J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Nőnapi Köszöntő
A nő a természetnek egyetlen lénye,
aki érzésünket érzéssel viszonozza,
és akit boldoggá tesz az a boldogság,
amellyel bennünket megajándékoz.
(Denis Diderot)
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Stabil költségvetés,
bizakodó
intézményvezetők

2015. március

Borok 25. nemes
versenye

Tisztelt hölgyeim, lányok, kisasszonyok,

asszonyok, édesanyák és nagymamák!
Nőnap alkalmából szeretettel
köszöntöm Önöket,
jó egészséget, megértő szeretetet kívánok
az esztendő minden napján!
Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma Város Képviselő-testülete február hónapban elfogadta a város költségvetését tartalmazó rendeletet. A 3. oldalon
ismertetjük részletesen, hogy mire is futotta az idei városi büdzséből.

Az idén is nagy érdeklődés kísérte a jánoshalmi borversenyt.
A Gazdakör 25. alkalommal szervezte meg a rendezvényt. Ezúttal 121 minta, azaz bor várt a mustrára. Legtöbben Jánoshalmáról, Temerinből és Bácskossuthfalváról hoztak finom nedüt a bírálók elé. Negyed részük arany minősítést szerzett, ezüst díjat több
mint 35 százalékuk ért el, és 28 százalék bronz minősítést kapott ,
A részletes eredményekért lapozzon a 13. oldalra!.

TÁJÉKOZTATÓ

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS
TŰZMEGELŐZÉS SZABÁLYAIRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 225. §-a

A mentőállomásról
egy újabb rövid hír

Március elején elkezdődtek a terepmunkák a leendő mentőállomás területén. Az Önkormányzat a napokban egyeztet az OMSZ Főigazgatóságának munkatársával, Hajnal Norbert építészeti alprojekt menedzserrel, és a csatorna hálózat Kivitelezőjével a Mentőállomás szennyvízhálózatra való rákötésével kapcsolatosan. A Mentőállomás kivitelezésének
véghatárideje 2015. július eleje.
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értelmében ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben
és belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladékok szabadtéri égetése tilos !
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha területen irányított
égetést végezhet. A kérelmet a rendelet 226. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi elemekkel az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz, mely városunk esetében a Kiskunhalasi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség. A kérelem eljárási illetéke 3.000 Ft.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabálytalan tűzgyújtás tűzvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, melynek legkisebb
mértéke 100.000 Ft.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a szabályok betartására !
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

A szennyvízcsatornázás hírei
A szennyvíztisztító próbaüzeme folyamatos, március-április
hónapban a régi, meglévő hálózat mellett az új hálózatról
is kell szennyvizet biztosítani a működéséhez. Márciusban
elkezdődnek a házi bekötések. Több mint, 2500 ingatlan
tulajdonos nyilatkozott, hogy kéri az ingyenes rákötést,
melyet a Viziközmű Társulat finanszíroz.
Fontos tudnivaló, hogy azoknál az ingatlanoknál kezdődhet
meg a rákötés, ahol a Mérnök, a Szolgáltató és a Kivitelező
már átvette üzemeltetésre az új hálózatot és a csatorna
kifogástalanul működik. Jelenleg 2 ilyen körzet van, a további
5 körzet az elkövetkezendő 4-6 hétben folyamatosan kerül
átadásra.
Az elkövetkezendő időszakban az egyes körzetek lakóit
folyamatosan a megadott elérhetőségeken keresni fogják
a Kivitelezők a házi bekötések ütemezése miatt.
Korábbi tájékoztatónknak megfelelően a házi rákötés a
lakosoknak nem kerül külön költségébe, tehát ingyenes!
A Viziközmű Társulat gondoskodik arról, hogy megfelelő
minőségben kerüljön kivitelezésre a belső hálózat. Erre a
munkákra helyi és vidéki vállalkozások kerülnek megbízásra,
mivel a véghatáridőre, 2015 őszére pénzügyileg el kell
számolni a megvalósítással.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a Szolgáltató engedélye
nélkül a már kiépített szennyvízcsatorna hálózatba
ne vezessenek szennyvizet, csapadékvizet, pincéből
talajvizet, stb. ! (A Társulat minden háztartáshoz eljuttatta a
tilalomról szóló szórólapot.)
Az elkövetkezendő napokban, hetekben, a Szolgáltató
kiemelten fogja ellenőrizni az illegális bevezetéseket.
Amennyiben ilyet talál, azt az első fokú környezetvédelmi
hatóságnál feljelenti.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Viziközmű Társulat csak

arra az ingatlanra fog munkakezdési engedélyt kiadni
a házi rákötések elvégzésénél, ahol az LTP, vagy egyéb
formában történő befizetések időarányosan rendezésre
kerültek.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közműves
csatornára rá nem kötött ingatlanok tulajdonosainak
Talajterhelési Díjat kell fizetni a türelmi idő lejárta után
(előreláthatólag 2015.szeptember vége). A talajterhelési
díj összege a fizetendő szennyvízdíjnak többszöröse is
lehet, ezért kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik
még nem nyilatkoztak a rákötéssel kapcsolatban, mielőbb
keressék fel a Viziközmű Társulat Irodáját. (Molnár János u.
4. Terner Ágnes munkatársat) Az önkormányzat igyekszik
segítséget nyújtani a határidőben elvégezhető házi
bekötések ingyenes megvalósításához.
Felhívjuk továbbá a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az
elkövetkezendő hetekben az időjárás függvényében ismét
munkavégzés lesz egyes csatorna szakaszokon, elkezdődik
a VÉGLEGES javítás, úthelyreállítás.
Egyúttal kérjük Önöket, hogy minden felmerült
problémát jelezzenek az
ingyenes zöld számon!
A bejelentett hibák továbbításra kerülnek a Kivitelező és a
Mérnök felé, akik a kijavításról intézkednek. A munkálatok
során megbontott közterületek teljes körű helyreállítással
végződnek, ami azt jelenti, hogy a megbontás mértékének
megfelelő helyreállítás történik.
Kérjük a hátralévő időre még a türelmüket és
együttműködésüket, az építkezéssel és az utak állapotával
kapcsolatban.
Kérdés esetén keressék a Társulat irodáját, illetve hívják
a zöld számot: 06-80-630-072!
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Márciusi ima

Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepe

Mi Urunk Jézus Krisztus légy kegyelmes hozzánk bűnösökhöz és hallgasd
meg imánkAdjál erőt és bölcsességed minden napi munkánk elvégzéséreAhogy a természet ébredezik, téli álmából a te bölcsességedből adj bölcsességed gyümölcsöseink ápolására és a tavaszi vetésre, ápolásra.
Adjál esőt idejében, napsütést az ébredésre.
Városunkba békét, egymás iránt szeretetet.
Mindent a te neved dicsőségére.
Ámen.

Városi mesemondó verseny

2015. január 27-én rendeztük meg az Imre Zoltán Művelődési Központban, a könyvtárban a városi mesemondó versenyt. A két általános iskola tizenöt legjobb mesemondója örvendeztette meg ezen a délutánon a
közönséget hangulatos mesemondásával. A zsűri (Kiss Györgyné, Mikó
Mária, Szabó Andrea) a következő döntést hozta:

Alsó tagozat:
1. Szakály Zita (Hunyadi Iskola 3.o.)
2. Rencsár Ábel (Hunyadi Iskola 3. o.)
3. Szécsi Kíra (Hunyadi Iskola 4. o.)
Különdíjat kapott: Botka Kitti (Szent Anna Iskola 1. o.), Fenyvesi Bálint
(Szent Anna Iskola 4. o.)

Felső tagozat:

1. Mike Márk (Szent Anna Iskola 6. o.)
2. Dudás Alíz (Szent Anna Iskola 6. o.)
3. Koszorús Dorina (Hunyadi Iskola 5. o.)
A díjazottak és minden mesemondó - Fenyvesi Medárd, Gulyás András,
Kolompár Dorina, Lajdi Zselyke Apolka, Miskolczi Regina, Miskolczi Szonja, Rab Anna - dicséretet érdemel kitartó szorgalmáért, bátor kiállásáért,
színvonalas szerepléséért.
A mesemondók megyei találkozóján Szakály Zita és Mike Márk képviselte városunkat, ahol színvonalas mesemondásukkal a kacsalábon forgó
palota udvarhölgye és apródja rangot nyerték el.
Minden mesemondónak gratulálunk, köszönjük a felkészítő pedagógusok és szülők munkáját!
Sz.A.

A jövő elkezdődött!
Jánoshalma Város Önkormányzata 2015. február hónapban megkezdte egy új Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását. A feladat társadalmi
jelentőségére való tekintettel a rendelkezésre álló idő függvényében a város vezetése kiemelt hangsúlyt kíván fektetni az érintett
szereplőknek a tervezési munkába történő bevonására, a velük
folytatott kommunikációra, ezáltal elősegítve egy, a helyi társadalom többsége által elfogadható, támogatható fejlesztési jövőkép
kimunkálását. Az Önkormányzat a munka minden lényeges lépésében igyekszik együttműködni, együttgondolkozni a helyi szakemberekkel, főbb véleményformálókkal és a lakossággal.
A Településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési
Stratégia kidolgozása során fontos szempont a széleskörű
partnerség megteremtése, valamennyi, a településen érdekelt
gazdasági, társadalmi szervezet, közigazgatási szerv irányában.
A Képviselő testület jogosult a folyamat eredményeként elkészült és a Belügyminisztérium által minőségbiztosított Integrált
Településfejlesztési Stratégia elfogadására.

A tervezésben részt vevő munkacsoportok

Tervezők, szakértők csoportja (Konzorcium)
A 266/2013. (VII. 11.) sz. Kormányrendelet értelmében a településfejlesztési feladatok (a megalapozó vizsgálatok - koncepció - és ITS)
tekintetében kötelezővé vált a megfelelő jogosultsággal rendelkező
szakági tervezők bevonása. A 314/2012. sz. Kormányrendelet
a helyzetfeltárási szakaszban a teljes körű –– helyzetfeltárás
elvégzését írja elő, amihez a szakági tervezők igénybevétele
kötelező.
Jánoshalma Város településfejlesztési koncepciójának és
integrált településfejlesztési stratégiájának szakmai tervezését
Magyarország Kormányának megbízásából az ITS DA Konzorcium
végzi, szoros együttműködésben az Önkormányzat szakmai
munkatársaival, valamint a partnerségi egyeztetés során működő
munkacsoportokkal.
A Tervező konzorcium feladatai a partnerségi együttműködés során:
•
Szakmai dokumentumok kidolgozása (adatgyűjtés,
egyeztetési és végső változatok ki-dolgozása)
•
Partnerségi egyeztetések szakmai előkészítése
•
Partnerségi egyeztetések moderálása
•
Beérkező javaslatok szakmai feldolgozása, visszacsatolás
a szakmai koordináció felé
•
Tájékoztató anyagok összeállítása
Munkacsoport Szerepkör
Név
Projektvezető
Dócsné Balogh Zsuzsanna
Régiós koordinátor
Tendli Krisztina
Felelős tervező
Fürstand Attila
(Felelős tervező helyettes)
Tóth Róbert
Településtervező (TT)
Zétényi Zsófia
Tervezők,
Településtervezési zöldfelületi és
Tóthné Pocsok Katalin
szakértők
tájrendezési szakági szakértő (TK)
(Konzorcium) Településtervezési közlekedési
Kiss András
szakági szakértő (Tkö)
Társadalompolitikai szakértő
Tóth Róbert
Gazdaságfejlesztési szakértő
Tóth Róbert
Antiszegregációs szakértő
Bernáth Péter
Környezetvédelmi szakértő
Ádány Mihály

2015. március

A számos Boldogasszony-ünnepet itthon hagyományosan nem arról
nevezték el, hogy miről szól az adott ünnep, hanem arról az időszakról, amikorra esnek. A gyümölcsfákat például március végén szokás beoltani, ezért
ezt a március 25-re eső katolikus ünnepet Gyümölcsoltó Boldogasszonynak
hívjuk magyarul. Ezen a napon emlékezünk az „angyali üdvözletre”, vagyis
arra a bibliai történetre, hogy Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriának
a megtestesülés örömhírét (Lukács 1, 26-27). Jézus fogantatásának ünnepe 9 hónappal Jézus születésének napja, karácsony előtt van. Ez az ünnep
ihlette az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat. Az ábrázolásokon a
Gábor angyal kezében v. külön vázában látható liliom nem Mária tisztaságára, hanem a paradicsomi életfára utal, amelyből a megváltás sarjadzik.
Ezen ünnephez kapcsolódik a lelki örökbefogadás, a lelki adoptálás is,
amely egy a magzati életet támogató imamozgalom. Gondolata Fatimából
ered, konkrét formát 1987-ben Varsóban öltött. E során egy konkrét személy
9 hónapra elkötelezi magát, hogy minden nap imádságot és jó cselekedetet ajánl föl egy veszélyeztetett magzat megszületéséért s törvényes családi
keretek közötti felnövekedéséért. Egyben engesztel az
abortuszokért. Álljon Uram
Jézus, Édesanyád, Mária
közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged,
valamint Szent Józsefnek,
a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed
után gondoskodott Rólad –
kérlek téged annak a meg
nem született gyermeknek
érdekében, akit lélekben
adoptáltam, és akit a halál
veszélye fenyeget. Kérlek,
adj szüleinek szeretetet
és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét,
melyet Te magad rendeltél
számára. Ámen.»
Sándor atya plébános

Tervezzük együtt városunk jövőjét!

Irányító Csoport (ICS)
Az irányító csoport (ICS) a település főbb vezető tisztségviselőiből, a település főbb fejlesztési irányainak kijelöléséért felelős személyeiből tevődik
össze. Az önkormányzaton belül működő szakmai bizottságok felelősek a
város adott szakterülethez kapcsolódó döntéseiért, ezen keresztül a fejlesztési irányok meghatározásáért.
Munkacsoport

Javasolt tagok

Tagok megnevezése

Irányító Csoport (ICS)

Polgármester
Alpolgármester
Jegyző
Szakmai Bizottság vezetője
Szakmai Bizottság vezetője

Czeller Zoltán
Kovács József
Dr. Benda Dénes
Malustyik Béla
Madarász Attila

Önkormányzati munkacsoport (ÖMCS)

Az önkormányzat irodái és csoportjai, valamint az önkormányzati
tulajdonban lévő cégek, intézmények vezetői aktív szerepet
kapnak a vizsgálati munkarész és a tervezési folyamat későbbi
munkafázisainak vonatkozásában is.
Megalapozó
vizsgálati
munkafázisban
adat
és
információszolgáltatással, települési dokumentumok rendelkezésre
bocsátásával, valamint esetlegesen szakértői interjúk keretében
segítik a tervezői-szakértői csapat (Konzorcium) munkáját.
A stratégia készítési fázisban szerepe a tagok szakterületét érintő
javaslatok megfogalmazása, majd a készülő dokumentumok
észrevételezése,
véleményezése,
tervezők
felé
történő
visszacsatolása.
Munkacsoport Javasolt tagok
Tagok megnevezése
Juhász Anikó
Osztályvezetők
Tóth Erika
Kasziba Sándor
Műszaki osztály munkatársa
Bíróné Szegfű Mariann
Ördögh Edit
Önkormányzati Intézményvezető
Ádám Tamásné
munkacsoport Önkormányzati tulajdonú cégek vezetői Juhász Zsolt
(ÖMCS)
Mizser Attila
Egyéb önkormányzati feladat képviselője Taskovics Péterné
Kutyifa István
Rend- és Katasztrófa- védelem képviselői Nagy Sándor
Mészáros István
Helyi egyeztető munkacsoport (HMCS)
Jánoshalma
közéletének
fontosabb
szereplőiből,
véleményformálóiból kerülnek kiválasztásra. Összehívása során
elsősorban a helyi civil és szakmai szervezetek, fontosabb
közszolgáltatási, oktatási, kulturális, turisztikai, valamint a város
irányításáért felelős intézmények vezetőire számítunk, akik
helyismeretükkel, sajátos nézőpontjukkal segíthetik a tervezői
munkát.
Munkacsoport Tagok megnevezése Képviselt szervezet
Képviselt
tématerület
Bodroginé
BKKM Kormányhivatal
közigazgatás
Dr Mikó Zsuzsanna Jánoshalma Járási Hivatala
Szakál Lajos
oktatási intézmények
oktatás
Helyi
Czeller Zoltán
civil egyesületek
civil szféra
Egyeztető
Munkacsoport Kiss György
kisebbségi szervezetek
szociális
(HMCS)
Malustyik Béla
vállalkozások, turisztika
gazd. szféra
Kovács József
agrár szervezetek
agrárium
Nagy Zsolt Zoltán egyházak
vallás

Az államigazgatási egyeztetési eljárásban érintett szervezetek
1. Állami főépítész
2. Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség
3. Területi vízügyi hatóság
4. Területi vízügyi igazgatóság
5. Fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
6. Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve
7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
8. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
9. Fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége
10. Járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala
11. Fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala
12. Megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága
13. Megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
14. Fővárosi és megyei rendőr-főkapitányság
15. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága
16. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
17. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
18. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője
A településfejlesztési koncepciót és az ITS-t az államigazgatási
szervek együttesen véleményezik.
Az államigazgatási egyeztetési eljárásban érintett
önkormányzatok
1. Borota Község Önkormányzata
2. Kéleshalom Község Önkormányzata
3. Mélykút Város Önkormányzata
A város vezetői kérik a lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel
az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésének folyamatát,
az erről szóló híradásokat, a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban, Jánoshalma Város honlapján, illetve közösségi oldalon!
Építő jellegű ötletekkel minél többen igyekezzenek bekapcsolódni a tervezési folyamatba, építsük együtt Jánoshalma
jövőjét,
a MI JÖVŐNKET!

