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Olvasóinknak Boldog
húsvétot kívánunk!

XX. évfolyam 4. szám

Így köszönnek egymásnak az ortodox és görög katolikus hívők a húsvéti
időben.
A tény, hogy, Krisztus feltámadt sokak számára nem elfogadott, nem
nyilvánvaló. A keresztények számára azonban tény és hitünk alapja. Ezt
ünnepeljük húsvétkor. Krisztus értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért
halt meg a kereszten, és szerezte meg számukra halálával és feltámadásával az örök életet. Az örök életet Isten mindenkinek felkínálta, de mindenkinek személyesen kell elfogadni ezt a meghívást, válaszolni rá; és törekedni az oda való eljutásra. Ebben segít minket ez a személyes hitvallás: Valóban föltámadt. Így a feltámadt, élő Krisztus lesz számunkra az Igazság, az
Út, és az Élet. Fogadjuk el az Igazságot, induljunk el az Úton, hogy miénk
lehessen az Élet is. Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek!

MEGHÍVÓ

TERVEZZÜK EGYÜTT
JÁNOSHALMA JÖVŐJÉT!
Tisztelt Érdeklődők!

A fórum időpontja

2015. április 28-án 17 óra.
Helyszín:

Imre Zoltán Művelődési
Központ
NAPIRENDI PONTOK:

17:00 – 17:45
Jánoshalma város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és a kiemelt fejlesztési irányoknak a bemutatása
17:45 - Az elhangzottak megvitatása, a dokumentumok véleményezése
Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Emelkedik a
mentőállomás fala

Krisztus föltámadt.
Valóban feltámadt.

Szent három nap

LAKOSSÁGI FÓRUM

Amint arról korábban tájékoztatást adtunk, városunkban megkezdődött a 2014-2020-as fejlesztési időszakhoz kapcsolódó tervezési munka. A
folyamat kiemelt eseménye a helyi lakosság bevonására, a szélesebb nyilvánosság megszólítására lehetőséget nyújtó fórum, ahol bemutatásra és
véleményezésre kerül Jánoshalma Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának, valamint az ebben rögzített kiemelt fejlesztési tervek egyeztetési dokumentuma.
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Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja,
amikor Jézus a Gecsemáné kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült
az áldozatra. A Nagyhét ünnepeinek sorában a nagycsütörtök a gyász napja, ezért csütörtök estétől szombat estéig nincs harangozás. Nagycsütörtökön emlékezik a katolikus egyház az Eucharisztia megalapítására.
Jézus Krisztus szenvedésének és feltámadásának szent három napja
az utolsó vacsora miséjével kezdődik. Az utolsó vacsorán történt az Oltáriszentség és a papi rend szentségének alapítása.
Az esti szentmise, az utolsó vacsora miséje a szenvedésre induló Jézus
búcsúja övéitől. Jézus Krisztus ekkor adta át búcsúajándékait: szeretetének jelét a lábmosásban, Testének és Vérének szentségét, a papi átváltoztató hatalmat, s mintegy végrendeletül elmondta búcsúbeszédét és főpapi
imáját egyházáért.
Felvételünkön április 2-án a Szent Anna templomban Monds Menyhárt
Sándor plébános mossa meg a tanítványok lábát.

Sándor atya plébános

Topolyaiakkal közösen emlékeztünk
1848-as forradalmunkra
Március 15-én koszorúzással kezdődött városunkban az ünnepi megemlékezések sora városunkban. Az Önkormányzat, pártok, intézmények,
és civil szerveztek képviselő és magán személyek helyezték el a megemlékezés koszorúba font virágait az 1848-49-es forradalom és szabadság emlékére állított kopjafánál. Ezt követte az ünnepi szentmise, melyet

Toldi Norbert káplán mutatott be a Szent Anna templomban . Az Imre Zoltán
Művelődési Központban Czeller Zoltán polgármester ünnepi beszédét követően a topolyai Kodály Zoltán Művelődési Központ művészeti csoportja nagy
sikerű műsora elevenítette fel a zene és tánc segítségével idézte elénk a
167 évvel ezelőtti idők eseményeit. Méltó módon zárta a másfél órás műsor
az ünnepi rendezvénysorozatot, melyet a közönség szűnni nem akaró vastapssal köszönt meg.
►►►folytatás az 5. oldalon

Századik születésnapos
A Mentőállomás kivitelezésének véghatárideje 2015. július eleje. Az építők, kihasználva a csapadék mentes időt, javában dolgoznak és mára már
a falak is emelkednek, jól kivehető az épület körvonala. Felvételünk április 3-án, reggel készült

LOMTALANÍTÁS
május 18. és május 22.
között lesz.

