
közterület-felügyelő telefonszáma  06-30/565-37-58 
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Ha január, akkor „nagyüzem” van a téli felkészülési időszakban. Így van ez 
már több mint három évtizede (!), az alapozás kellős közepén megrende-
zésre kerülő Teremlabdarúgó Tornákon, Jánoshalmán.  Lehetne ilyen rövi-
den summázni, ám azt gondolom a megye egyik (hanem a) legrégebbi tor-
náin való részvétel az eredményességtől függetlenül, mindig nagy érdek-
lődés kísérte. 
Sőt rangot jelentett, egy-egy tornán jól szerepelni uram bocsá’ tornagyőzel-
met ünnepelni. A meghívott csapatok, pontosan tudták, hogy a színvonalat, 
a rendezést és a „komfort” érzetüket a Város a Jánoshalmi FC, valamint a 
Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok igyekszik most is biztosítani.  
A „régi (hazajáró)” csapatok már alig várták, mi több érdeklődve igyekez-
tek a pontos időpontról, információt beszerezni. Mert a versenynaptár-
ba a jánoshalmi tornák, „kötelezően” beírva. Az „újak” meg hallottunk róla 
jövünk, ha hívtok. Csak a rend kedvéért, mind a három tornán újra a tel-
jes létszámmal – tornánként nyolc csapat – vett részt a megméretteté-
sen. A csapatok, és az őket elkísérő szurkolók, (Ők mondták) elismerés-
sel köszöntek el a Várostól, és ez így van jól! Sőt reményüket fejezték ki a 
jövőt illetően – egy viszont látás erejéig – úgy lesz! 
A tornák hát, persze - Kronológiai sorrendben, először a „kicsik” (Serdülők) 
mérték össze tudásukat. Az utánpótlás korú labdarúgó palánták, mindent 
megtettek a végső siker érdekében, azaz ha kellett „férfias” focira váltot-
tak a siker érdekében. A motiváció is közös volt számukra, hiszen János-
halma Ikonja, labdarúgásunk legendája - Dr. Fenyvesi Máté – a torna név-
adója is végig nézte a tornát. Elégedett volt a srácok hozzáállásával, elis-
meréssel szólt egy-két tehetséges labdarúgó palántáról, és az ünnepélyes 
eredményhirdetésen személyesen adta át, a mezőny legjobb játékosának 
a különdíjat, akinek csillogó szeme nem a különdíjat „fürkészte” hanem 
tekintetét a legendára szegezte és meghatódva köszönte meg az elismerő 
szavait. Ja és nem mellékesen Serdülő csapatunk jó teljesítménnyel, a tor-
na bronzérmes csapata lett – Gratulálunk srácok!   

Az Ifjúsági torna, egy héttel később került megrendezésre, ha lehet még 
nagyobb küzdelmet hozott. 
A régi harcedzett csapatok mellet az újak is bejelentkeztek a torna győzele-
mért, volt is a „dobogó” körül és a dobogós helyezésekért nagy küzdelem. 
A bicsi-bocsi, kösz szépen, semmi baj „öreg”, itt már nem játszott. Fel is 
sorakoztattak, szinte mindent a győzelem érdekében, szép megoldások, 
látványos gólok, kemény belemenések, trükkös megoldások, mindig „vala-
mi előkerült a kalapból, időnként állítólag a bíróknak is szükségük volt vak-
vezető kutyára. Csak a végső győzelemhez mi kerüljünk a legközelebb. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a tornán három (!), gólkirályi díjat is 
ki kellet osztani, persze megérdemelten. A „kisdöntőben (III.-IV. helyért) és 
nagydöntőben (I.-II. helyért)” csak a hosszabbításokban dőltek el helyezé-
sek. Egyszóval a tornagyőzelemért igen is meg kellett „dolgozni”. A címvé-
dő Jánoshalmi FC. a, tavalyi hibátlan szereplését nem, tudta megvédeni, 
de a fiúk, küzdöttek, hajtottak a sikerért és ez a becsületükre válik. 