Rendelkezés az adó 1% százalékáról
A kedvezményezett neve:
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület
A kedvezményezett adószáma:
18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe:
6440. Jánoshalma. Béke tér 1.
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STABIL KÖLTSÉGVETÉS, BIZAKODÓ INTÉZMÉNYVEZETŐK
Tájékoztató Jánoshalma Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015. február 12-én tárgyalta a Képviselő-testület a város idei költségvetését. A tervezési folyamat már 2014. novemberben elkezdődött az
intézményvezetőkkel történő egyeztetésekkel, akik konstruktívan együttműködtek a város vezetésével. Ennek eredményeképpen az intézmények
működőképességét biztosító költségvetés született meg, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Az éves költségvetésben a Képviselő-testület – a kötelező és önként vállalt feladatokra is tekintettel – egész évre meghatározza a források felhasználásának módját és arányait.
2015. az első olyan év, amikor az önkormányzatok úgy végezhetik munkájukat, hogy már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre koncentrálhatnak:
a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésre, a helyi közösség számára fontos projektek megvalósítására.
A helyi önkormányzatok finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú
támogatási rendszerben történik.
Az önkormányzati feladatok legnagyobb részét az igazgatási és a településüzemeltetési feladatok teszik ki.
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az
óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés átlagbér- alapú támogatással és óvodaműködtetési támogatással járul hozzá.
Kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása (bértámogatás, üzemeltetési támogatás) a szociális ágazatnál jelenik
meg – igazodva ahhoz, hogy az e területhez kapcsolódó szabályozást és
felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.
Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak
védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés önálló előirányzaton
biztosít támogatást.
A helyi adókból származó bevétel teljes egészében az önkormányza-

tok saját bevétele és helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.
A gépjárműadó megosztás szabályaiban 2015-ben nincs változás, a
belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett
adó 40%-a marad helyben, 60%-a a központi költségvetést illeti meg.
A Képviselő-testület a
a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét
c.) a tárgyévi költségvetési
bevételek és kiadások egyenlegét
állapítja meg.
A Képviselő-testület a
a.) finanszírozási célú kiadások összegét
b.) a költségvetés összesített hiányát
c.) a költségvetés főösszegét
állapítja meg.

2.683.941.000 Ft-ban
2.688.791.000 Ft-ban
4.850.000 Ft-ban

0 Ft-ban
4.850.000 Ft-ban
2.688.791.000 Ft-ban

A Képviselő-testület a hiány belső forrásból történő finanszírozása, a
költségvetési maradvány működési célú igénybevétele mellett döntött.
MIRE, MENNYIT KÖLTÜNK 2015-BEN?

Az önkormányzat tervezett kiadásai
1.) Növénytermesztés és hozzá kapcsolódó szolgáltatások
7.683 EFt
2.) Nem veszélyes (települési) hulladék
vegyes begyűjtése, szállítása
1.850 EFt
3.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9.876 EFt
4.) Szennyvíz-csatorna beruházás (pályázati forrásból)
1.052.835 EFt
5.) Közutak üzemeltetése, fenntartása
7.817 EFt
Parkolók kialakítása
250 EFt

6.) Kunfehértói tábor
2015. évi fenntartási költségeihez hozzájárulás
250 EFt
7.) Diákélelmezési Konyha fenntartása, üzemeltetése
133.812 EFt
8.) Az önkormányzati vagyongazdálkodással
kapcsolatos feladatok
73.907 EFt
9.) Építményüzemeltetés
37.828 EFt
10.) Zöldterület kezelés
20.653 EFt
11.) Önkormányzati jogalkotás
42.155 EFt
12.) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (pályázatból) 5.818 EFt
13.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
950 EFt
14.) Közvilágítási feladatok
22.048 EFt
15.) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 436.730 EFt
16.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
47.131 EFt
17.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása 37.532 EFt
18.) Ár- és belvízvédelem
1.000 EFt
19.) Óvodai nevelés, ellátás - épület működtetési feladatok
5.500 EFt
20.) Egészségügyi alapellátások
57.399 EFt
21.) Pelikán Non-profit Kft működési körébe tartozó feladatok 81.372 EFt
22.) Eseti szociális ellátások
2.800 EFt
23.) Közfoglalkoztatás (állami támogatásból)
155.089 EFt
24.) Helytörténeti gyűjtemény fenntartásának kiadásai
47 EFt
25.) Lajtha László Kft könyvtár és közművelődési feladatok 18.061 EFt
26.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
23.917 EFt
27.) Kossuth u. 5. épület felújítása-IPA
határon átnyúló pályázatból
3.940E Ft
28.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
148.213 EFt
29.) Szociális ellátások (állam által finanszírozott juttatások) 54.789 EFt
30.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 197.439 EFt
Czeller Zoltán
polgármester

Közművelődési feladatok önkormányzati támogatása 2015-ben
Közművelődési megállapodás keretében finanszírozza Jánoshalma
Városi Önkormányzat a Lajtha László Művészeti, Szolgáltató Közhasznú
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét. Az Önkormányzat a végzett feladatok ellátásához kapcsolódóan a támogatás összegét
2015. évben 17.561.000 Ft- ban határozta meg, az alábbiak szerint:
Feladat megnevezése
Hagyományos közösségi kult. értékek
gondozása - Közművelődés
Könyvtári szolgáltatások
Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

Támogatás összege
8 466 eFt
8 025 eFt
1 070 eFt

Az Önkormányzat költségvetése a Lajtha László Non-profit Kft számára a feladatok ellátásához a fenti támogatáson túlmenően 500.000 Ft felhalmozási célú
támogatást is tartalmaz.
Az Önkormányzat az az Imre Zoltán Művelődési Központ épületében, külön
egyeztetés alapján, ingyenesen helyet biztosít a honvédségi civil szervezetek
számára.
a) Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület
b) Honvédség és Társadalom Baráti Kör
c) Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete
d) Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja
Az Önkormányzat helyet biztosít az Imre Zoltán Művelődési Központ
épületében a Honvédségi Tüzér Emlékmúzeum számára.
A Lajtha Kft. nyitvatartási idejében biztosítja az érdeklődők számára a Helytörténeti Gyűjtemény (Jánoshalma, Molnár János u. 4. szám)
megtekintését. Amennyiben a telefonon, írásban vagy személyesen bejelentett látogatói igény jelzése történik, a Lajtha Kft. időpontot egyeztet az
érdeklődővel.

Szociális feladatok
Önkormányzati
támogatása 2015-ben

A Lajtha Kft. az érdeklődők számára biztosítja az Önkormányzat és
a MAZSIHISZ között kötött Együttműködési megállapodás alapján a Zsinagóga megtekintését. Telefonon, írásban vagy személyesen bejelentett
látogatói igény esetén, a Lajtha Kft. az igénylővel egyeztet.
Az Imre Zoltán Emlékszoba megtekintésére, nyitvatartási időben
van lehetőség.

Horgászok Klubja
Jánoshalmi Horgász Egyesület
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jánoshalmi
Csoportja

alkalom
havi 1 alk.
havi 1 alk.
havi 1 alk.
havi 1 alk.
heti 1 alk.
heti 1 alk.
heti 1 alk.
havi 1 alk.
heti 1 alk.
heti 1 alk.
évi 3-7 alk.
heti 1 alk.
évi 4 alk.
heti 1 alk.
évi 1 alk.

óra
3 óra/ alk.
3 óra/ alk.
3 óra/ alk.
2 óra/alk.
2 óra/alk.
2 óra/alk.
2 óra/alk.
2 óra/alk.
2 óra/alk.
3 óra/alk.
6 óra/alk.
2 óra/alk.
3 óra/alk.
2 óra/alk.
2 óra/alk.

létszám
10 fő
16 fő
30 fő
40 fő
30 fő
15 fő
12 fő
30 fő
35 fő
30 fő
45 fő
25 fő
15 fő
30 fő
45 fő

Állampolgársági eskü

Támogatás
összege
15.913.000 Ft
5.324.000 Ft
3.017.000 Ft
6.501.000 Ft
9.179.000 Ft
18.174.000 Ft
1.509.000 Ft
3.405.000 Ft

Fentieken túl – a Pelikán Kft számítását alapul véve – tervezésre került
még dologi kiadás 18.350.000 Ft összegben, mert a szociális otthoni és
az étkezési térítési díj azon részét, melyet az ellátott személy nyugdíjából
megfizetni nem képes, az önkormányzat fizeti meg a működtető Pelikán
Kft-nek havi elszámolás alapján.

évi 3 alk.

2 óra/alk.

50 fő

A Kft. közművelődési és könyvtári közhasznú tevékenységeinek díjai

Az Önkormányzat a végzett feladatok ellátásához kapcsolódóan a támogatás összegét 2015. évben 63 022 eFt- ban határozza meg.
Működési engedélyben
szereplő ellátottak sz.
Idősek otthona:
75 fő
Étkeztetés:
90 fő
Házi segítségnyújtás
18 fő
Idősek klubja
25 fő
Családsegítés
igény és szükség szerint
1-18 éves lakosság igény és
Gyermekjóléti szolgáltatás
szükség szerint
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
10 fő
Hajléktalanok nappali melegedője
10 fő

25 fő
25 fő

Színházterem (max. 250 fő):
Konferenciák, előadások
5 000 Ft/óra
Bálok, lakodalmak
Konyhahasználat nélkül
40 000 Ft/alkalom
Konyhahasználattal
80 000 Ft/alkalom
Konferencia terem (max. 60 fő)
Konferenciák, előadások, termékbemutatók
2 500 Ft/óra
Konyhahasználattal
5 000 Ft/óra
Földszinti foglalkoztató (max. 20 fő)
Előadások, tanfolyamok
1 500 Ft/óra

Jánoshalma Városi Önkormányzat februári ülésén döntött a városban
szociális feladatokat ellátó Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi
Integrált Intézmény támogatásáról.

Ellátási forma

2 óra/alk.
2 óra/alk.

Imre Zoltán Művelődési Központ 2012. évtől terembérleti díja

Az Imre Zoltán Művelődési Központot ingyenesen használók köre
és időkerete
Csoport neve
Pávakör
Mezei Csokor
Új Pávakör
V60 Galamb Egyesület
Jánoshalmi Mithras Pedagógus Énekkar
Díszítőművész szakkör
Pöndölösök- citerazenekar
Méhész egyesület
Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesülete
Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület
Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület
Flóra Asszonyklub
Erdélyi Hagyományokért Egyesület
Honvédség és Társadalom Baráti Köre
Jánoshalma és Vidéke Méhész Egyesület

évi 1 alk.
évi 4 alk.

Március 5-én délelőtt újabb három Vajdaságban élő tett állampolgársági
esküt Czeller Zoltán polgármester előtt. A vonatkozó törvény értelmében ezzel
Magyarország állampolgárává lettek. Mindig megható egy ilyen eseményen részt
venni, mert mindahányszor újabb és újabb emberi sorsok lapjai nyílnak meg a
hivatalos ceremónia utáni kötetlen beszélgetésesek során, és az is, hogy kinek
mit jelent ez az ünnepélyes pillanat. Sokszor régi rokoni szálak bogozására is
sor kerül, hiszen a határ mesterségesen meghúzott vonal és családokat is szétszakítottak vele.

Könyvtári beiratkozási díj:
Tánciskolai beiratkozási díj:
Tánciskolai belépő:
Tánciskolai össztánc belépő:
Gyermekszínházi belépő:
Felnőtt színházi belépő:
Zenei rendezvény belépő díja:

700 Ft
8 000 Ft
300 Ft
500 Ft
500 Ft
2 000 Ft
500 Ft
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„Keressük a térségi értékeket a Jánoshalmi Járás területén”
című pályázat eredményhirdetése
A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 2015. február 27-én 15 órakor tartotta az általa kiírt pályázat eredményhirdetését.
A rendezvény felolvasással kezdődött Égertzné Rendek Viktória és testvére – Dr. Rendek Magdolna Boldog Asszony című könyvéből.
Ezt követően Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető köszöntötte a
megjelenteket, és megnyitotta a kiállítást.
Farkas Margit hivatalvezető-helyettes és Szép Péter a hivatalban dolgozó kolléga ismertette a pályázatra érkezett munkákat, majd Tóth Viktor a
Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei irodavezetője méltatta a
Helyi értékek jelentőségét egy település életében.
A rendezvényen részt vettek a járás önkormányzatainak, intézményeinek képviselői is.
A hivatalvezető elmondta, hogy a hivatal 2014. június 6-án hirdette meg
a „Keressük a térségi értékeket a Jánoshalmi Járás területén” című pályázatot. A benyújtási határidő 2014. december 31. volt, 17 pályázat érkezett
be Jánoshalma, Borota, Rém és Mélykút településekről.
A pályázók többek között épületekkel, kihalófélben lévő szakmákkal,
gasztronómiai különlegességekkel és gyűjteményekkel pályáztak.
A beérkezett pályamunkákat bíráló bizottság értékelte, melynek elnöke
Imre Károly, a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájának
nyugalmazott vezetője volt, tagjai Papp Imréné, Rém község polgármester asszonya, Koch Jánosné, borotai nyugalmazott pedagógus, kézműves
szakember; Földes István, Mélykút város alpolgármestere; Szakál Lajos,
jánoshalmi pedagógus és önkormányzati képviselő;
A zsűrinek nehéz dolga volt, mert a különböző kategóriákban érkezett pályaműveket nehéz volt összehasonlítani, rangsorolni. A bíráló

bizottság hat pályázatot minősített
kiemelt pályázatnak és két különdíj átadásáról döntött. Ezen pályázók oklevelet és ajándékot kaptak. Minden nem kiemelt pályázó is
kapott emléklapot, amelyben munkáját elismerték, valamint kisebb
ajándékot is.
A kiállítás a pályázati kiírásra
érkezett munkákat dolgozta fel. A
benyújtott pályázatok (szöveges
leírás és a pályázathoz kapcsolódó
fényképek) a Művelődési Központ
nagytermében felállított paravánokon kerültek elhelyezésre, minden
paraván előtt asztal állt, amelyen
a pályázathoz kapcsolódó tárgyak
voltak.
A hivatalvezető megköszönte a
pályázók munkáját, mellyel hozzájárultak a térségi értékek felkutatásához, valamint minden együttműködő
munkáját, akik a rendezvény sikeres megtartását munkájukkal vagy más
módon segítették, támogatták.
A díjak és ajándékok többségét a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
valamint a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodája biztosította.

A rendezvény után a résztvevők megtekinthették a kiállítást, megízlelhették a grillázs torta anyagából készített kóstolót.
A pályázók közreműködésével kulturális programokat is láthattak a vendégek:
bemutatkozott a Vadvirág néptánccsoport Mélykútról, egy igaz történetet osztott meg velünk a mélykúti Malustyik János Szvetnik Joachimról.
A rendezvény ideje alatt rafiafonás
és barackmagból
ékszer készítés
került bemutatásra, amelyet mindenki megtekinthetett.
A Járási Hivatal
által kiírt pályázatra jelentkezni már
nem lehet, újabb
pályázat nem kerül
kiírásra, de akinek javaslata van
és szeretne helyi
értéktárba felvételre javasolni valamit, a helyi önkormányzatok által
létrehozott értéktár bizottságokhoz
fordulhat.
A Jánoshalmi Értéktár Bizottság városunkban már megalakult, elnöke
Czeller Zoltán polgármester úr.
Jánoshalma, 2015. március 2.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

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

Elkezdődött a szociális rendszer megújítása
– A szociális támogatások egy része új helyen igényelhető
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat
segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az
aktív korúak ellátására vonatkozó támogatások, vagyis a rendszeres
szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás a
jövőben a járásoknál intézhető.
Az állam által kötelezően nyújtandó szociális ellátásokat 2015. március
1-től a járási hivatalok állapítják meg.
Ezek az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi
ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek
nyújtott ellátás. Ezen ellátás keretében kétféle támogatás állapítható meg,
a foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
A jogszabályi rendelkezések alapján 2015. március 05. napjáig még a települési önkormányzatok fogják folyósítani az aktív korúak ellátásához kapcsolódó – 2015. február hónapra járó – támogatási összegeket. A 2015.
március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd.
Ezen támogatási összegek az ügyfelek döntése alapján bankszámlára,
vagy lakcímre kerülnek kiutalásra, a támogatások készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalánál az
aktív korúak ellátásával kapcsolatos támogatások, így a foglalkoztatást
helyettesítő és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
iránti kérelmek benyújthatók a következő helyeken és időpontokban:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @janoshalma@bacsjaras.gov.hu
valamint
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@lab.hu
Mindkét helyen az ügyfélfogadási idő:

hétfő: 800-1200 és 1300-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

A kérelmek benyújthatóak a Jánoshalmi Járáshoz tartozó településeken az ügysegédeknél az eddig megszokott ügyfélfogadási időben.
A helyi önkormányzatok felelőssége a helyi viszonyok ismeretére építve
növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, azzal,
hogy a jövőben önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett, saját belátásuk szerint az önkormányzatok feladata lesz a szociális
jellegű segélyek biztosítása. Az állam azonban az erre a célra elkülönített
keretből támogatást biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek nem
rendelkeznek megfelelő forrásokkal a feladat kielégítő ellátására.
Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési
támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. március 01től hatályos változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató anyag elérhető
a www.bkmkh.hu weboldalunkon.
Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

ügyfélfogadási ideje
2015. március 01-től megváltozott
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.

Földhivatali, nyugdíjbiztosítási és fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadások a
jánoshalmi Járási Hivatalban

minden szerdán
8-12 óra között
minden hónap második
nyugdíjbiztosítási
péntekén 8-12 óra között
ügyfélfogadás
(legközelebb 2015.03.13-án és
2015.04.10-én )
Minden hónap első hétfőjén
9-12 óra között
Fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadás
(A húsvéti ünnep miatt
legközelebb 2015.04.13-án)
Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében
Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják
az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

földhivatali ügyfélfogadás
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5. oldal

Az 1961 után erőszakkal létrehozott kolhozrendszerű szövetkezetek következményei
2. rész
A Termelőszövetkezetek Közös Vállalkozása a téeszektől kapott területeken elkezdte a gyümölcsösök és szőlők telepítését. A termelőszövetkezetek
egyesítése következtében betelepített területek is kerültek a Tsz-közihez.
A kéleshalmi Vörös Csillagtól 82 hektár szőlő és 4 hektár kajszi barack, a
Borotai Tsz-től 28 hektár szőlő került a Tsz Közi Vállalkozáshoz.
A beinduláshoz Dr. Bucsi Gábor igazgató a párt és a kormány segítségével fiatal, frissen végzett szakembereket szerződtetett a Vállalkozáshoz.
Így kerültek Jánoshalmára:
Balasits Emil, Gecse Lajos, Kemény Endre, Kemény Endréné, Pataki
Sándor, Pataki Sándorné, Péterfi Ferenc, Schneider Gyula, Szabó János,
Tamás Ferenc és Zentay Ferenc.
A fenti szakemberek egyetemet és főiskolát végzettek voltak.
A szőlőtelepítéseket a téesztagok végezték az elején, majd állandó dolgozókat szerződtettek.
A Családi Művelés Ágazat munkáját Zentay Ferenc vezette, azonban a
nagyüzemben dolgozó szakemberek is segítették munkáját.
A párt ellenőrzést is megoldották az üzemágban. Odahelyezték Nagy
M. Istvánt, aki az 1956-os forradalom előtt Jánoshalma tanácselnöke volt,
aki nem volt népszerű. A forradalom ideje alatt el kellett menekülnie a nép
haragja elöl. Így hálálták meg a párthűségét, pedig semmi szakképzettsége sem volt. A vezetés mellé a Jánoshalmi Tsz Közi Vállalkozáshoz pártitkárnak Kassai Bélát nevezték ki, aki addig a járási tanács mezőgazdasági osztályvezetője volt.
Akkor még a szőlőkben, kertekben annyi cseresznyefa volt, hogy vagonszámra vettek át és szállítottak innen róluk szedett cseresznyét. Az export
biztosítása úgy valósulhatott meg, ha a cseresznyelégy elleni védekezést
elvégeztük. Ezt csak repülőgépes védekezéssel tudtuk biztosítani.
Már az előzőekben írtam, a téeszekbe kényszerített családok a gyümölcsösökből és a szőlőkből kapott forintokból tudták fenntartani magukat.
Azonban a Tsz-közihez felvettek már havonta megkapták
fizetésüket. A termelőszövetkezetek is áttértek arra, hogy
a tagok munkaegységre havonta kaptak előleget. Azonban
volt olyan eset, hogy évvégén a munkaegység értéke alacsonyabb volt az előlegnél. Így a következő évben le kellett
dolgozni az előleget.
A fenti problémák azt eredményezték, hogy a fiatal munkaerő itt hagyta a szövetkezeteket, sokan vidékre, az iparba mentek el dolgozni. Jánoshalma lakossága
ekkor kezdett el csökkeni. Azonban ami még a Rákosi- és
Kádár-rendszernek nagy bűne volt, hogy az iparosokat is
erőszakkal szövetkezetekbe tömörítette. Így hozták létre a
kisipari szövetkezeteket.
Jánoshalmán sok száz kisiparos működött. Mind ipartestületbe tömörültek. A párt ezt is megszüntette, ugyanígy megszüntette a parasztság szervezetét is, a Gazdakört.
Az erőszakos szövetkezetesítést az tetézte, hogy a csa-

ládi gazdaságokban előállított termékek lassan elfogytak, ebből hiány keletkezett, mert a kispiacok működését is megszüntették, korlátozták. Az lett a
vége, hogy háztáji gazdaságokat engedélyezték, sőt támogatták. Később a
termelőszövetkezeteken keresztül leadott sertésért, gyümölcsért, pritaminpaprikáért a közös gazdaságok nagyüzemi felárat kaptak. Sok szövetkezetet ez a nagyüzemi felár tartott fenn, mert másképpen a nagyüzemi rész
veszteségessé vált.
Ami örök tanúság, hogy az erőszakos szövetkezetesítéssel a szövetkezés szó jelentőségét járatták le. Még ma is kísért, hogy szó mögött nem a
nemes szövetkezést látják, hanem a kolhozrendszerű termelőszövetkezeteket, pedig a nagy múltú Hangya szövetkezet, Földműves Szövetkezet a
családi gazdaságok érdekeit szolgálta. Abban az időben még Jánoshalmán

Hitelszövetkezet is működött. Nem igaz tehát az a mai állítás, hogy jánoshalmi ember szövetkezet ellenes.
Az 1970-es évekig eltartott, amíg a Tsz-ek állami segítséggel talpra álltak.
A Tsz-közi Vállalkozás 1970-es évekre már saját telepítésű 420 hektár
szőlővel, 350 hektár gyümölcsössel rendelkezett. Közben bevezették a dolgozók háztáji területük kimérését, szőlőben.
A fenti területek, ahogy termőre fordultak a saját munkaerő nem tudta elvégezni a szükséges munkákat, Hajósról szakszerű munkaerőt kellett
szerződtetni. Ahogy az ültetvények erősödtek arra kényszerült a Tsz-közi,
hogy nagyüzemi területeket is részes művelésbe adja. Ezek mellett diáktábort is kellett működtetni a munkák időben történő elvégzése érdekében.
Dági József

2015. február 27.

Felhívás!

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ JÁNOSHALMA
JÁNOSHALMA – MÉLYKÚT
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

A Borotai Takarékszövetkezet

megkezdte az alábbi befektetési termékek forgalmazását:

Kamatozó kincstárjegy:

Ezúton tájékoztatjuk Jánoshalma Város lakosságát, hogy az Ivóvízminőség-javító
projekt keretében az ivóvízhálózaton

Fix kamatozás, állami garancia, 1 éves futamidő.

2015. március 2-ától 2015. április közepéig

Államkötvény

a Város utcáiban hálózattisztítási munkákat végeznek.
Az utcaszintű pontos időpontokat, értesítéseket, minden lakos a postaládába dobott
szórólappal kapja kézhez.
A megjelölt napokon 8-18 óra között a vízszolgáltatás részlegesen szünetelhet,
nyomásingadozás várható.
Kérjük, hogy azokon a szakaszokon, ahol a hálózattisztítás történik a megjelölt
időpontokban, az ivóvízzel üzemelő berendezéseket, azokat a háztartási eszközöket,
amelyek a vízhálózatról vizet vételeznek (mosógép, mosogatógép, boyler, kazán stb.)
kötelező érvénnyel ne használják, kapcsolják ki! Amennyiben a háztartási eszköz előtt
elzáró szerelvény van, kérjük azt is zárják el!

A Prémium

Magyar Államkötvény
(PMÁK)

3 és 5 éves futamidő.

Bónusz Magyar Államkötvény
(BMÁK)
4, 6 és 10 éves futamidő.

A kamatprémium mértéke 1,25%-3% között változó.

A mechanikai hálózattisztítás tervezett napja előtt kérjük szociális célra (főzés, WC
öblítés, kézmosás stb.) előzetesen vételezzenek vizet.

Termékeinket lakossági és non-profit ügyfeleink jegyezhetik,

A tisztítás ideje alatt az ivóvíz zavarossá válhat, mely a munkák befejezését követően
a kerti csap rövid idejű megnyitásával letisztul. A tisztítási munkák ideje alatt, a zavaros
vizet esetleges felhasználás előtt célszerű ülepíteni.

a jegyzés és visszaváltás díjmentes!

Amennyiben a hálózatmosatás során és azt követően bármilyen vízszolgáltatási
hibát (pl. nem folyik a csapból víz, csőtörés jelét tapasztalják az ingatlan előtt)
észlelnek, kérjük, jelezzék, a Vízműnél.

további részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken!

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel
kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét. Köszönjük!
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A tájékoztatás nem teljes körű,
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6. oldal

Munkahelyi kalandok
1974.05.04.
1.
Május első szombatja volt. Délelőtt már sütött a tavaszi nap.
Korábban megkínáltuk Gál Laci munkatársammal a
reggeli után a kerítés-résen átjövő szeszfőzdei munkásokat. Részben fehérborral, meg szódával is. Ők is meg
szoktak kínálni minket hajnalban, meg reggeli előtt.
Utána felmentünk az udvarra. Ugyanis munkatársaink többsége Gusztonyi István vezetésével a régi pincében dolgozott. Részben mosták, takarították, kenték
a hatalmas fahordókat, meg festették vörösre, kékre a
fahordók abroncsait.
Ám mi az öltöző mögötti udvarrészen húzódtunk meg
Lacival. Itt összefutottunk Faddi Miskával, aki kicsit idősebb volt tőlünk, és szabad idejében focizott a JSE csapatában.
Megkínáltuk egymást cigarettával, és leültünk a padkára.
2.
Faddi Miska megkérdezte:
– Miért nem motorral jársz Korpi a munkahelyedre?
– Mert nincsen pénzem motorra. A női használt biciklit, amellyel járok februárban édesapám kapta szerszámjavításért.
– Nincsen jogsid?
– Miskám, igaz, hogy tavaly szereztem segédmotoros, lovas kocsis, traktoros jogosítványt az ötven forintos pótvizsgámon.
– Akkor tudsz motort vezetni?
– Nem annyira. Flórián István László barátom, aki a
szomszédos szakközép osztály diája volt 1970 őszén
átadta a kis segédmotorját nékem is. Nem lakott olyan
messzire az iskolától, mint ide az állomás, de ezzel járt
a suliba. Sajnos eltörtem a műanyag sebváltóját, de
nem kellett kifizetnem.
Faddi Miska rámutatott a kitámasztott motorjára.
– Korpikám, próbáld ki a Simpson motoromat! Hiszen
láttalak 1973 őszén traktor vezetni. Ráadásul néha
nemcsak egy, hanem két pótkocsival is.
Tanácsát elfogadva odamentem a Simsonhoz,
berúgtam és ráültem az ülésre. Morgott a motor. Mivel
a két lábam a földön volt, hiába tekertem a gázt: emelkedett az első kerék.
Gál Laci szólt:
– Karesz, emeld fel a lábaidat!
A motor kivágódott, de biciklizőként megtanultam az
egyensúlyt, ezért nem estem el. Tettem egy kis kört,
majd leállítottam.
– Miskám! Örültem, hogy nem estem el és nem törtem össze a járgányodat! Ugyanis az ezerháromszáz
forintos fizetésemből gond lett volna javítatni.
Miska eldobta a csikket, majd eltolta a motorját a
tárolóhoz.
3.
Ekkor megjelent a majd harminc éves kollégánk,
Takács Pista.
– Gyertek le az új pincébe, mert nem jó, hogy itt lógtok az udvaron!
Ám hiába voltak ott hatalmas cement-hordók, csempével takarva belülről – már nem volt bennük akár egy
decinyi misztella se.
A söprűből, cukorból, citromsavból, vízből és tiszta-szeszből csinált műbort már régen kiszivattyúztuk a
vagonokba. Mint mesélték: exportra vitték a Szovjetunióba, hogy az embereket leszoktassák a tömény italról.
Gál Laci szólt Takácsnak:
– Pistám! Úgy sem kell itt dolgozni, hiszen reggel
kitakarítottunk. Miért ne játszhatnák fejelést?
– Lacikám, az öltözőben van pingpong-asztal.
– Taki, az nyilvánosabb hely! Itt szinte titokban lehetünk.
Közben a hátvéd Faddi Miska elment az öltözőbe

labdáért.
Gál Laci okította társát:
– Erre ügyelj Pistám! A fejelést kezdőnek nem szabad elhagynia az alapvonalat, de ha többen játszanak,
akkor a társa előre szaladhat, és tovább fejelheti a fejére érkező labdát. Ám kézzel, lábbal tilos hozzányúlni a lepattanó labdához, csak az ellenfél kapusa használhatja a végtagjait is: védéskor lábbal, kézzel vissza
lehet ütni a labdát. És ha a labda bejut az ellenfél kapujába, akkor egy pontot ér. Viszont ha fejével ér hozzá:
a stukk sokat jelent. Ha gólként érkezik, akkor duplán
számít, ám ha leesik a földre, akkor onnan fejelhet. De
ne felejtsed: ha a stukk-labda két lépésnyire esik le az
ellenfél kapujától, annak alapvonalától, akkor csak úgy
lehet fejelni, hogy a két ököl közé szorítják a labdát.
Különben, ha nincsen valódi kapu, és nagyon magasan érkezik a labda, és a kapus felnyúlva, felugorva,
nyújtott kézzel nem éri el, akkor a gól érvénytelen. De a
stukk-fejes nem ilyen, mint említettem, dupla pontot ér.
– Akkor játszom veletek – felelte Taki.
Miska megérkezett a labdájával.
Közben letettem két-két vödröt kapunak úgy, hogy a
betonpadozat egy-egy vonala volt tekinthető alapvonalnak is. Én az általános iskolai osztálytársammal, Gál
Lacival voltam csapatban, Faddi Miska meg Takival.
Mivel napközisként a falon tanultam fejelni vele meg
Szerezla Lacival, Csupity Lacival, ezért sokkal ügyesebbek voltunk. Meg sokat fejeltünk Náfrádi Ferivel a
Jókai utca kocsiútján. Már 32:10-re vezettünk, amikor
benyitott a pinceajtón Kecskés Zoltán igazgató.
4.
Félelmünkben abbahagytuk a játékot és összegyűltünk.
A Borpince igazgatója szigorúan nézett ránk.
– Miért játszotok? Ki biztatott erre? Inkább mennétek
az udvarra takarítani! Vagy fegyelmi eljárást indítsak?
Majd megbeszélem Schoblocher József párttitkárral.
– Ugyan miért – mondta Faddi Miska, – hiszen a múlt
hónapban megnyertük az országos munkaversenyt! És
kaptunk jelvényeket is.
– Lehetnék sztahanovisták is – tette hozzá Takács
István.
Az igazgató kezébe vette a labdát.
– Akkor dolgoznátok most is?
– Kedves Zoltán! Kérem vissza a labdámat – szólt
Faddi Mihály.
Miközben a társaim felmentek a lépcsőn, ekkor személyesen fordultam a vezetőmhöz.
– Igazgató uram, van csúsztatásom! Ugyanis rengeteg túlórát nem fizettettem ki. Hiszen fel kell készülnöm
a bölcsészkari írásbeli felvételire. A 192 órányi időből
négy hetet vennék ki! Május ötödikétől június elsejéig.
– Árpás, pályaelhagyó lennél?
– Igazgató uram! Nem utálom a szülőtermesztő, borkezelő szakmunkás minősítésemet, azért lettem szeptembertől gyakornokká itt. Azonban követve tavalyi
elképzelésemet: szívesebben lennék magyar-történelem szakos tanár!
– Ez furcsa. Akkor menjél fel a társaidhoz az udvarra és dolgozzatok!
5.
Örültünk, hogy nem kellett lemenni a régi pincébe.
Nem szerettük a festést, meg a neszelést. Különben
minden reggel és munkavégzéskor Lacival kitakarítottuk a teljes pincét.
Kimentünk az udvarra.
Gál Lacival fogtunk seprűt, Miska hozott lapátot, Taki
meg két vödröt.
Miközben tisztogattuk az udvart, lassan borulni kezdett az ég.
Reméltem, hogy elkerüljük a záport, zivatart.
Árpás Károly

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!