„ARANYOS VASÁRNAP”

Míg a Serdülő és az Ifjúsági tornák „betöltötték” a harmincnegyedik éle-
tévüket, addig a Felnőtt torna a harminchetedik évét is jó egészségben 
ünnepelhette. Ráadásul nem is akárhogyan, a foci, az izgalom, a küzde-
lem, a potya, a szépségdíjas, a bombagól, valamint a jó egyéni és csapat-
teljesítmények egyaránt színesítették a tornát. Hiszen komoly múltja, ha 
úgy tetszik, tradíciója van a tornának. Csak egy kis adalék elsősorban a fel-
nőtt tornákhoz, nem feltétlen kell „lasszóval” fogni a csapatokat, az „öt perc 
és nyersz (igen válasszal) döntés valószínűsíti az indulás jogát”. Vagyis 
az „altatóval” meghozott döntés, akár a tornáról való távolmaradást is hoz-
hatja. Most is voltak ilyen csapatok, jöttek volna, de „bealudtak”, úgy hogy 
szép álmokat 2016.-ig. Hogy miért fontos mindez a franc se tudja, talán a 
tradíció, az eddig eltelt évtizedek mondatják – a sporthíd már régen fel-
épült, hogy kik mennek át rajta a sportbarátság jegyében az csak és csak-
is a csapatokon múlik. Jánoshalma városa mindig is szívesen látta vendé-
gül, az ide érkező sportolókat. 
Már „régen” átléptük a megyehatárokat, Pest, Fejér megye, de a Vajda-
ságból (Szerbia) is érkeztek csapatok. Biztosan diagnosztizálható, hogy a 
jövőben is így lesz. És ez így van jól!
Ami viszont az idei tornákon részvevő csapatokat illeti, mindent megtettek, 
hogy a szép emlékekkel távozzanak kisvárosunkból. A szervezők, remé-
nyeink szerint, tovább öregbítették tornáink hírnevét.
Ennek megfelelően, a csapatok most is hihetetlen elszántsággal küzdöt-
tek a végső győzelem reményében. A „foci paletta” nem csak színesre, de 
ráadásul fényesre is sikeredett! Hiszen a Jánoshalmi fiúk teljesen megér-
demelten tartották itthon az értékes Hunyadi Kupát! Már régen ünnepelhet-
tünk hazai sikert, úgy hogy mind, ezért GRATULÁLUNK! S ahogy a szur-
kolók is skandálták, csatlakozva hozzájuk – SZÉP VOLT FIÚK! 

Megnyitottuk új takarmány boltunkat!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat
Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, 
sertés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány 
keverékek, kiegészítők és problémamegoldó készítmények.

 

Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00
P: 07:30-15:00

 

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.

Telefon: +36 62 556130
 

10 000 Ft feletti vásárlás után ajándékkal kedveskedünk!

34. Dr. Fenyvesi Máté
Serdülő Teremlabdarúgó Torna

2015.január 17. (szombat) JÁNOSHALMA
Torna végeredménye: 

          1 SZILÁDY RFC.       
          2 GRUND FC.      
          3.JÁNOSHALMI FC.
          4. DUSNOK KSE     
          5.MÉLYKÚT SE       
          6. SÜKÖSD SC.
          7.KISKUNHALASI FC.       
          8. BOROTA SE.       

Különdíjak:- 
 A torna legjobb  kapusa  GERHÁTH TAMÁS   (GRUND 1986 FC.) 
A torna gólkirálya:  SZILÁGYI ÁKOS  (MÉLYKÚT SE.)
A legjobb mezőnyjátékos: BURSZKI ZOÁED (SZILÁDY RFC.)

34. MAJOROS ALADÁR
Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna

2015.január 24. (szombat) JÁNOSHALMA

Torna végeredménye: 
          1.   NEMESNÁDUDVAR KSE       
          2.   KELEBIA KNSK      
          3.   HÍD SC (Nagybaracska-Csátalja)
          4.   MÉLYKÚT SE           
          5.   JÁNOSHALMI FC       
          6.   BOROTA SE
          7.   FELSŐSZENTIVÁN SK       
          8.   GRUND 1986 FC       
Különdíjak:- 
A torna legjobb  kapusa KOVÁCS JÓZSEF (HÍD FC) 
A torna gólkirályai:  KERESZTÚRI TIMÓT (NEMESNÁDUDVAR KSE)
  FACSKÓ MÁTÉ (MÉLYKÚT SE)
  BLESZITY MÁTÉ (HÍD FC) 
A legjobb mezőnyjátékos: KÁTAI ISTVÁN (KELEBIA KNSK) 