2015. március

A végrehajtó

Fél kettőkor csengettek a tízemeletes panelépület nyolcadik emeleti lakásának ajtaján. Az ajtónyílásban a
végrehajtó és a rakodó álltak. A csengetésre tízévesforma kislány nyitott ajtót.
– Csókolom! Anya mindjárt jön, a Karcsikát eteti éppen. Addig tessenek bejönni a szobába, körbenézni, hogy mit
lehet elvinni! – mondta és bevezette őket az egyszerű, de ízlésesen berendezett otthonba. Bentről, a kisszobából az
asszonyka kiszólt.
– Jöjjön, végrehajtó úr, nézzen körül, rögtön jövök én is. Nélkülem is felmérheti az elvinni való értéktárgyakat!
A végrehajtó és sofőrje beóvakodtak a nagyszobába. Megálltak a szoba közepén és tekintetük végigsiklott a szoba
berendezési tárgyain, mozdítható, nem létfontosságú értéktárgyak után kutatva. Tekintete a színes TV-én, egy újnak
tűnő szekrénysoron és két, a falon lógó olajfestményen állapodott meg. Közelebb lépett a képekhez. Mindkettő elég
réginek látszott. Tájképet ábrázoltak. Számára ismeretlen festő képei voltak. Közelebb lépett. Leemelte az egyiket
és megnézte a hátuljára ragasztott tanúsítványt. 1953-ban készült. Huszadik századi hazai festő műve. Dunát lehet
belőlük rekeszteni. A hetvenes években a Kultúrcikk Ipari Vállalat kisteherautóival a Képcsarnok raktáraiból felpakolt
kortárs művészek elfekvő képeivel megrakodva az újonnan átadott panellakásokat járó ügynökök éves részletre
árusították őket. Jó, ha megérnek egyenként 8-10 ezer Ft-ot.
Miután végzett a terepszemlével kiballagott a konyhába. Kihúzta a viaszosvászonnal letakart konyhaasztal alól a
hokedlit. Kézhátával lesöpörte az asztallapról a morzsákat és elővette a dossziét. Kivett egy foglalási jegyzőkönyvet.
Elkezdte felírni sorban: l db használt szekrénysor 45. 000 Ft, egy db használt színes Tv 32. 000 Ft, két olajkép 16. 000
Ft. Itt tartott, amikor előjött a kisszobából a fiatalasszony. A vízcsapnál lemosta kezét, megtörölte a radiátorra terített
konyharuhában és kezet nyújtott a végrehajtónak.
– Jó napot kívánok! Elnézést, hogy megvárakoztattam Önöket, azt hiszen nélkülem is el tudják végezni a
munkájukat az urak! Főzhetek egy kávét?
– Köszönjük, elfogadjuk. Asszonyom, tisztában van azzal, hogy a lakáson négyszázezer Ft. Jelzálogkölcsön van
bejegyezve, melyért, mivel nem fizették ki a Banknak, a férj elhalálozása miatt, önöknek kell jótállni. Mivel többszöri
felszólításra sem törlesztettek, így foglalásra, majd később a kiegyenlítetlen, még fennmaradó összeg ellenértékeként
árverezésre kell bocsátanom az ingatlant.
–Tudomásul veszem-, sóhajtotta a fiatalasszony és kitöltötte az időközben lefőtt kávét. A végrehajtó, miközben a
kávéját kavargatta, megkérdezte.
– Hogy történhetett meg, hogy itt maradtak ennyi adóssággal?
– A férjem kényszervállalkozóvá vált a saját vállalatánál. Biztosítása nem volt. Minimálbér után fizetett adót, Tb
járulékot. Amíg tudott dolgozni jól ment. Megvolt mindenünk. Hanem tavasszal rosszul lett. Kiderült gyomorrákja
van. Erre vettük fel a két kölcsönt. Próbáltuk az orvosokat megfizetni. Kellett a gyógyszerekre, a csodadoktorokra.
Szerettük volna kijátszani a halált, de a halál ügyesebb volt nálunk… sajnos szegény Alfrédem pokoli kínok közt
meghalt. Én fizetés nélküli szabadságot vettem ki és itthon ápoltam. Mire visszamentem volna tanítani, megszüntették
a státuszomat.
Mit kezdjen magával egy kirúgott matematika tanárnő? A lakásrezsit fizetni kell, a gyerekeknek enni kell, tudni,
adni, néha egy–két ruhadarabra, cipőre is kell költeni. Felvettem hát lakásfelújításra a másik 200 ezret. Az is elment
a gyógyításra. A kezeim között lehelte ki a lelkét. De legalább a családja, a gyerekei vették körül utolsó óráiban.
Nem bántam meg, hogy felvettem a kölcsönöket. Őérte tettem. Mondogatta pedig szegény, hogy Ancikám, hagyjatok
meghalni! Gondoljatok a jövőtökre, ne költsünk az orvosokra, csodaszerekre, nekem a nélkül is végem van! Nem
hallgattam rá.
– A szülőktől, rokonoktól nem tudna kölcsönkérni, hogy legalább elkezdje törleszteni? Meg tudnánk úgy oldani, hogy
halasztást kérek, mondjuk két évre. Nem kellene a lakást elárverezni! Legalább 100. 000 Ft-ot kellene befizetnie. Most
ahogy összeszámoltam, ha nagy jóakarattal becsülöm is fel, nyolcvanezer körüli összeget tudunk elvinni. Az ágyakat
nem rekvirálhatom el a gyerekek alól, a gyerekbútor semmit nem ér, a mosógépet nincs szívem elvinni, a többi kacattal
nem tudok mit kezdeni. Ékszerei nincsenek?
– Voltak, de mindent eladtam, zálogba tettem, nem tudtam kiváltogatni őket. Minden, ami értékünk volt elment a
gyógyításra. Az orvosok a végsőkig hitegettek, biztattak bennünket, pedig tudták, hogy nincs remény! És a főorvos az
utolsó pillanatban is zsebre gyűrte a hálapénzt! De, legalább a lelkiismeretem tiszta. Én mindent megtettem.
– Hol dolgozik? A munkahelyén nem tudnak segíteni?
– Óvodában vagyok dadus. Ők sokat segítenek. A kisfiú ott van velem, míg dolgozom. Ingyen étkezünk. A
maradékot hazahozom éthordóban. Mindig marad, mert naponta van egy-két lemondás. Este, amikor lefektetem őket,
a lépcsőházat takarítom, az is hoz valamit a konyhára. Komolyan mondom magának, sokszor kétségbeesésemben,
már azon gondolkodom, hogy árúba bocsátom a testemet. Még fiatal vagyok, kívánatos… Mindent megtennék, csak
utcára ne kerüljünk. Nem bánom, vigyen el mindent, ami mozdítható! Vigye a mosógépet is, a hűtőt is! Talán összejön
az a 100. 000 Ft.
– Jól van, asszonyom. Hozzáírom a hűtőgépet, a gyerekbútort, az annyi, mint 105. 000 Ft. Megkérem magának
a halasztást és a részletfizetést a helyzetére való tekintettel. Láthatja, nem vagyok én olyan szemét, szőrösszívű
végrehajtó, mint sokan hiszik!
Ürítsék ki a szekrényeket, majd Cicvarek kolléga segít, aztán lehordja a rakodóval a teherautóra sorban.– mondta
és arra az időre amíg a kipakolás, folyik bement a nagyszobába és leült a Tv-vel szembeni fotelba.
Bekapcsolta a készüléket és keresett egy adót találomra. Mindegy mivel üti el a kínos perceket, csak terelje el a
figyelmét erről a kellemetlen dologról. Legszívesebben leitta volna magát, mint annyiszor máskor, ha besokallt a sok
szomorú rekvirálástól.
Amint üldögélt, betotyogott a három év körüli aranyszőke hajú kisfiú, Karcsika. Odasompolygott elébe, megérintette
a térdét. A végrehajtó összerezzent az érintésre. Kérdő tekintetet vetett a csöppségre. A kisfiú, félénken megszólalt.
–Bácsi, nézzünk mesét!
–Ahogy gondolod– mondta Pemete és átkapcsolt a mesecsatornára. A kisfiú az ölébe fészkelődött. Érezte a friss,
üde gyerektest illatát. Ült és mereven bámult maga elé. Gondolatai messze jártak. Látta amint az ötvenes években
apját bekényszeríttették a TSZ-be. Amint az utolsó tehenet, a lovat is a kiscsikóval, elhajtották a közösbe. Teherautóra
pakolták az ekét, boronát, mindent. Ott maradtak a gazdasági épületek kifosztva, üresen. Mikor elmentek az apja nem
szólt semmit. Csak ült a gyújtóst aprító tőkén és mereven maga elé bámult. Aztán elindult a padlásfeljáró felé. Felment.
Felakasztotta magát a mestergerendára. Ottmaradtak a semmire. Anya, ők hárman, gyerekek és a nagymama. Élni
kellett, tanulni, iskola mellett a háztájiban dolgozni, hogy megéljenek valahogy…
Múltba révedéséből Cicvarek hangja riasztotta fel.
–Végeztünk, főnök, vinnénk a TV-ét.– a végrehajtó, beleegyezően bólintott. Cicvarek kihúzta a konnektorból a
TV-dugóját. Elsötétedett a készülék. Ekkor szokatlan dolog történt. A kisfiú leugrott az öléből és a TV-t cipelő Cicvarek
lábaiba csimpaszkodva sírt, kis öklével ütötte, ahol érte.
– Ne vidd el e mesedobozomat! Nem engedem, ne, ne! – sikoltotta.
Majd mikor belátta, hogy erőlködése semmit sem ér és vele együtt kifelé lépked az ember a szobából, mint egy
tolvaj, hirtelen elengedte a lábát és visszaszaladt a végrehajtóhoz. Felkuporodott az ölébe, átkarolta a nyakát és sírva,
hüppögve sikoltotta bele az arcába.
– Bácsi, te, hagyod, hogy ellopják a mesémet? Hát Te sem tudsz segíteni? – csak szorította a nyakát, könnyeivel
összemaszatolva a végrehajtó arcát. Ekkor végleg betelt a pohár. Pemete ölébe kapva a gyereket, hirtelen felpattant,
kilépett a folyosóra. Még elérte a liftre várakozó Cicvareket. Ennyit mondott csak neki:
– Vidd vissza a TV-t!
– De, főnök… – aggályoskodott Cicvarek.
Pemete ellentmondást nem tűrően nézett rá. A sofőr tudta, ha a főnök szemei villámokat szórnak, akkor nem szabad
ellenkezni. Elindult hát vissza a készülékkel a szobába. Pemete a gyerekkel a karjaiban, arcukat egymás arcához
szorítva bement a szobába és leült a fotelba. Megvárta, míg Cicvarek bekapcsolja a TV-ét. A kisgyerek átölelve a
nyakát, csókolta, ahol érte és sírva-kacagva hüppögött.
– Tudtam, hogy nem engeded, tudtam, szeretlek bácsi, te jó ember vagy!
Pemete megrázkódott. Az értetlen arccal előtte ácsorgó Cicvarek zökkentette vissza a valóságba.
– Mi a téma főnök? – kérdezte aggódó arccal, arra gondolván, főnöke kiakadt, mint a kakukkos óra.
– Pemete ránézett és csak ennyit mondott neki.
– Hozzatok vissza mindent! A szentségit ennek a rohadt világnak!
Miután mindent visszahordtak, akkor így fordult a sírva hálálkodó fiatalasszonyhoz.
– Idefigyeljen Müllerné! Én kifizetem az adósságát! Na, de ne gondolja, hogy csak úgy, eltüntetem a sarát, vegye
ezt hitelnek, amit majd apránként ledolgozik nálam! Én agglegény vagyok. Minden hétvégén eljönnek hozzám a
gyerekekkel. Kitakarít, kimossa a szennyest, két napra megfőz. Megebédelnek nálam, és éthordóban elviszi a
vasárnapi ebédjüket. Na, megegyeztünk?
Az asszony hűdötten nézett rá, aztán a plafonra pillantott, hogy ha most nem szakad le, akkor, mégis csak van Isten.
A könnyeivel küszködve csak bólintani tudott.
Pemete átadta a lakáscímét, telefonszámát és miután mindent visszaraktak a helyére úgy, ahogy jöttek, el is tűntek.
Elvitte őket a fagyos őszi szél.
–Az Egyujjasba! – adta ki az utasítást a sofőrnek – be akarok rúgni!
A kocsmába érve így szólott a csaposhoz:
- Irmuskám, bülbülmadaram! Ma mindenki az én vendégem!
– Mi történt végrehajtó úr, csak nemhogy, magára szakadt az OTP?
– Nem, Irmuska, ennél súlyosabb a helyzet: megérintette a lelkemet a Jóisten!
-net
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Jubileumi Bál
A Gyermeklánc Óvoda fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte
2015.02.07-én az Imre Zoltán Művelődési Központban. Eseménydús 60 év
volt, szülők és gyermekek számára egyaránt, mely élményekben gazdag,
örömteli, szép emlékekben telt el.
Nemcsak volt óvodásaink, hanem már azok gyermekei, unokái is örömmel érkeztek a mulatságba. A rendezvény sokak számára nem volt ismeretlen, hiszen 24 éven át kiváló szervezéssel és sok munkával vált jó hírűvé a köztudatban Batthyánys bálnak ismert esemény. Köszönet Csernákné Kasziba Zsuzsanna, Csiszár Márta és a két közösség nagyszerű munkájáért. Ezt az elvet követve kívánjuk a jövőben Egységes Óvoda Bálként
folytatni.

Az ízletes marhalábszár pörköltet Horváth Nándor és segítője, Mészáros Ákos
készítette, a nokedlit a Diákélelmezés
és a Grafikusom.hu jóvoltából fogyaszthattuk.
A finom vacsorához a Taskó savanyúság szemnek és szájnak is élvezetes termékeit ehettük, hozzá a Koch Borászat
vörös és fehér borait kortyolhattuk.
Nem lett volna igazi „születésnap”, ha
nem az óvoda logójával díszített tortával
és egy közös énekléssel idéztük volna
fel a több mint fél évszázados esemény
néhány pillanatát. Különösen örömtelivé
varázsolta a pillanatot, hogy a felszeletelést két nyugalmazott vezető óvónő kezdte meg, akik 40-40 évet töltöttek el az
intézmény falai között. Komáromi Lajosné és Mikó Mária után a vezető-helyettes, Rostás Róbertné folytatta a 250 szeletes torta felvágását.
Köszönjük a Julika Cukrászda segítségét, támogatását és a finom ízeket.
Az igazi meglepetést városunk polgármestere, Czeller Zoltán Úr „okozta”, hiszen egy gyönyörű festményt ajándékozott az intézménynek.
A 247 főből álló vendégseregnek a Bohémek zenekar biztosította a talpalávalót. Nem is maradt el a hajnalig tartó mulatság.
Vendégeinknek nemcsak jó kedve volt feledhetetlen, hanem adakozó
szándéka is.

A belépő- és tombolajegyek bevételéből befolyt összeg 462.900 Ft.
Támogatójegyekből származó bevétel: Batthyány utcai óvoda:
135.000 Ft., Petőfi utcai óvoda: 65.000 Ft., Radnóti utcai óvoda: 99.300 Ft.
A bál teljes bevételét az udvari játékpark bővítésére kívánjuk fordítani.
Ezúton is köszönjük mindazon magánszemélyeknek, szülőknek, cégeknek a támogató segítségét, akik adományaikkal, munkájukkal, szervezőkészségükkel hozzájárultak a bál sikeréhez.
Ördögh Edit óvodavezető

Farsangi bál a
Batthyányi óvodában.

Február a farsangi időszak a bálok hónapja. Így a gyermekeink is nagy
izgalommal számolták a napokat az óvodai jelmezbálig. A hónap utolsó péntekén kicsik, szülők, óvó nénik, dajka nénik nagy örömére reggeli érkezéskor
már a kiválasztott jelmezben jöttek. Voltak királylányok, pókemberek, katonák,
balett táncosok, bohócok…… A táncház és a jelmezes felvonulás után, a Cibere színház előadásában nézhettük meg A rest macska c. mesét. A szülők által
sütött farsangi fánk mindenkinek jól esett. Ez a nap a szülők és a családtagok
számára is nyitott volt. Sokan eljöttek, együtt örültek a gyermekekkel, és nagy
kiabálással, ijesztgetéssel idénre reméljük, hogy elűztük a telet.

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 % -át a „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért” Alapítványnak utalták.
A tavalyi évben ez az összeg 239.640,- Ft volt.
Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni. A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit óvodavezető
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Jótékonysági bál
Tik-tak ketyeg az óra, múlnak a percek, peregnek a napok, s búcsúztatjuk a telet. Farsang, a télbúcsúztató vidám, örömteli együttléttel örvendeztetett meg bennünket és azokat, akik vendégeink voltak február 14-én
szombaton alapítványunk jótékonysági bálján.

Az ünnep hangulatát az együtt elmondott imák és a közös éneklés tette bensőségesebbé.
Szili Rolandné

Hamvazkodás a Szent Anna
Katolikus Óvodában
Már hagyomány, hogy intézményünk dolgozói és a vállalkozó kedvű szülők műsorral készülnek, és mondhatjuk, a női kar tánca és a „felnőtt tagozatos férfiak” bohózata osztatlan sikert aratott. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a műsorban vagy épp a háttérmunkában részt vettek.

Egy régi kor divattanácsadójának szavai szerint: „Viseljük az esti ruhát
olyan könnyedséggel, mint a mindennapi zakót, és mulassunk jól.” Azt
hiszem, sikerült megfogadni tanácsát, mert a vacsora finom volt, a zenész
hajnalig húzta, a tombolát mind megnyerték, s táncoltak, amíg a lábuk bírta. Ezen az estén mindenki elfeledhette búját-baját, a jókedv uralkodott.

Az elmúlt évek alatt lelkes támogatóink segítségével felújítottuk, bővítettük iskolánk és óvodánk játszó- és sportudvarát, otthonosabbá, kényelmesebbé, barátságosabbá tettük intézményünk épületeit. Az idei évben is szeretnénk tovább bővíteni a gyermekek szabadidős tevékenységét szolgáló
eszköztárunkat, és célunk, hogy biztosítani tudjuk a gyerekek oktatásához
és neveléséhez szükséges eszközeinket.
Köszönjük a támogatást, s különösen azoknak, akik jelentősebb pénzadományaikkal járultak hozzá céljaink eléréséhez: Renner Bt. , Agroprodukt, Szlávik Gyula, Városházi Gyógyszertár, Molnár István, Takács István, Malustyik Béla, Dr. Király Ibolya, Nacsáné Rácz Erzsébet, Pető Zoltán, Ozorák László és Lászlóné, Ádámné Brecska Mária, Taskovics Péter,
Kiss Györgyné, Dr Halász Lászlóné, Haug Imréné, Csizovszki László és
Lászlóné, Czeller Zoltán,
Komárominé Vikor Ágnes

Matematika versenyek

Február 9-én Horváth Marcell 8. osztályos, Kosóczki Balázs 6.b. osztályos és Hajnal Bálint 5.a osztályos tanulóink vettek részt, a Bács-Kiskun
Megyei Matematikaverseny döntőjén Kiskunhalason. Közülük Horváth Marcell kiváló teljesítménye alapján meghívást kapott a Kecskeméten megrendezendő eredményhirdetésre. Iskolánk harminckét diákja ( 2. osztályostól
a 8. osztályosig) mérette meg magát a Zrínyi Matematikaversenyen Kiskunhalason február 20-án. Gratulálunk a jó szerepléshez, és köszönjük Renner
Tibor segítségét az utazás lebonyolításában.
Enesei Péter

Farsang

Iskolánk nagy létszámának köszönhetően idén is három délután rendeztünk farsangi bált az Imre Zoltán Művelődési Központban. A bálak sorát az
első és második évfolyam táncos mulatsága kezdte február 11-én. Mindenki ötletesen „átváltozott” erre a délutánra: volt boszorkány, cica, kalóz,
görög istennő, csontváz, indián, énekes, cowboy és még sorolhatnánk. A
jelmezes felvonulás után a pedagógusok által előadott jelenet következett,
majd jó étvággyal fogyasztottuk a szülők segítségével elkészített szendvicseket. A technika ördöge egy kicsit beleszólt a mulatságba, de János
bácsi táncházának és Rita néni izgalmas játékainak köszönhetően egy
vidám, jó hangulatú délutánt tölthettünk együtt szülők, gyermekek, pedagógusok egyaránt.
Horváthné Kocsis Tünde

Február 12-én rendeztük meg a 3. és 4. osztályosok farsangi bálját. A
gyerekek nagyon ötletes jelmezekbe bújtak, és természetesen a felnőttek sem maradhattak ki a „maskarázásból”. A pedagógusok és a szülők
a Hófehérke és a hét törpe című mesét adták elő. Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak az előadás alatt. A 4.a és a 4.b osztály táncos produkciója szintén élmény volt mindenki számára. A délután folyamán a szabad táncon kívül sok játék és vidám táncház is színesítette a programot.
A szülők jóvoltából rengeteg szendvics is készült erre az alkalomra az éhes
gyermekek számára. Estére kelve valamennyien kellemesen elfáradtunk,
és sok új élménnyel gazdagodtunk. Hálásan köszönjük az önzetlen segítséget a szülőknek, Juhász Jánosnak és az Imre Zoltán Művelődési Központ
dolgozóinak is. Ez a rendezvény is szép példa volt arra, hogy összefogással csodálatos dolgok valósulhatnak meg.
Simityné Mészáros Judit

Mintegy száz diák vett részt február 13-án iskolánk felsős farsangi
ünnepségén. A hangulatot a Probitas Tánccsoport Egyesület négy tagja alapozta meg produkciójukkal. Ezt követte az osztályok jelmezes felvonulása, ahol találkozhattunk ötletesen kivitelezett mesehősökkel, cirkuszi artistákkal és éhes medvével is, majd a vetélkedők során bizonyíthatták a diákok ügyességüket. A szülők által készített szendvicsek és sütemények csillapították a fáradt gyerekek éhségét, majd az eredményhirdetés
következett, amikor is kiderült, hogy az 5.a. osztály nyerte a hatalmas tortát. Gratulálunk nekik és osztályfőnöküknek, Jacsóné Szabó Erikának! Az
ünnepséget tombolahúzás zárta, ahol hasznos és értékes ajándékok találtak gazdára.
Köszönjük az Imre Zoltán Művelődési Központnak a helyszín és a technikai berendezések biztosítását, Komáromi Róbertnek a műsorvezetést, a
Szülői Közösség és a többi szülő munkáját.
Enesei Péter

Gyertyaszentelés és Balázsáldás az óvodában
A hagyományokhoz híven óvodánkban megemlékeztünk Szent Balázs
püspökről. Őt az emberek a „torokbetegség és minden más baj” ellen védő
szentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak fel a gyógyulásukért.
Szent Balázs neve napján Sándor atya eljött óvodánkba. Két összekötött
gyertyát tartva a gyermekek nyakához arra kérte Istent, hogy Szent Balázs
közbenjárásával óvja az áldást kérőt a torokbajtól. Az atya megszentelte az
otthonról hozott gyertyákat is.

A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.
A Katolikus Egyház tanítása szerint hamvazószerdán kezdődik a negyvennapos böjti időszak, amelyben Jézus Krisztus kínszenvedésének, halálának és feltámadásának ünnepére készülünk, a hitben való elmélyülés,
kiengesztelődés és a lemondás segítségével.
Toldi Norbert atya hamvazószerdán az óvodásainkat a zárda kápolnában hamvazkodásban részesítette. Hamuval keresztet rajzolt a homlokukra, és ezt mondta: „Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”
A gyermekek ebben az időszakban jócselekedeteket gyűjtenek a megbeszélt és kialakított szabályok és formák szerint.
Ebben segít és megerősít bennünket minden pénteken az atya, amikor
áhítatot tart a gyermekeknek.
Dr. Miskolczi Józsefné
óvodapedagógus

A Szegedi Műjégpályán
korcsolyáztunk
2015. február 6-án pénteken harmincegy lelkes jánoshalmi tanulóval
meglátogattuk a Szegedi Műjégpályát. Nem valamelyik labdajátékot vagy

atlétikai számot gyakoroltuk, hanem a korcsolyás technikánkat próbáltuk
fejleszteni vagy legalábbis szinten tartani ebben a szezonban. Az, hogy a
gyerekek egyre kevesebbet „találkoztak közvetlenül” a jéggel, azt mutatja,
hogy az évek óta tartó gyakorlás már egy biztos rutint alakított ki a résztvevőknél. Ha az időjárás engedi, márciusban szeretnénk még egyszer korcsolyázni egy nagyot az ügyes sportolókkal.
Komáromi Róbert

Leendő Elsősök és Szüleik!
Sok szeretettel hívunk és várunk benneteket
március 12-én csütörtökön 1630-kor iskolánkba
a Kukucskálóra
és
március 21-én szombaton a nyílt tanítási napra!

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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ZRÍNYI verseny

Február 20-án, pénteken iskolánkból 30 tanuló vett részt Kiskunhalason
a megyei Zrínyi matematika versenyen.
A nyolcadikosok a Bibó István Gimnáziumban, az alsóbb évfolyamosok
a Szilády Áron Gimnáziumban mérhették össze tudásukat.

Német nyelvi verseny

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által meghirdetett országos nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgy verseny iskolai fordulóján a 7. és 8. osztályos tagozatos tanulók azonos feladatlapot oldottak meg.

9. oldal

Bemutatkoztak a leendő
elsős tanítóink

Az eredmények:
helyezést ért el: Taskovics Előd 7. G osztály
helyezést ért el: Hering Brigitta 8. G osztály
helyezést ért el: Bényi Luca Pálma 8. G osztály

Évfolyamonkénti legjobb eredményt elért tanulók:
2. évfolyam: Penczinger Adrián
5. évfolyam: Rácskai Zoltán
Varga László
6. évfolyam: Kőszegi Szabolcs
Dudás Tamás
Barna Loránd
3. évfolyam: Dági Beatrix
8. évfolyam Zentay Klaudia
Nagy Rebeka
Szőke Janka
Török Máté József
Nagy Domonkos Andor
4. évfolyam: Dobos Csenge
Fenyvesi Medárd
Gratulálunk mindenkinek!
Szűcs Márta

Zongora-metiné

Bényi Luca 8. G, Taskovics Előd 7. G, Hering Brigitta 8. G
Teljesítményükhöz gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk nekik!
Lógó Tiborné
munkaközösség vezető

Mentorháló projekt

2015. február 26-án az Imre Zoltán Művelődési Központban összevont
szülői értekezletet tartott a Gyermeklánc Óvoda, amelyen a leendő elsősök szülei megismerhették a Hunyadi Iskola tanítóit, akik 2015 szeptemberétől elsős osztályokban fognak tanítani.
A szép számmal megjelent érdeklődőket először Ördögh Edit óvodavezető köszöntötte, majd átadta a szót Rittgasszer János igazgató úrnak.
Intézményvezetőnk bemutatta iskolánkat, az itt folyó munkát, miközben
a szülők diavetítést is láthattak, melyen pillanatképeket mutattunk be a
Hunyadi Iskola mindennapjaiból, ünnepeiből.
Alsó tagozatunk vezetője, Patocskainé Vízvári Klára ismertetője után
bemutatkoztak a következő tanév elsős osztályfőnökei: Puskás Krisztina, a német nemzetiségi tagozat; Marancsikné Kubatov Ágnes, a lovári
nemzetiségi tagozat; és Kothenczné Harkai Klára, az angol nyelvet tanuló osztály leendő tanítója. Megismerhették a szülők Ságodi Henriettát, aki
az angol nyelvet fogja oktatni, és Lógó Tiborné Ibolya nénit, aki a német
nemzetiségi nyelv rejtelmeibe vezeti be a nebulókat.
A szülők az értekezlet végén megtekinthették a tankönyveket, melyekből az elsős gyermekek írni, olvasni, számolni tanulnak, illetve személyes
beszélgetéseket folytathattak a tanító nénikkel.
Köszönjük a szülők érdeklődését, szeretettel várjuk a gyermekeket a
Hunyadi Iskolába!
Puskás Krisztina

Bemutató foglalkozás az iskola
cigány nemzetiségi osztályaival

Február 2-án Hegedűs Endre koncertjén vettünk részt az Imre Zoltán
Művelődési Központban az ifjúsági bérletes hangverseny keretében.
A hódmezővásárhelyi születésű Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és zenepedagógus gyermekek számára is élvezetes formában
adta elő Liszt virtuóz zongoraműveit, valamint korabeli opera-parafrázisokat, megtűzdelve családi és kutyás történetekkel.
Hegedűs Endre előadói-művészeti pályájának majd 40 éve alatt már túl
van a 3000. fellépésen. Vendégszerepelt már Európa szinte minden országában, illetve Ausztráliában, Japánban, Dél-Koreában, Kanadában és az
Egyesült Államokban.
Köszönjük, hogy kis városunkat is megtisztelte jelenlétével, és hogy
ilyen zenei élmény részesei lehettünk.

Mesemondó gyerekek
megyei találkozója

2015. február 11-én iskolánk 3-6. összevont cigány nemzetiségi osztálya rendhagyó klubfoglakozást tartott lovári nyelv és cigány népismeret tantárgyból.
A Mentorháló projekt célja:
——a sikeres, színvonalas szakmai programok megvalósítása a hátrányos
helyzetű gyerekek körében
——egymás jó gyakorlatainak megismerése
——az egymástól tanulás
——együttgondolkodás, tapasztalatcsere
Az érdeklődő pedagógusok mellett vendégeink között üdvözölhettük a
helyi tankerület munkatársait, a központi óvoda vezetőjét, a borotai tagintézmény igazgatóját, a kisebbségi önkormányzat elnökét.
Iskolánkban a lovári nyelv és a cigány népismeret tantárgy oktatásának
célja, hogy a nyelvtanulás során a tanuló képet kapjon az idegen nyelv jellegzetességeiről, a nyelvet anyanyelvként beszélők életéről, kommunikációs módjáról és megismerteti a tanulókat a cigányság kulturális, néprajzi,
zenei, életmódbeli örökségének jellemző sajátosságaival,
értékeivel.
A foglalkozás nagyon jó
hangulatban telt, a gyerekek
minden percének lelkes és
aktív résztvevői voltak, alapos felkészültségről tettek
tanúbizonyságot és általuk
vendégeink betekintést nyertek a cigány nyelv és kultúra
sokszínűségébe.
Köves Ágnes

Országos angol nyelvi verseny

Matekos képviselőnk

Az országos angol verseny iskolai fordulóját február 24-én rendeztük
meg. A versenyen iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói vehettek részt. A feladatok nagy kihívást jelentettek diákjainknak, de volt olyan, aki jól vette az
akadályt! Első helyen Zentay Klaudia 8.G osztályos tanuló végzett, második lett Ságodi Auróra, harmadik pedig Deák Martin Sándor szintén 8.G-s
tanulók. Az eredményekhez sok szeretettel gratulálunk!

2015. február 14-én rendezték meg
Kecskeméten a Katona József Megyei
Könyvtárban a mesemondó gyerekek
megyei találkozóját. Meseországba azok
nyerhettek bebocsátást, akik lakóhelyükön már kiállták a próbákat. A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium
és Szakközépiskolát Szakály Zita 3. a
osztályos tanuló képviselte, aki Az öt
tojás című mesével Udvarhölgy címet
nyert el. Felkészítő pedagógusa Bunyevácz Hajnalka. Gratulálunk az elért eredményhez.
VVK.

Ságodi Auróra 8. G, Deák Martin Sándor 8. G, Zentay Klaudia 8. G

Február 9-én a Bács-Kiskun megyei Matematikaverseny megyei fordulóján iskolánkat Penczinger Barbara 8. G osztályos tanuló képviselte.
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Farsangi mulatság

XXIII. Teleki Pál
Földrajz-Földtan Verseny

Az alig egy hónapos farsangi időszak a télbúcsúztatását a szabadidős
programokon, technika, rajz, és énekórákon örömmel végezte alsó tagozatunk. Az elmúlt években osztályszinteken történt maga a víg mulatozás,
most közös bált tartottunk 2015. február 11-én. A délutánt jelmezekbe öltözve a diákkonyhán töltöttük, így várva, hogy végre eljöjjön a tavasz, és vége
legyen a hosszúra nyúlt télnek. Volt sok finomság: farsangi fánk, sütemények, sokféle enni és innivaló. A diákkonyha dolgozói szendviccsel és teával vártak bennünket, amit nagyon köszönünk! A zenére felvonuló osztályok jelmezei nagyon ötletesek voltak, sokat nevettünk. Jót játszottak, táncoltak, énekeltek a tanítványaink Marancsikné Kubatov Ági néni, Ságodi
Heni néni és tanítóik irányításával. A tombolázás volt újszerű számukra, a
pedagógusokat az elsős szülők is segítették. A gyerekek örültek a nyereményeiknek!
Köszönjük szépen a szülői felajánlásokat, a hozzájárulásokat, a tanító
nénik szervező munkáját!
Simon Lászlóné

2015. február 12-én házi földrajz versenyen mérhették össze tudásukat a 7. és 8. osztályos tanulók. Központi feladatlapot töltöttek ki, ami igen
nehéznek bizonyult.

A 7. évfolyam helyezettjei: A képen balról jobbra 1. Málik Rebeka 7. G, 2.
Kasziba Zsófia Sára 7. G, 3. Mizser Anna 7. G

Nyílt Házi Aerobic Verseny

A 8. évfolyam helyezettjei: 1. Penczinger Barbara 8. G, 2. Zentay Klaudia 8. G, 3. Szőke Janka 8. G
A nyerteseknek gratulálunk, igazán szépen teljesítettek, bizonyítván,
hogy rendszeresen készülnek a tanórákra, és még a tananyagon felüli
tudás elsajátítására is hajlandóak.
Iskolánkat a megyei fordulón 3 tanuló képviseli: Málik Rebeka 7. G,
Penczinger Barbara 8. G és Zentay Klaudia 8. G
Már megkezdtük a felkészülést, keményen dolgozunk, hogy eredményesen szerepelhessünk április 11-én, Kecskeméten. Nagyon örülnénk, ha az
országos fordulóra is eljuthatnánk, már kétszer igen közel voltunk hozzá.
Győri Jánosné
Földrajz tanár

2015. február 25-én rendeztük meg
a szokásos Házi Aerobic Versenyünket az Imre Zoltán Műv. Központban. Második éve a fehértói aerobicos
lányokkal mérjük össze tudásunkat. A
vendégcsapat edzője Bátyai Fruzsina
sokat dolgozik a lányokkal. Ez nagyon
meglátszott a teljesítményükön. Szokásunkhoz híven a pontozóbizottság tagjai a Hunyadi Iskola tanáraiból, szülőkből tevődött össze. Idén megtisztelte
versenyünket és művészi hatást pontozott a fehértói iskola igazgatónője és
helyettese is. A verseny rangját emeli, hogy iskolánk vezetősége mindig végigszurkolja a produkciókat. Köszönjük Nekik. A versenyzőket „A”, „B”, „C”
kategóriába soroltuk. Az „A” kategóriában induló versenyzők képviselik csapatunkat a Kelet-Magyarországi Aerobic Diákolimpián, melyet idén március
7-én rendeznek Makón. Kérünk minden aerobicot szerető embert, szurkoljon nekünk! A következő versenysorozatunk a Magyar Látvány Tánc Szövetség (MLTSZ) válogató versenye az országos döntőbe. Elindulunk és legjobb tudásunkat megmutatva reméljük, hogy eredményünkkel ismét büszkélkedhet Jánoshalma, a Hunyadi Iskola.
Ezúton szeretnénk megköszönni Farkas Andrásnak, az Agroprodukt Kft. ügyvezető igazgatójának segítségét. Évek óta támogatja az aerobic csoportunkat. Segítségével tudunk idén is elmenni a nem kis költséget igénylő versenyre. Hálásak vagyunk Neki. Köszönjük az Imre Zoltán Művelődési Központ
ügyvezető igazgatójának, Mizser Attilának és munkatárainak, hogy rendezvényeinknek helyet adnak.
Bátyai Gáborné

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődébe történő beiratkozás
2015. április 27- május 5-ig
hétfő - csütörtök : 800 -1600 óráig
lesz, a Radnóti utcai óvoda (6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.) irodájában.
Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• gyermekorvosi igazolás
• a gyermek TAJ kártyája
• a gyermek oltási kiskönyve
Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is jelezzék, ha
a kisgyermek 2015. október 1. és 2016. május 31. közötti időszakban tölti be a
3. életévét.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy
hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit –
jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a
szülővel.
Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szülő – a
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül –
a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.
A fenntartó, azaz Jánoshalma Város Önkormányzat Jegyzője (6440 Jánoshalma,
Béke tér 1.) jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye
a tankötelessé váló gyermekek

általános iskolai beíratásáról

Értesítem Bács-K.iskun megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2008. szeptember 1. és
2009. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a
2015/2016. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Bács-Kiskun megye valamennyi településére egységesen
határozta meg:
A beiratkozás Bács-Kiskun megye összes általános
iskolájában:
2015. április 16. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2015. április 17. napján 8-18 óráig (péntek)
közötti időszakban történik.
A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe.
A beíratáshoz szükség van:
¾¾ a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
¾¾ a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
¾¾ a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímét igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
¾¾ az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a
Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)
Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.
Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek
esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra
jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről az iskolák 2015. május 2-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felül bírálati ké-

relemmel élhetnek. A felül bírálati kérelmet a felvételt elutasító
- intézmény igazgatójának kell benyújtani:
• az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ - járási - tankerületi igazgatójának címezve
• a nem állami fenntartású intézmény esetében: az
intézmény fenntartójának címezve,
az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn
belül.
A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek
minősíti, és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.
Kecskemét, 2015. március 05.