37. HUNYADI JÁNOS
Felnőtt Teremlabdarúgó Torna

2015.január 25. (vasárnap) JÁNOSHALMA

Torna végeredménye: 
          1.   JÁNOSHALMI FC      
          2.   GRUND 1986 FC ( Budapest)    
          3.   PACSÉR (Vajdaság-Szerbia)
          4.   BOROTA SE           
          5.   NEMESNÁDUSVAR KSE       
          6.   BUSZÁK KSE (Fejér megye)
          7.   KUNBAJA SE       
          8.   KISSZÁLLÁS FC       
Különdíjak:- 
A torna legjobb  kapusa  RAUF RAJMUND      (BOROTA SE)
A torna gólkirálya:  PLÁVSITY SZASA (PACSÉR)
A legjobb mezőnyjátékos: GIESZINGER PÉTER  (JÁNOSHALMI FC )

FELKÉSZÜLÉSI TORNÁK – „Aranyos vasárnappal”

A Honvéd akadémiájának jánoshalmi tehetsége, az U-válogatott 
Varga Márkó háromnapos tesztelésen vett részt a spanyol élvonal-
beli Málagánál. Varga a Honvéd U18-as keretéhez tartozik, balhát-
védként és védekező középpályásként is bevethető, korosztályát 
tekintve a bal lábával kimagaslóan jól bánik a labdával, erősségét 
jelentik a szabadrúgások. A tesztről a védő menedzserét, Csengeri 
Istvánt kérdezte az nso.hu.

- A tesztelés részletes, írásos kiértékelése még nem érkezett meg, 
de személyesen egyeztettem a Málaga képviselőivel, és elégedettek 
voltak Varga Márkó teljesítményével. Úgy gondolom, ha a Honvéd 
is belegyezik, akkor tavasszal még egyszer tesztelhetik, és ezután a 
nyáron lehet esély arra, hogy a Málaga szerződteti az U-válogatott 
tehetségét, amennyiben meg tud egyezni a kispesti klubbal – nyi-
latkozta Csengeri István. A játékosügynök hozzátette, azt még nem 
tudni, hogy a második tesztelés pontosan mikor lenne, csak olyan 
időpont jöhet szóba, ami nem ütközik a hazai utánpótlás-bajnokság-
gal, és a Honvéd nélkülözni tudja a játékost. 

Nemzeti Sport Online

Álomszerű történet: Spanyolországban 
köthet ki a jánoshalmi játékos

Varga Márkó a Malagánál 
járt tesztelésen.

ALEGENDA és az IFJÚ TEHETSÉG

Dr Fenyvesi Máté Serdülő Torna Győztes Csapat

Jánoshalmi FC Serdülő Csapata

Jánoshalmi FC Ifjúsági Csapata

A győztes jánoshalmi csapat

Sportársi üdvözlettel
Horváth Mihály

JFC elnök

tel:%2B36%2062%20556130
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Házasságkötés nem volt

GRATULÁLUNK!

Já nos hal ma Vá ros 
Ön kor mány za tá nak lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító:  
Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta
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Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, 
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Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. 
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.  

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

Fülöp Elza (Anyja neve: Benecz Erika), 
Nyári Blanka (a.n.: Kutyifa Réka), Sza-
bó Vivien (a.n.: Szabó Mónika), Keresz-
túri Áron (a.n.: Sarok Nikolett)

2015. Február: 6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr. Mikó Attila, 8. Dr. Mikó Attila, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Csoboth Johan-
na, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Kishonti Attila, 14. Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. Kishonti Attila, 16. Dr. 
Mikó Attila, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Gregó Sándor, 19. Dr. Csoboth Johanna , 20. Dr. Mikó Attila , 21. Dr. Szűcs Kornél 
László, 22. Dr. Szűcs Kornél László, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Gregó Sándor , 25. Dr. Gregó Sándor  , 26. Dr. Csoboth 
Johanna  , 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. Gregó Sándor, 

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart.  
Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart.