Felvételi körzetek
JÁNOSHALMI JÁRÁS
Borota közigazgatási területe
OM202774 Rémi Általános Iskola Borotai Tagintézménye
6445 Szent István utca 42.
Jánoshalma közigazgatási területe
OM027829 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
6440 Rákóczi utca 8.
OM200951 Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
6440 Béke tér 11.
Kéleshalom közigazgatási területe
OM200951 Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Kéleshalmi Tagintézménye
6444 Fő utca 18.
Mélykút közigazgatási területe
OM201390 Szvetnik Joachim Általános Iskola
6449 Rákóczi utca 1-3.
Rém közigazgatási területe
OM202774 Rémi Általános Iskola
6446 Petőfi Sándor utca 36.
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M e z ő g a z d a ság i S z a k ké p z ő h í r e
Közel egymilliót is érhet a
jó szakmaválasztás

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosítását a 328/2009. (XII.
29.) Kormányrendelet szabályozza. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj célja a Kormány rendeletében meghatározott úgynevezett
hiány-szakképesítések körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.
Jövedelmi helyzettől és életkoruktól függetlenül ösztöndíjban
részesülnek a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő, úgynevezett hiány-szakképesítést tanuló diákok. A jogalkotó
szerint ez a támogatás garancia arra, hogy valós igényeken alapuló döntés esetén a szakiskolai ösztöndíjjal valóban olyan szakképesítések megszerzése kerüljön támogatásra, amelyekkel a fiatalok könnyebben és tartósan helyezkedhetnek el.
Nagyon örülünk annak, hogy a 2015. február 10-én megjelent

13/2015 kormányrendelet 5. sz. melléklete (a 2015/16-os
tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről) alapján az FM ASzK-

ban, a 2015/16-os tanévben induló gazda, illetve mezőgazdasági gépész szakképesítések hiányszakmának minősülnek
és ösztöndíjjal támogatottak lesznek.
Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától az utolsó szakképzési évfolyamon a
tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosult, így a képzé-

si idő alatt maximum 920.000 Ft ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíj folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb
juttatásoktól, pl. a tanulószerződés alapján járó pénzbeli és természetbeni juttatásoktól.
Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10. 000 Ft/hó. Az első szakképzési
évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben,
ha a tanulmányi átlageredmény
2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;
3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;
3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;
4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.
Felhívjuk a hozzánk jelentkezők figyelmét, hogy ha a jelentkezési lapján megjelölt iskolai sorrenden még változtatni szeretne, és biztosan a nálunk oktatott hiányszakmákat kívánja választani, a 35/2014 EMMI (IV.30) rendelet 2. számú melléklete alapján
erre lehetősége lesz. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint az
is lehetséges, hogy a nyolcadik osztályosok új jelentkezést nyújtsanak be hozzánk még akkor is, ha eredetileg nem a mi iskolánkat
jelölték meg a jelentkezési lapon.
A módosításokat az általános iskolákon keresztül lehet megtenni 2015. március 16-17-én. A fentiekkel kapcsolatos kérdéseikkel
keressék fel iskolánkat.

Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásukat 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

Felhívás

Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület
Kéri, hogy ebben az évben is segítsék személyi
jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket!
Adószámunk: 19044383-1-03

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

Felhívás

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
Jánoshalma Tűzvédelméért
Közalapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben
is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám:18343744-103
Alapítvány kuratóriuma

„...mert por vagy, és visszatérsz a porba!” Ez a hamvazószerdán elhangzó isteni mondat
jelzi számunkra, hogy teremtett mivoltunkból nem tudunk kilépni, ugyanakkor emlékeztet
és meghív arra, hogy ezt ne megalázásként, hanem ajándékként fogadjuk el. Ezzel vette
kezdetét a húsvéti előkészület, a nagyböjt. Az ünnepre készülést segíti a katolikusokat és
az érdeklődőket egy három napos lelkigyakorlat, március 20-21-én este 6 órától a templomban. Vasárnap a 10 órás mise lesz a befejező alkalom. A lelkigyakorlatot Czeglédi Zsolt
piarista atya tartja. Mindenkit szeretettel várnak.

Búcsú Somoskövi Sándortól…
(építész, grafikus, festőművész – 1946-2015

Végtisztességre gyűltünk össze 2015. február 19-én
a kéleshalmi (illancsi) temetőbe. Megrendülten álltuk
körbe Somoskövi Sándor ravatalát. Családja, rokonai,
barátai, volt munkatársai, osztálytársai, közeli és távoli ismerősei.
A halál mindig döbbenetet vált ki belőlünk, nem igazán tudunk szembenézni vele. Mi a földön maradó gyászolók élő hittel hisszük, hogy nem haltál meg – Jézus
tanítása szerint élni fogsz. Élni fogsz közöttünk továbbra is, a jövő nemzedékei között is, épületeiden, grafikáidon és festményeiden át a végtelen időkig.
A végső búcsúra szóló „Isten örök Atyám,/Szent
kezedbe adom lelkem!/ Légy jóságos bírám, engedj
haza/ Országodba engem” – ének-fohász után Mons
Menyhárt Sándor plébános úr kegyelettel emlékezett
Somoskövi Sándor életének fontosabb állomásaira.
Jánoshalmán a Gondviselés Kápolnában, a gyászmisén Rónaszéki Gábor rektor-helyettes úr meleg baráti
szavakkal idézte fel a kápolna tervének születése pillanatait. Somoskövi Sándor nemcsak megálmodta a tervet, hanem az építkezés befejezéséig bábáskodott is fölötte.
Somoskövi Sándor építész, grafikus, festőművész emberi nagyságáról
és munkásságáról csak a teljességre való törekvés nélkül tudok írni. Ha a
teljes életutat szeretném bemutatni, az csak egy hosszabb tanulmány keretei között valósulhatna meg.
Somoskövi Sándor 1946. március 13-án született Jánoshalmán, középiskoláit Kiskunhalason és Szegeden végezte. 1962-66 között Szili Török
Dezső festőművész magánműtermében akvarellfestést és szabadkézi
rajzot tanult. 1966-71 Masznyik (Máriássy) Iván irányítása alatt különböző rajztechnikákat tanult és alakrajz stúdiumokat végzett. 1962-72 között
építészettörténeti és művészettörténeti stúdiumokat végzett. 1971-ben a
Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán középület-tervezési
tanszékén diplomázott. Első munkahelye Jánoshalmán volt, majd Szegedre került különböző vállalatokhoz. Utolsó munkahelye a hajdani iskolája a
Vedres István Építőipari Szakközépiskola volt, itt tanított nyugdíjazásáig.
Tervpályázataival az egész ország területén több nagyvárosban, a legjobb helyezéseket érte el.
Füzesgyarmat (sportcsarnok), Jánoshalma (sportcsarnok)
Társasházak: Füzesgyarmat, Vésztő, Szegalom, Szeged, Gyula, Mezőtúr, Hajdúszoboszló, Jánoshalma, stb.
Egyházi létesítmények:
Jánoshalma: Gondviselés Kápolna és Zárda, Kápolnás temető
Piliscsaba: Szt. Péter Tanulmányi Ház és Kollégium, Boldog Gizella Kollégium, Szt. Vince Kollégium, Nagyboldogasszony Ház, Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, Angol Kisasszonyok Rendház rekonstrukció
Kiskunfélegyháza: Iskola Nővérek központi konyha
Kalocsa: Iskola Nővérek Óvoda (100 férőhelyes)
Kunfehértó: Ravatalozó
Jánoshalmán Zárda és a Kápolna tervezését ellenszolgáltatás nélkül végezte. Nagy szeretettel tette ezt, örült, hogy szülővárosáért tehetett valamit.
Amikor elkészült, a város kulturális örökségének részévé vált. Somoskövi Sándor önzetlenségét és szerénységét bizonyítja, hogy az alsóörsi tárlat megnyitóján a polgármester beszéde után szót kért és a vendégek örömére és elképedésére felajánlotta a kiállítás teljes anyagát egy helyi alapítvány javára. A hálálkodó köszönetekre Sík Sándor szavaival válaszolt:
„Köszöntéssel ne kényeztessetek: az ember fia teszi, amit tehet.”
A ’90-es években szerettem volna kiállításra meghívni a jánoshalmi
Városi Könyvtárba. Kérésemet elutasította azzal az indokkal, hogy nincsenek képei. Az indokot akkor kétkedéssel fogadtam, később meggyőződtem, hogy annak ellenére, hogy mindig rajzolt, festett, kevés kép volt a birtokában.
Ajándékozott alapítványnak, önkormányzatnak, rokonoknak, barátoknak, orvosoknak, és akik közel álltak a szívéhez.
Igényes volt, de elsősorban magával szemben. Magasra tette a lécet,
mindenből a legjobbat, legszebbet akarta kihozni. Grafikái részleteiben is
pontosak, sőt mérnöki pontosságúak voltak. Ma sokan fénykép után rajzolnak, festenek, Ő a helyszínen készítette el színes rajzai. Színes grafikákon

örökítette meg Segesvár, Törzsvár, Kézdivásárhely, Szeged, Szabadka és
számos város, falu utcarészleteit.
Az akvarelltechnikát ma egyre kevesebb művész alkalmazza a nehézsége miatt. Somoskövi Sándor mégis az akvarellfestést választotta olajfestés helyett.
Akvarelljeire rácsodálkozva és azokat befogadva az ember megtalálja a
csendet, a békességet, az igazat, a jót és a lélekig ható szépséget. Képei
között megfeledkezünk a körülöttünk levő erőszakról, pusztításról. Egy-egy
kiállításán ott lenni szellemi esemény volt.
2012-ben a jánoshalmi kiállításán jó volt látni (amit szűkebb hazájának
Illancsnak szentelt, ahová soha nem hívták meg kiállításra) képein a pusztuló tanyák csendjét, a pipacsos-árvalányhajas homokbuckák közt megbúvó tanyaromokat. Megfestette az életerőt adó földet, a hajnali pirkadatot,
a varjakat. Festette a csodás virágcsendéleteit, a felesége „Kata virágait”.
Alkotásaival országos és nemzetközi hírnevet szerzett.
Kiállításai voltak: Szegeden, Kiskunhalason, Füzesgyarmaton, Piliscsabán, Alsóörsön, Baján, Jánoshalmán és még sok más településen.
Az elmúlt években volt kiállítása: Jánoshalmán 2012-ben, Mélykúton
2013-ban, Szegeden 2014-ben
Külföldön: Ausztriában, Dániában, Norvégiában, Olaszországban, Svédországban stb.
Grafikai albumai: Köveink (erdélyi szakrális épületek)
		
Kistelek (városképek)
		
Piliscsaba (városképek) – Gutenberg-díjas album
Segesvár, Kézdivásárhely, Brassó
Madárlátta… (Szeged)
… megállnék a kanyargó Tiszánál
… szülőföldem szép határa …
Élete során kétszer kapta meg a „Kiváló Munkáért” kitüntetést, építészeti munkája elismeréseként.
2010 – Jánoshalma Város Kultúrájáért
2010 – Jánoshalma PRO SCHOLA-díj
2015 – Kölcsey érmet Szeged városától kapta és 2015. január 21-én vette át a Magyar Kultúra napja alkalmából.
Minden embernek Istentől kapott feladata, küldetése van, ehhez talentumot kapott. A talentumokkal egyszer el kell számolni, Somoskövi Sándor
jól sáfárkodott az Istentől kapott talentumokkal.
Magáévá téve Szent Pál apostol szavait „…a hitet megtartottam, a pályát
megfutottam.”
Emberi nagysága, tisztessége, őszintesége példaértékű lehet számunkra. Halálával egy jó emberrel kevesebb lett a földön. Hiányozni fog kedvessége és a fanyar humora is.
Gazdag érzelemvilága ezer szállal kötődött Illancshoz, végső nyughelyéül is azt választotta. Ott nyugszik az ősök örökében, az illancsi temető
csendjében. Nyugodjék békében!
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
Vavró Istvánné
ny. könyvtárigazgató
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A dietetikus tanácsai

Gluténmentes konyha
Tények a dohányzásról
Magyarországon a dohányzás súlyos népegészségügyi probléma, a dohányzás következtében évente több mint 20 ezer ember
hal meg, ennek több mint harmadát teszi ki a tüdőrák okozta halálozás. A dohányzás visszaszorítása és a nemdohányzók védelme
érdekében a kormányzat számos intézkedést foganatosított. 2012.
január óta tilos a közforgalmú zárt légterű helyeken, közösségi
terekben a dohányzás. Az intézkedés bevezetését követő években
a dohányosok népességen belüli arányában és a cigarettafogyasztásban jelentős csökkenés mutatkozott. Összességében elmond-

oxigén szint normálra változik, 24 órával a tüdő tisztulni kezd,
72 órával később már könnyebb a légzés, 3-9 hónap múlva
pedig 10 százalékkal növekszik a tüdőfunkció.
könnyű légzés - a dohányzás az egyik legfontosabb oka például az idült hörghurut kialakulásának. A hörghurut, a nehézlégzés és az erőnlét egymásból adódik. Bekövetkezhet szagláskárosodás az állandó gyulladás miatt, és a társuló orrmelléküreg-gyulladások komoly betegségeket, gócokat jelentenek.
A cigaretta hatása pedig visszatérő, ezért nem tud regenerálódni a gyulladt felület. Így alakulhat ki krónikus hörghurut vagy
tüdőgyulladás.
elkerülhető betegségek – egyebek mellett ilyenek az érszűkület, a szívbetegség és a tüdőrák.
lassabban öregedő bőr, kevesebb és később kialakuló ráncok
fehér fogak, szebb haj és köröm
nikotinfüggőségtől mentes élet – megkönnyíti a mindennapokat, ha nem a körül forognak a gondolatok, hogy mikor gyújthatunk végre rá
tiszta illatú lakás és ruhák – a dohányosok többsége csak akkor
érzi, hogy füstszagú a ruhája, ha huzamosabb időt tölt nemdohányzó helyen.

ható, hogy 2013-ban a felnőtt lakosságon belül kevesebben dohányoztak és kevesebb dohányterméket fogyasztottak. A dohányzók
aránya a felnőtt lakosság körében egy év alatt több mint 8 százalékkal csökkent és összességében több mint 4 milliárd szállal
kevesebb cigaretta fogyott.

Sokan felteszik a kérdést:
Mit nyerek, ha nem dohányzom?

A nem dohányzás előnyeit nemcsak azok tapasztalhatják meg,
akik soha nem gyújtottak rá, hanem azok is, akik abbahagyják a
dohányzást. Az örök élet a nem dohányzóknak sem jár, de sokkal fiatalosabbak és egészségesebbek lesznek idős korukban is.

Ezek az előnyök mindenképpen
várják a nem dohányzókat:
több pénz marad a zsebben – könnyű kiszámolni, hogy ha napi
egy doboz cigi árát félretesszük, komoly összeg marad a hónap
végére. Nyolcszáz forintot számolva egy doboz cigire, harminc
nap alatt 24 000 forintot szívunk el!
jobb sportteljesítmény, erőnlét – könnyebb lefutni a köröket, ha
nem kapkodunk. A dohányzás abbahagyása után 8 órával az

zavartalan íz-, és illatérzékelés – a leszokott dohányosok gyakran tapasztalják, hogy sokkal intenzívebb íze van az ételeknek,
ha nem zavarja meg az ízlelőbimbókat a cigi
a szexuális étvágy növekedése – több örömet szerezhet partnerének
a nem dohányzók gyerekei kisebb eséllyel kezdenek el dohányozni, mint a dohányzóké.
Leszokna?
Kérjen segítséget a Jánoshalmi Egészségfejlesztési Irodában!
Szakemberek segítenek megszabadulni a dohányzástól!

Ha egy családban
vannak gluténérzékenyek és nem gluténérzékenyek is, nagyon
figyelni kell az ételkészítésre, tárolásra,
fogyasztásra. Több megoldás is lehetséges ilyenkor.
Persze a legkönnyebb az lenne, ha az
egész család csak gluténmentesen étkezne (levesek, főzelékek, húsok, zöldséges
ételek, sütemények csak gluténmentesen
készülnek otthon). A feldolgozott termékek is gluténmentesek (felvágott, margarin,
fűszerek, tejtermékek stb.) Kenyérből, péksüteményből kétféle van, gondosan elkülönítve. Ebben az esetben egyedül arra kell
odafigyelni, hogy a kenyérmorzsákat távol
tartsuk a többi ételtől. Érdemes a kenyeret szeletelve vásárolni, így az ugráló morzsáktól sem kell tartani. A lisztes és gluténmentes kenyérhez is fogyasztott margarint
felvágottat, sajtot, stb. tartsuk gluténmentesen. Ezekhez ne nyúljunk a már lisztes eszközzel, kezünkkel. Ez a megoldás azonban
megterheli a családi költségvetést.
Másik megoldás, hogy külön készítünk
gluténmentes ételeket. A lisztes és gluténmentes élelmiszerek készítését térben és
időben el kell különíteni. Különösen nagy
figyelmet kell fordítani tészták és sütemények készítésekor a szálló lisztre. További nehézség a kétféle meleg étel előállítása
külön edényekben külön fakanállal, külön
alapanyagokkal. Ennek a megoldási lehetőségnek a „finomságait” mindenképpen
szem előtt kell tartanunk akkor, ha rokonokhoz, vendégségbe, étterembe megyünk.
A főzés/sütés megkezdése előtt a munkafelületeket, a poharakat, a süteményszaggató formákat, a sütő felületeket, az

evőeszközöket gondosan meg kell tisztítani. Arra is ügyeljünk, hogy a konyharuhák
tiszták legyenek. A fa munkaeszközöket,
vágófelületeket, főzőkanalakat, sütőecseteket nem lehet tökéletesen megtisztítani.
Gondosan jelölt külön gluténmentes eszközöket használjunk.
A gluténmentes hozzávalókat mindig jól
csomagolva, glutén tartalmú élelmiszerektől
elzárva tartsuk, lehetőleg külön szekrényrészben. Az a fritőz, amiben már egyszer
gluténtartalmú élelmiszert sütöttek, nem
tekinthető gluténmentesnek. Ugyanabban
a serpenyőben gluténmentes és gluténtartalmú élelmiszert ne süssünk – vagy csak a
megfelelő sorrendben. Főzésnél gondosan
ügyeljünk az egymástól elkülönített munkafolyamatokra. Ez különösen nehéz akkor,
ha egymás melletti főzőlapon fő a kétféle étel. Az elkészített gluténmentes kenyeret, és süteményeket a glutén tartalmúaktól
zártan csomagolva, azoktól távol kell tartani. A gluténmentes kenyér és péksütemények felvágásához mindig tiszta kést használjunk. A kenyérpirító is tipikus szennyeződési forrás. A biztonság kedvéért legyen otthon egy külön kenyérpirító a gluténmentes
kenyerek számára vagy használjunk erre a
célra kapható kenyérpirító-tasakot.
Tálaláskor is kezeljük külön a gluténmentes élelmiszereket. Ne használjunk közös
szedőkanalat, és ügyeljünk, hogy még
véletlenül se kerüljön lisztes étel a gluténmenteshez. Ez különösen kisgyerekeknél
probléma, akik nem esznek még túl tisztán és esetleg egymás tányérjába is belenyúlnak. A diétázó gyermekben is érdemes
kialakítani megfelelő mértékű odafigyelést.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Forrás: www.egeszseg.hu

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú
Kft.
6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1.
Tel: 77-502-950, 77-502-952
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

UNIÓS TÁMOGATÁSSAL ÚJ KÉTÁLLÁSOS ÖNKISZOLGÁLÓ
AUTÓMOSÓ ÉPÜLT A ZAP HUNGARY KFT-NÉL
A beruházás keretében 25,19 millió Ft európai uniós támogatás segítségével új kétállásos önkiszolgáló autómosó építése valósult meg a Zap Hungary Kft-nél
Jánoshalmán, Bács-Kiskun egyében.
A ZAP Hungary Kft. 2006. október 3-án alakult. A kft. a lengyel ZAP akkumulátor termékeinek kizárólagos
magyarországi importőre, mellyel az eltelt évek során jelentős hazai piaci szerepet vívott ki magának.
Termékeik között minden méret megtalálható, így a japán típusok valamennyi változata is. A cég kinőtte
magát, ezért szolgáltatásaik kibővítésén dolgoznak folyamatosan. Így került sor a gépjármű-alkatrész
kereskedelem bevezetésére és gumijavító műhely kiépítésére, melyek szintén jövedelmező üzletágnak
bizonyultak. Fogyasztói igényekre alapozva döntöttek az önkiszolgáló kétállásos autómosó megépítése
mellett. Ez a tevékenység teljes mértékben illeszkedik a cég jelenlegi profiljába.
A projekt során önkiszolgáló fedett kétállásos autómosó került megépítésre. A kivitelezésnek komoly gépészeti, építési és technológiai háttere van. A tüzihorganyzott idomacélból készült, nagyvonalúan méretezett standard tetőszerkezetet beton alaplemezekre építették fel. A berendezés Európa vezető gyártójától származik. Az egyszerű és gyorsan alkalmazható kefenélküli technológia karcmentes és ragyogóan
tiszta felületet eredményez, s ezzel azonnal megnyeri az ügyfeleket, s gyakori autóápolásra ösztönöz.
Az alkalmazott technológia nagy figyelmet fordít az energiatakarékosságra és a környezetvédelemre.
A fejlesztés célja, hogy a cég tevékenységi területén és annak vonzáskörzetében munkalehetőség bővítésével hozzájáruljon a térség gazdasági fejlődéséhez. A projekt megvalósulásával 2 fő részére új
munkahelyet tudtak teremteni, mellyel gazdaságfejlesztési illetve a munkahelymegtartó-és teremtő célkitűzésüket sikeresen teljesítették.
A projektről bővebb információt a www.zapakkumulator.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Dr. Kovács Miklós, ügyvezető
Tel: 06-77-403-977
E-mail:zap@t-online.hu

SAUNIER DUVAL
ISOFAST C-35
E–A KÉMÉNYES
KOMBIKAZÁN
(Teljesítmény: 35
kW) PADLÓFŰTÉS
KIEGÉSZÍTŐKKEL
ELADÓ. ÉRD:
06-20/508-6678

Otthoni munka !
Boritékolás és egyéb
csomagolási munkák
06-90-603-607
(http://audiopress-hungary.
webnode.hu 635 Ft/p,
06-209104517)

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

Műszaki
kereskedés
––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151,
+36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com
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A Felső-Bácskai borok 25. jubileumi nemes versenyének végeredménye
bej
101
105
103
102
99
112
5
16
70
23
18
10
79
119
69
113
26
46
59
121
100
30
117
14
109
35
13
51
120
40
110
29
52
28
24
78
116
76
17
71
111
73
48
49
66
83
81
72
41
74
50
34
82
31
87
75

Termelő
Lógó Tamás
Bohóczki Zoltán
Horváth Roland
Horváth Roland
Kmeth László
Majoros Tibor
Zámbó Zoltán
Dági József
Kunvin Kft
Gáspár Maxim
Kern Attila
Takács Tamás
Herczeg Tamás
Török János
Kunvin Kft
Francia Mihály
Mészáros József
Kern József
Németh Nándor és fia
Kabács Borház
Kmeth László
Makai Tamás
Snejder Sándor
Nagyidai Zsolt
Szilák Sarolta
ANTALVIN Kft.
Szőke Antal
Tóth Sándor
Kasza László
Naphegy pincészet
Tóth Dénes
Bika Lajos
Tóth Sándor
Bika Lajos
Varga Lajos
Herczeg Tamás
Temerini Kertbarátkör
Kunvin Kft
Kiss Ferenc
Kunvin Kft
Majoros Tibor
Kunvin Kft
Tóth Sándor
Tóth Sándor
Bednárik József
KOCH-VIN Kft
KOCH-VIN Kft
Kunvin Kft
Naphegy pincészet
Kunvin Kft
Tóth Sándor
ANTALVIN Kft.
KOCH-VIN Kft
Makai Tamás
KOCH-VIN Kft
Kunvin Kft

Fajta
Eger csillaga
Olaszrizling
Zalagyöngye
Zalagyöngye
Rajnai Rizling
Labirintus
Ottonel Muskotály
Bianca
Chardonnay
Rajnai Rizling
Cserszegi Fűszeres
Ottonel Muskotály
Rajnai Rizling
Bianca
Ottonel Muskotály
Olaszrizling
Olaszrizling
Rajnai Rizling
Ezerjó
Rajnai Rizling
Rajnai Rizling
Cserszegi Fűszeres
Olaszrizling
Vegyes fehér
Olaszrizling
Chardonnay
Kövidinka
Téli Muskotály
Kerti
Cserszegi Fűszeres
Chardonnay
Zsupjanka
Kövidinka
Rajnai Rizling
Olaszrizling
Rajnai Rizling
Olaszrizling
Ezerjó
Magyarádi
Chardonnay
Olaszrizling
Cserszegi Fűszeres
Hárslevelű
Kocsis Irma
Kövidinka
Chardonnay
Chardonnay
Cserszegi Fűszeres
Irsai Olivér
Irsai Olivér
Nektár Muskotály
Olaszrizling
Cserszegi Fűszeres
Chardonnay
Irsai Olivér
Rajnai Rizling

33
15
94
9
58
64
4
3

ANTALVIN Kft.
Dági József
Kovács Mihály
Takács Tamás
Bakos Béla
Bednárik József
Agócs Nándor
Agócs Nándor

Cserszegi Fűszeres
Duna gyöngye
Irsai Olivér
Ottonel Muskotály
Meggybor
Meggybor
Meggybor
Meggybor

60
115
77
107
39
65
36
20
86
114
118
38
95
85
84
37
32

Kabács Borház
Kálmán Imre
Kunvin Kft
Bohóczki Zoltán
ANTALVIN Kft.
Bednárik József
ANTALVIN Kft.
Kern Attila
KOCH-VIN Kft
Francia Mihály
Góbor Sándor
ANTALVIN Kft.
Kovács Mihály
KOCH-VIN Kft
KOCH-VIN Kft
ANTALVIN Kft.
Makai Tamás

Vegyes rose
Kékfrankos
Kékfrankos
cuvee
Merlot
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Merlot

11
96
80
7
2
6
104
44
68
45
93
98
1
97
12
27
47
108
67
106
19
56
57
8
25
42
43
54
53
88
22
21
63
90
91
92
62
61
89
55

Takács Tamás
Kovács Mihály
Zámbó Sándor
Zámbó Zoltán
Terbe pince
Zámbó Zoltán
Gál Sándor
Bolvári Géza
Kunvin Kft
Bolvári Géza
KOCH-VIN Kft
Kmeth László
Terbe pince
Kmeth László
Takács Tamás
Bika Lajos
Kern József
Uracs Mihály
Kunvin Kft
Bohóczki Zoltán
Kern Attila
Fehér Vilmos és Fia
Fehér Vilmos és Fia
Zámbó Zoltán
Varga Lajos
Naphegy pincészet
Naphegy pincészet
Fehér Vilmos és Fia
Fehér Vilmos és Fia
KOCH-VIN Kft
Gáspár Maxim
Paládi Antal
Kabács Borház
KOCH-VIN Kft
KOCH-VIN Kft
KOCH-VIN Kft
Kabács Borház
Kabács Borház
KOCH-VIN Kft
Fehér Vilmos és Fia

Kékfrankos
rose
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon siller
Kékfrankos
Cabernet Franc
Kékfrankos
Kadarka
Kékfrankos shiller
Kékfrankos
Barique
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon Pinot Noir
Kékfrankos
Kékfrankos
Zweigelt
Kékfrankos
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Cabernet Franc
Merlot
Cabernet Sauvignon
Merlot
Cabernet-Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Cabernet
Tramini
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Kadarka
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon Merlot rose
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Kékburgundi
Cabernet
Syrah
Cabernet Sauvignon Barique
Cabernet Franc
Kadarka
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Syrah

Pinot Noir
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Cuvee
Kékfrankos
Kékfrankos

2. fajta + megjegyzés

II. minta
I. minta
cuvee

Csersz.F.
cuvee

cuvee
cuvee
Pozsonyi Fehér

Muskotály
Késői szüret

II. minta
Zefir Muskotály
Muskotály
Késői szüret
Barique
I. minta

Aureus

rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose

szín
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér

Évj.
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2007
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2013
2014
2011
2013
2013
2014
2014
2013
2013
2014
2009
2013
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2006

Termőhely
Jánoshalma
Temerin
Kéleshalom
Kéleshalom
Kiskunhalas
Temerin
Jánoshalma
Jánoshalma
Kunság
Bácskossutfalva
Kiskunhalas
Jánoshalma
Kunfehértó
Jánoshalma
Jánoshalma
Temerin
Bácskossutfalva
Kunfehértó
Jánoshalma
Temerin
Kiskunhalas
Baja
Temerin
Császártöltés
Temerin
Baja
Rém
Jánoshalma
Temerin
Csátalja
Temerin
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Bácskossutfalva
Kunfehértó
Temerin
Kéleshalom
Jánoshalma
Kunság
Temerin
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Borota
Borota
Kéleshalom
Csátalja
Kunság
Jánoshalma
Baja
Borota
Baja
Hajós-Baja
Kéleshalom

pont
15,25
16,00
16,00
16,33
16,40
16,57
16,70
16,73
16,75
16,80
16,80
16,83
16,88
16,90
17,00
17,10
17,30
17,33
17,33
17,37
17,55
17,57
17,58
17,63
17,70
17,77
17,80
17,80
17,83
17,87
17,90
17,90
18,00
18,03
18,10
18,13
18,13
18,20
18,30
18,57
18,57
18,60
18,60
18,60
18,63
18,65
18,67
18,70
18,73
18,77
18,85
18,90
18,93
18,97
19,00
19,00

fehér
fehér
fehér
fehér
meggybor
meggybor
meggybor
meggybor

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014

Baja
Jánoshalma
Kiskunhalas
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma

Emléklap
Emléklap
Emléklap
Emléklap
16,00 oklevél
17,13 bronz
17,23 bronz
18,00 ezüst

rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose

2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Temerin
Temerin
Hajós-Baja
Temerin
Baja
Jánoshalma
Baja
Nemesnádudvar
Borota
Temerin
Temerin
Baja
Kiskunhalas
Baja
Baja
Baja
Baja

16,83
16,85
17,08
17,20
17,27
17,53
17,70
17,80
17,80
17,83
17,87
17,97
18,10
18,20
18,53
18,63
18,67

rose
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös

2014
2013
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2013
2014
2012
2014
2013
2013
2014
2013
2014
2014
2014

Jánoshalma
Balatonfelvidék
Kiserdő
Jánoshalma
Hajós
Jánoshalma
Hajós
Fajsz
Jánoshalma
Fajsz
Hajós-Baja
Kiskunhalas
Hajós
Kiskunhalas
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Temerin
Jánoshalma
Temerin
Nemesnádudvar
Bácskossutfalva
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Csátalja
Csátalja
Bácskossutfalva
Bácskossutfalva
Baja
Bácskossutfalva
Bácskossutfalva
Temerin
Baja
Baja
Borota
Temerin
Temerin
Borota
Bácskossutfalva

Emléklap
16,00 oklevél
16,00 oklevél
16,00 oklevél
16,08 oklevél
16,10 oklevél
16,13 oklevél
16,20 oklevél
16,28 oklevél
16,58 bronz
16,63 bronz
16,70 bronz
16,80 bronz
16,83 bronz
16,90 bronz
17,00 bronz
17,00 bronz
17,00 bronz
17,17 bronz
17,63 ezüst
17,78 ezüst
17,80 ezüst
17,90 ezüst
18,00 ezüst
18,13 ezüst
18,17 ezüst
18,17 ezüst
18,27 ezüst
18,30 ezüst
18,30 ezüst
18,37 ezüst
18,57 arany
18,67 arany
18,67 arany
18,70 arany
18,80 arany
18,87 arany
18,88 arany
18,93 arany
19,10 arany

2014
2011
2013
2014
2014
2012
2012
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2011
2011
2013
2009
2008
2012
2011

hely
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
arany
arany
arany

Ebben az évben február 21-én történt a borbírálat. Az adatokat
láthatják táblázatunkból. A tapasztalatokat és az évjáratot Dr. Hajdú Edit a február 28-diki eredményhirdetésen értékelte. (Ezt következő számunkban ismertetjük)
Az alábbiakban pedig imseretetjük a díjazottakat.
A Gazdakör legjobb bora címet Bednárik József Kövidinkája szerezte meg, melyet Ötvös Tiborné alelnök adta át.
A legjobb tájjellegű bornak járó díjat Kiss Ferenc Magyarádi bora
kapta, melyet a felajánló Gál Sándor adott át.
Felső-Bácskai Hegyközség területén hegyközségi tag által termelt legjobb fehér bor: Cserszegi fűszeres (20014 – Kunvin Kft.)
Felső-Bácskai Hegyközség területén hegyközségi tag által termelt legjobb rose bor: : Kékfrankos (2014 – Bednárik József)
Felső-Bácskai Hegyközség területén hegyközségi tag által termelt legjobb vörös bor: (Cabernet Sauvignon (2014 – Kunvin Kft. )
A díjakat Kelle Attila a Hegyközség ellenőrző bizottságának elnöke adta át.
Jánoshalma Város legjobb fehérbora (Kunvin Kft Rajnai Rizling, AUREUS bora) Jánoshalma Város legjobb rosé bora (Bednárik József, kékfrankos Rosé) Jánoshalma Város legjobb vörös bora
(Zámbó Zoltán, Cabernet Sauvignon)
A díjakat Czeller Zoltán polgármester adta át.
Felső-Bácska legjobb bora: Syrah (Fehér Vilmos és fia Bácskossuthfalva) A díjat, mely egy Orbán püspököt ábrázoló szobor,
Bányai Gábor országgyűlési képviselő ajánlotta fel és adta is át.
(Ez a díj egy vándordíj, minden évben a legjobb bornak jár, így
mostani nyertese egy évig őrizheti és azután vissza kell adja, hogy
tovább adhassák)
Az eredményhirdetés végén 25 éves borverseny emlékplakettet vehetett át: a Temerini Kertbarátkör elnöke ?? Sándor, a bácskossuthfalvi Rizling Egyesület képviselője, Dr. Hajdú Edit, aki kezdetektől fogva tagja a bírálóbizottságoknak, Bányai Gábor, aki az
első borverseny létrejötténél ott bábáskodott, Dági József a Gazdakör tiszteletbeli elnöke, aki a mostani verseny kivételével az össze
többit szervezte irányította, valamint Czeller Zoltán polgármester.
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Köszönetnyilvánítás

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

Somoskövi Sándor
temetésén és gyászmiséjén részt vettek és
elhozták az emlékezés virágait.
Külön köszönetet szeretnénk mondani Mons.
Menyhárt Sándor plébános úrnak, Rónaszéki
Gábor rektor helyettes úrnak és Dr. Csényi Attilának a szívhez szóló megemlékezésért
Gyászoló család

kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

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

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Köszönetnyilvánítás

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik
Édesanyánkat

Szabó Györgynét
utolsó útjára elkísérték. Sírjára kegyeletük
virágait helyezték

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

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.