He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Or vo si ügye let Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben ve he tő igény be!

Schweppes 1,5 l üdítőital 7 ízben  139,– 86/l

800 g-os kutyaszalámi   139 Ft/db  174 Ft/kg

Liszt 1/1   199 Ft/kgl
Kristálycukor 1 kg   169,–  169,-/kg

Óriási csirkehús akció!

Ügyeleti beosztás:

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Jánoshalmi tűzoltók  
hívószáma: 

06-77/401-070

 ¾ Ne engedjen be idegent háza udvarába és a lakásába se!
 ¾ Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
 ¾ Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
 ¾ Inkább legyen bizalmatlan, mint becsapott!
 ¾ Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
 ¾ A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak fény-
képes igazolványa van, ezt mindig kérjék el tőlük!

 ¾ A szolgáltatók munkatársai pénzt nem szednek, túlfizetés esetén sem visznek pénzt 
a fogyasztóknak.

Amennyiben gyanús személyeket 
látnak, hívják a Kiskunhalasi 

Rendőrkapitányságot!
06-77/423-255; 107; 112

Az utóbbi időben számtalan esetben estek áldozatául csalók-
nak helyi lakosok, akik interneten keresztül magán személyektől 
különböző tárgyakat rendeltek és a megrendelt tárgyat egyálta-
lán nem, vagy csak rossz minőségben kapták meg, illetve ese-

tenként nem a várt tárgy volt a csomagban.  
A csalók akkor nem küldenek semmit, ha előre átutalással megkapják a hirdetett termék 
árát. Ha utánvétes a küldemény akkor szokott előfordulni, hogy más – szinte értéktelen 
tárgy- van a csomagban, vagy  nem a várt minőségű a termék. 
Kérjük a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen vásárlásoknál, részesít-
sék előnyben  a biztonságos web áruházakat, vagy magánszemélyektől történő rendelés 
esetén olyan portált válasszanak, ahol az eladó előzetesen leellenőrizhető! 

A rendőrőrs indokolt esetben 
éjjel – nappal a 06-20/539-64-

99 telefonszámon hívható

2015. február 
hónapban nem lesz 

kirakodó vásár

Rendőrségi hírek
K. H. jánoshalmi lakos feljelentést tett 

ismeretlen tettes ellen, aki 2015.01.01-én a 
hajnali órákban a Jánoshalma, Bajai utcá-
ban lévő Tranzit szórakozóhelyen a szín-
padra tett ruhájának zsebéből eltulajdoní-
tott 1 db Samsung Galaxy S3 típusú mobil-
telefont kb. 60000 Ft. értékben. A nyomozás 
során az eltulajdonított mobiltelefon felkuta-
tásra és lefoglalásra került L.M. bácsalmá-
si lakostól, nevezett gyanúsítotti kihallgatá-
sa megtörtént. 

Eljárás indult J. K. M.  jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, 
aki  2015. 01. 18.-án 19 óra 05 perckor 
a Jánoshalma Radnóti utcában a sértett 
kezéből a táskáját kitépte és eltulajdonítot-
ta, a benne lévő készpénzzel valamint sze-
mélyes irataival együtt.  A bejelentést köve-
tően pár órán belül felderítésre került a bűn-
cselekménnyel  megalapozottan gyanúsít-
ható K.J. helyi lakos, aki a bűncselekmény 
elkövetését elismerte.

Sz. V. jánoshalmi lakos feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen, aki 2015.01.16-án 
17:00 óra körüli időben a nyitott ajtón 
keresztül behatolt a sértett házába, ahol 
pénz követelt tőle, eközben hátulról átkarol-
ta, a karjait lefogta és a zsebeiben kutatást 
végzett. A kutatás során a sértett zsebéből 
kivett egy piros pénztárcát, a benne lévő 
3500 Ft. készpénzzel és azt eltulajdonítva 
a házból távozott.