Gyászoló család

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

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

Emlékezés

Faddi Szabolcs

id. Németh Jenő
halálának 15. évfordulójára
és

ifj. Németh Jenő
halálának 10. évfordulójára

Németh Kornélia

közterület-felügyelő telefonszáma 06-30/565-37-58

STÍLUS
ÜZLET
MÁRCIUSI AKCIÓJA

Húsvétváró:
hetente más-más termékek
akciós áron húsvétig!

Virágföldek
széles választékban
kaphatók üzletünkben

További akciónkat keresse üzletünkben!

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2015. február hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Porkoláb Károlyné
sz: Árpás Etelka
élt: 86 évet
ifj. Lógó Ferenc
élt: 57 évet
Bényi Józsefné
sz: Racsmány Etelka
élt: 83 évet
Taskovics Józsefné
sz: Kiss Mária
élt: 79 évet
Szili Józsefné
sz: Gusztonyi Erzsébet élt: 82 évet
Szabó Györgyné
sz:Csernák Mária Magdolna élt: 86 évet
Fekete László
élt: 59 évet
Szabó Lajosné sz: Mikó Jolán élt: 95
évet
Kiss Imréné sz: Szakál Mária élt: 61
évet
id. Doszpod Antal
élt: 77 évet

Pásztor Béla
élt: 88 évet
Faddi János
élt: 85 évet
Vonya Imréné
sz: Szűcs Margit
élt: 85 évet
Somoskövi Sándor
építész-grafikus
élt: 69 évet
Taskovics Istvánné
sz: Kis Mária
élt: 81 évet
Alexa János
élt: 76 évet
Antóni Józsefné sz: Hovány Ilona élt:
68 évet
Ott Ferencné
sz: Vörös Mária
élt: 93 évet
Sándor Istvánné
sz: Csorba Anna
élt: 70 évet
Doszpod Mihály
élt: 87 évet
Kéfer Etelka
élt: 88 évet

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

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

KISS ATTILA

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

gázszerelő mester

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

Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Tel.:06-20-32 39 906

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Márciusi

extra ajánlata!

Március 7-től 31-ig
Márki szénsavas üdítőital 2liter 79-Ft/db
Március 7-től 14-ig
Dosia mosópor 1,5kg
919-Ft/db
Március 16-tól 21-ig
Kutyaeledel 1240g
249-Ft/db
Március 23-tól 28-ig
Ablaktisztító 0,5l
289-Ft/db

(39,50ft/l)
(613ft-/kg)
(201-ft/kg)
(578-ft/l)

A készlet erejéig!

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2015. február hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Németh Istvánné sz. Tettinger Rozália (1931) Édes László (1958)
Hegyi Ferencné sz. Laubtner Éva (1928)
Száraz Pálné (1941)
Bélecki Józsefné sz. Viszmeg Anna (1926)
Kiss Viktória (1920)
Kiss Zoltánné sz. Kis Erzsébet (1925) Kotróné Lévai Ibolya (1955)
Fekete Jánosné sz. Híz Erzsébet Mária (1919) Kiss Franciska (1931)
Illés Károlyné sz. Haintz Mária (1925)		
Sólya Ferenc (1946)
Hegedűs Illésné sz. Granyák Mária (1936)
Vörös Zoltán (1966)
Friebert Gábor Mihály (1952)			
Kancsár Máté (1937)
Kiss Ferenc Benedek (1933) Mikó Pálné sz Drengács Erzsébet (1936)
Fülöp Istvánné sz Marancsik Katalin (1935)
Barna Papp Lászlóné sz Kasziba Magdolna (1932)

„De ez nem jelenti azt, hogy nyom nélkül eltűnünk. Mindenki, aki valaha
ezen a világon élt, nyomot hagyott benne, és bár testét sírba viszi, tudását
és szellemiségét megőrzi az utódai számára.” (Sam Revell)

Nagy Zsolt ügyvezető
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Eredményes téli felkészülés
= önbizalomszerző kezdés
mindkét csapatnál

15. oldal

Együtt edzettünk a
2014-es Magyar Kupadöntőssel

Jól rajtolt mind a felnőtt, mind pedig az
U-21-es csapatunk a tavaszi szezon nyitómérkőzésén.
2015.02.28:
Felnőtt:
Katymár-Jánoshalmi FC 2:3 ( 2:1)

Katymár, 60 néző
Gólszerzők: Popán Tamás 34’,Jeszenszky
Roland 50’,Grácz Roland 62’, illetve: Berki
János 42’, Ciricz Nemajna 43’
A vártnál sokkal jobban meg kellett küzdenie csapatunknak a győzelem megszerzéséért a télen jól megerősített házigazdák
ellen. Az első félidőt gólokkal kellett volna
nyerni, hiszen míg ellenfelünk két kapura lövésből két gólt szerzett, a mi támadóink egy tucat ziccert elhibáztak, nem is beszélve a kihagyott büntetőről. A szünetben a jánoshalmi mester átalakította a támadásszervezést azzal, hogy pályára küldte a jó formát
mutató Irbouh Soufiane-t. Így a második 45 perc már szinte csak a
JFC támadásairól szólt. A nagy kedvvel játszó Kisa Péter időnként
sziporkázott,s úgy csapta be őrzőjét, ahogy akarta. A jobb oldalon Jeszenszky gyors elfutásaival okozott zavart, s hozta helyzetbe Farkas Andrást. A védekezésünk nagyon stabil lett a télen hazaigazolt Kovács Mátéval,aki kitűnő játékkal mutatkozott be új csapatában.

Gólszerzők: Enesei Márton 4, Nagy Róbert 4, Enesei Dániel 3,
Király Zsolt 2, Grácz László Gergő, Tóth Zorán, Mészáros Adrián,
Zámbó Róbert, Kolompár Zoltán

Összességében magunknak tettük nehézzé a mérkőzést rossz
helyzetkihasználásunkkal. A küzdeni tudás azonban kifogástalan
volt,s ami a lényeg: fontos három pontot szereztünk, ezzel 3 pont
előnnyel vezetjük a tabellát.

Következő mérkőzésünk 7-én, Sükösdön lesz, majd 14-én, szombaton a Nemesnádudvart fogadjuk. Szurkolóinkat az első hazai
mérkőzésen az új sorsolással fogadjuk.
U-17-es csapatunk első mérkőzése 14-én lesz.

U-21:
Katymár-Jánoshalmi FC 0:18 (0:11)

A JFC tetszés szerint rúgott gólt a gyenge játékerőt képviselő házigazdák ellen. Az első félidőben a kapus Király Zsolt akár le is jöhetett volna a pályáról, hisz semmi dolga nem akadt.
Mindent egybevetve: könnyű mérkőzésen gólarányt javított csapatunk, s időnként szellemes támadójátékot láthattunk.

MEGHÍVÓ

2015 február 20-án Tamásiba utaztunk edzőtáborba. Szombaton délelőtt edzettünk, majd
ebéd gyúrás és a nap meglepetése, közös edzés a Tolnamőzs futsal csapatával. Mi még
nem játszottunk ilyet, érdekes volt, rendkívül sokat futottak és gyorsan. A közös edzést
követően az ő szabályaik szerint játszottuk egy mérkőzés, nem mi nyertünk. De tudtunk
nekik gólokat rúgni át tudtuk venni a lendületes játékukat. A vendégek csapatában két
magyar válogatott is szerepelt. Az edzőtábor kemény volt és tartalmas, mindenki elfáradt.
Az edzések gyönyörű környezetben zajlottak, csak a munkánkra tudtunk figyelni. A tábor
szervezéséért nagy köszönettel tartozunk csapatunk kapusának, Végi Katának. Február 25-én befejeződött az átigazolási időszak, mi nem igazoltunk senkit. Abból az elgondolásból, aki elérte az őszi sikert, azoknak adjunk játék lehetőséget tavasszal is. Vissza tért
a csapathoz István Klaudia és Varga Melinda, ők is játék lehetőséget kapnak. Az utánpótlás csapatból is hozunk fel játékosokat. Nehéz tavasz elé nézünk, mindent megteszünk a
siker eléréséért.
Amikor ez a cikk megjelenik, már csak pár nap lesz hátra a nőnapi teremtornáig, amit március 7-én rendeznek meg Jánoshalmán a Fenyvesi Máté sportcsarnokban.
Minden szurkolót szeretettel várunk!

Tavaszi AKCIÓ!
Február 23-tól egészen március 31-ig a horgászüzletben található ÖSSZES termékre 20% kedvezményt
adunk.

IV. KÉZILABDÁS
JÓTÉKONYSÁGI
BÁLRA
Várunk akkor is, ha
csak a szíved fiatal!
Zene, remek vacsora, tombola, tánc, és vidám
hangulat teszi emlékezetessé ezt az estét!
Helye: KORZÓ ÉTTEREM
Időpont: 2015.március 14. szombat 18 óra.
Vacsora: 19 óra
Belépő: 3.000.- Ft/fő
Támogatói jegy: 1.000.- tól
Tombola tárgyakat szívesen fogadunk!

Amennyiben Jánoshalmi Horgászegyesületnél váltanak éves jegyet, vagy állami jegyet, befizetésnél adunk
egy EGYSZERI, és névre szóló kupont, amely 30%
kedvezményt biztosít!
Pethő Zoltán E.V.
Bajai utcai tápbolt mellett
Elérhetőségek :
Telefon: +36 77 402 - 213
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

Jegyek: Rátai Róbertné T:+36-70-338-0629,

Túl az idei elsőn

http://www.peze.hu

A JATESZ Nordic Walking csapatának
ez évi első túrájára február 21-én került sor.
A 8 km-es táv helyszíne Kunfehértói-tó és
környéke volt. A farsangi túrát 17 fő részvételével mindenki örömére, kellemes napsütéses időjárásban tudták teljesíteni.
Kunfehértói Művelődési Ház jóvoltából a
csapat a túra végén hivatalos volt egy finom
ebédre, amit ez úton is szeretnének megköszönni a szervezőknek.

Csillag Erzsébet
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Rendőrségi hírek

Eljárás indult lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen, aki 2015.02.14-én 12 óra és
2015.02.15-én 23 óra közötti időben kirakatüveg betörés módszerével betört a Jánoshalma, Rákóczi u.8 szám alatt található
GSM centrumba, és onnan mobiltelefonokat tulajdonított el kb. 200 000 Ft értékben.
A nyomozás során felderítésre került,
hogy a bűncselekményt két felnőtt korú
jánoshalmi lakos B.T. és B.K., valamint a
fiatalkorú szintén helyi B.M és a fiatalkorú bajai K.Z. követte el. Tőlük egy kivételével az eltulajdonított tárgyak lefoglalásra kerültek.

T. A. feljelentést tett ismeretlen tettesek
ellen, akik 2015.02.21-én 16:00 és 16:30
óra közötti időben a jánoshalmi háza udvarában tettleg bántalmazták és onnan egy
talicskát, egy vaskeretes fűrészt, egy fejszét és egy kacsát tulajdonítottak el. A bűncselekménnyel okozott kár kb. 5000 Ft.
Még a feljelentés napján felderítésre
kerültek a bűncselekmény elkövetői, a két
fiatalkorú B.T. és P.F. valamint a gyermekkorú Sz.L. személyében. A két fiatalkorú
elkövetőt a Jánoshalmi Rendőrőrs nyomozói őrizetbe vették, azonban az illetékes
ügyészség nem tett előterjesztést az előzetes letartóztatásukra, így szabadlábon
védekeznek.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a trükkös tolvajok újabban az ingyenes csatorna bekötéshez szükséges helyszíni felmérés
meséjével próbálnak bejutni főként magányos idős emberekhez. Kérjük Önöket, hogy továbbra se engedjenek be az otthonukba idegeneket.
¾¾ Ne engedjen be idegent háza udvarába és a lakásába se!
¾¾ Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
¾¾ Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
¾¾ Inkább legyen bizalmatlan, mint becsapott!
¾¾ Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
¾¾ A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak fényképes igazolványa van, ezt mindig kérjék el tőlük!
¾¾ 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 csalóknak helyi lakosok, akik interneten keresztül magán személyektől
különböző tárgyakat rendeltek és a megrendelt tárgyat egyáltalán nem, vagy csak rossz minőségben kapták meg, illetve esetenként 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, részesítsék előnyben a biztonságos web áruházakat, vagy magánszemélyektől történő rendelés
esetén olyan portált válasszanak, ahol az eladó előzetesen leellenőrizhető!

1 % -KAL A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával
segítették a Honvéd Kaszinó Kulturális
Egyesület kulturális kínálatát.
Kérjük, támogassák a továbbiakban
is az egyesület munkáját.

2015. március

A Készenléti Rendőrség
parancsnoka pályázatot hirdet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• gépjárművezetői vizsga megléte;
• angol, német, francia, illetve az Európai Unió más hivatalos idegen nyelvének ismerete, illetve fenti nyelvekből
államilag elismert nyelvvizsga megléte;
• harcművészeti jártasság;

Rendészeti Igazgatóság állományába
Budapest, Győr, Miskolc, Pécs, Kiskunhalas és Szombathely
szolgálati helyre
Járőr munkakör betöltésére
(besorolás: II/PK.)
A pályázatra azok jelentkezését várjuk, akik
(rendőri) hivatásos szolgálati viszonyt kívánnak
létesíteni, valamint 18. életévüket betöltötték,
cselekvőképesek, állandó belföldi lakóhel�lyel, illetve a rendfokozati állománycsoporthoz
meghatározott iskolai végzettséggel (legalább érettségi) rendelkeznek, továbbá magyar
állampolgárok.
A betöltendő munkakörben ellátandó feladatuk:
Csapaterőt igénylő feladatok, védett vezetők
biztosítási feladatai, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti feladatok, kísérések, valamint őr-járőrtárs rész-szakképzésen
való részvétel és annak sikeres elvégzése.
A pályázat feltétele:
• egészségügyi alkalmasság;
• fizikai alkalmasság;
• pszichikai alkalmasság;
• akinek életvitele nem kifogásolható és
hozzájárul annak a szolgálati viszony
létesítése előtti, valamint a szolgálati
viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez
•
aki elfogadja egyes alkotmányos jogainak (1996. évi XLIII. törvény) szerinti
korlátozását
• bizottsági elbeszélgetésen való sikeres
részvétel
• határozott, magabiztos fellépés;

Adószám: 19046550-1-03

A felvételi eljárás a Készenléti Rendőrség
székhelyén kerül végrehajtásra (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.)
A pályázatra a közzététel napjától lehet
jelentkezni. A jelentkezés folyamatos.
Munkavégzés helye: Budapest, Győr, Miskolc, Pécs, Kiskunhalas, Szombathely
Munkaidőrend: vezényléses
Ruhanorma: egyenruha
Pályázati dokumentumok:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
részletes szakmai önéletrajzát, érettségi bizonyítványának szkennelt változatát (mely ne legyen nagyobb l mb-nál) valamint elérhetőségeit
A pályázatok megküldése Kismándor József
r. tzls. részére a (kismandor@kr.police.hu)
e-mail címre!
A beosztásra és munkakörre vonatkozó részletes felvilágosítást Kismándor József r. tzls. ad
hivatalos tájékoztatón az önéletrajzok beérkezését követően.
A pályázót a szakmai vezetők személyes meghallgatást követően írásban vagy telefonon
értesítik döntésükről. A pályázatokat a kijelölt
bírálóbizottság szakmai javaslata alapján a Készenléti Rendőrség parancsnoka bírálja el.
Budapest, 2015. február 09.

A rendőrőrs indokolt esetben éjjel – nappal a
06-20/539-64-99 telefonszámon hívható

Köszönettel: a HKKE vezetősége

Orvosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete. Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart.
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13 Telefon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

BOR

Ügyeleti beosztás:

2015. március: 6. Dr. Gregó Sándor, 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Csoboth Johanna, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Gregó Sándor, 11. Dr. Szűcs Kornél László, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Gregó Sándor, 14. Dr. Gregó Sándor, 15. Dr. Gregó Sándor , 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr. Kishonti Attila, 19. Dr. Csoboth Johanna , 20. Dr. Mikó Attila , 21. Dr. Mikó Attila, 22. Dr.
Mikó Attila, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Gregó Sándor, 26. Dr. Csoboth Johanna , 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. Gregó Sándor , 29. Dr. Gregó Sándor , 30. Dr. Kishonti Attila, 31. Dr. Mikó Attila,
Április:, 1. Dr. Szűcs Kornél László , 2. Dr. Gregó Sándor, 3. Dr. Mikó Attila, 4. Dr. Mikó Attila, 5. Dr. Gregó Sándor, 6. Dr. Gregó Sándor.

A MINDENNAPOKRA!
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város

Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

Alapító:
Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel:
a Szerkesztőbizottság.
Szerkesztőség címe:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1
E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Készül: Kópia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla
Kiskunhalas, Bükkönyös u. 6.

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Tchibo Family 250g

399Ft

1596Ft/kg

Pepsi Cola+ ízek 2,5l

339Ft

136Ft/l

Natúr Lecsó 600g

199Ft

332Ft/kg

Csemege Uborka 600g

199Ft

332/kg

Étolaj 1l

299Ft

299Ft/l

Óriási kötözött sonka vásár március utolsó hetétől.

ISSN 2062-4069

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

2015. március
hónapban nem lesz
kirakodó vásár
Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma: 06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
2015. február hónapban
született:

Dobos Olivér (Anyja neve: Ócsai Nikolett), Balázs Ágoston (a.n.: Gál Orsolya), Rasztovácz Barnabás (a.n.: Winkler Viktória), Schveizer Gergő (a.n.:
Kecskeméti Rita), Czimber Flóra Zsófia

(a.n.: Herke Mónika)

Petróczky Ferenc

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

Házasságot kötött
Nagy Imre és Nasz Júlia

GRATULÁLUNK!