A sértett csak 2015. január 19-én tett fel-
jelentést, ezt követően a Jánoshalmi Ren-
dőrőrs munkatársai rövid időn belül elfogták 
a bűncselekménnyel megalapozottan gya-
núsítható – egyébként a táskalopást is elkö-
vető - K.J. helyi lakost. Nevezett alig egy 
hónapja szabadult feltételesen egy több 
éves börtön büntetésből és mivel rövid időn 
belül már két bűncselekményt is elkövetett, 
ezért őrizetbe vételére majd ezt követően 
előzetes letartóztatására került sor. 

V. I. jánoshalmi lakos feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen, aki 2015.01.23-án 
az esti órákban  a közterületen lezáratla-
nul parkoló autójából eltulajdonított egy tás-
kát, és a személyes iratait kb. 20.000 Ft 
értékben.

A bejelentést követően a Jánoshalma 
Rendőrőrs munkatársai 1 órán belül elfog-
ták a lopással megalapozottan gyanúsítha-
tó Ö.J. helyi lakost. Nevezett előző nap sza-
badult egy hasonló bűncselekmény elköve-
tése miatt elrendelt előzetes letartóztatás-
ból, így őrizetbe vételére és ismételten az 
előzetes letartóztatására került sor. 

Az utolsó esetben a parkoló jármű nem 
volt lezárva, illetve az utastérben látható 
helyen értékesnek tűnő tárgyak voltak. Kér-
jük a tisztelt lakosságot, hogy a járművei-
ket mindig zárják le ha őrizetlenül hagyják, 
az értékeket pedig vagy a kesztyűtartóban, 
vagy a csomagtérben helyezzék el.  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

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett 

Szalmabrikett
Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 

Bajai utcai tápboltjában és  
 tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 

Elérhetőségek : 
Telefon: +36 77 402 - 213  

Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508
http://www.peze.hu

Az egyesületünk életében először, U – 15-ös lánylabdarúgó tornát 
rendezett.  Nagy várakozás előzte meg a találkozókat.  Hosszú és nehéz 
szervező munkát igényelt a találkozók megrendezése.  A kicsik és a veze-
tés is nagy várakozással gyülekezett a Fenyvesi Máté sportcsarnokban.  
Három csapat fogatta el a meghívás. Oda vissza vágós rendszerben ját-
szottuk le a mérkőzéseket. Következzenek hát az eredmények. 

Mórahalom – Kiskunhalas 0 – 3
Mórahalom – Aranybácska 1 – 1
Kiskunhalas – Aranybácska 1 – 0

Visszavágók
Mórahalom – Kiskunhalas 1 – 3
Mórahalom – Aranybácska 1 – 0
Kiskunhalas – Aranybácska 0 – 1

 Végeredmény
1. Kiskunhalas
2. Aranybácska
3. Mórahalom

Az Aranybácska legjobb játékosa a tornán NIKLI ANDREA

Az eredményhirdetés után, az egyesület tagsága és vezetése, a támo-
gatóival együtt elbúcsúztatta a 2014 verseny évadot. A bankett jól sike-
rült, a feltálalt finom ételeket elfogyasztottuk, majd a Mandisco team zené-
jére jót táncolt a tagság. 

  Gál László
 edző

Kézilabda Híradó!
 
Felkészülési tornát szerveztünk a serdülő és ifjúsági kor-

csoportos játékosainknak 2015. jan. 30. és február 1. között. 
Bajmok (Szerbia), Lajosmizse, Bácsbokod, KB. Fiat Kis-

kunhalas, Kiskőrös csapatai töltötték el velünk a hosszú hét-
végét. Az ifistáink lejátszották az idei első hazai bajnoki mér-
kőzésüket és 22:20-ra bizonyultak jobbnak a Kiskőrös csa-
patától. A serdülőink február 14-én itthon vívják a megyei 
forduló második szakaszát. 

A lányok még az alapozás közepén tartanak. Sok beteg-
ség is hátráltatja a felkészülésüket. A felkészülési mérkőzé-
sek megmutatták a fizikai, technikai hiányosságokat, amiből 
csak tanulhatunk! 

A hétvégét nem csak a mérkőzések, hanem a Király 
Lovas-tanyán tett kirándulás, az uszodai lazulás, a közös 
ebéd tette meghitté a csapatoknak.

Hajrá csajok! Hajrá „JSE”!

 Elkezdődött a felkészülés 
a tavaszi versenyekre. 
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