április 14. 14 óra
Ifjúsági Hangversenybérlet
- Bohém trió koncertje
április 17. 14 óra
Robin Hood – zenés mesejáték

Tudnivalók a 7. oldalon

Lapunk legközelebb
2015. május 8-án jelenik meg

április 22. 19 óra
Négy férfi gatyában –
színházi előadás
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Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

Áprilisi programok
az Imre Zoltán
Művelődési
Központban

Czeller Zoltán polgármester úr 2015. március 15-én köszöntötte Kovács Jánosnét (született: Drengács Viktória) 100. születésnapja alkalmából. A városunk feltehetőleg legidősebb lakója a Görgey utcában lakik családjával. A néni 1915. március 15-én született. Viktória néninek jó egészséget, még további boldog éveket kívánunk szerettei körében!
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Német diákok Jánoshalmán
Március 19-én német szótól volt hangos a Király Lovas-tanya. A Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szervezésében délután a németországi Kronach városából, az ottani turiszti-

Húsvét keddjétől (április 7-től) Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti
érsek rendelkezése nyomán, Toldi Norbert káplán máshol folytatja szolgálatát. Norbi atya az egyik közösségi oldalon kéri, tisztelettel, hogy ez ügyben senki ne se kezdjen semmiféle propagandába, mert nem az ő személye a fontos, hanem az a Jézus Krisztus, akit több- kevesebb sikerrel képviselni igyekezett Jánoshalmán!
„Hálásan köszönöm azt sok mindent amit kaptam, bocsánatot kérek
mindenkitől akinek akaratomon kívül gondot okoztam, vagy megbántottam! Mindenkit Isten bőséges áldása kísérjen, tisztelettel kérem mindenki
imáját, nagy szükségem van rá!” fejezte be gondolatait Toldi Norbert atya
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek április elsejei hatállyal
Tamás Sándor atyát nevezte ki káplánnak a jánoshalmi plébániára (asztrik.hu)

kai iskolából 16 német diák érkezett városunkba.
A történethez tartozik, hogy a 16 fő két csoportra volt osztva a hét

folyamán. Egyik fele gyakorlaton vett részt különböző helyszíneken, addig
a másik nyolc fő pedig szabadidős programokon vett részt. A tanulmányi
gyakorlatra érkezett fiatalok Jánoshalmán és környékén, a Király Lovas-

tanyán a lovas- és tanyasi turizmussal ismerkedtek, Borotán a Koch
Borászatnál és panzióban és Jánoshalmán az Kunvin Borászati Kft
pincészetében gyarapították a borászati ismereteiket

Az első hét végén, pénteken pedig közös programon vettek részt nevelőikkel, és a vendéglátó iskola tanáraival a Király Lovastanyán. Késő délután megtekintették a ház környékét. Nem maradhatott el az állatok simogatása sem. Kora este Ádám Gyula Kunvin Kft. ügyvezetője tartott borbemutatót. Cége nyolc fajta borát ismerhették meg a vendégek. Ezt követően Czeller Zoltán Jánoshalma polgármestere mutatta be városunkat, vetített képes előadás keretében. Az estet közös vacsora zárta. AZ ehhez való
a Király Lovastanyán sült, a kemencében. A finom étkek elfogyasztása után
hosszas beszélgetéssel zárult az este.
Mi is megkérdeztük a diákokat tapasztalataikról.
Tobias Ernst tanár elmondta, hogy kétszer nyolcas csoportba vannak a
diákok. Gyakorlaton tanulnak Halason A Csipke Hotelben, a Sóstó Csárdában, itt a Király Lovastanyán és a Koch Pincészetnél, a másik nyolc fő
ezalatt kirándul, ismerkedik Magyarországgal. Baja, Hajós, Budapest és
Szeged nevezetességeit tekintették meg. A következő héten pedig cseréltek a csoportok. Aki addig dolgozott. az kirándul. Ebben a projektben az
az újdonság, hogy a diákok is dönthetnek abban, hogy mit szeretnének
milyen programot megvalósítani a turizmus terén, figyelembe véve az első
hét tapasztalatait is. Az első hét végén már megírták a diákok a tapasztalataikat.
Megtudtuk, hogy április végén egy új csapat érkezik, akik fémipari szakmában dolgoznak.

Egyházi személyi hírek

Milyen benyomással zárták az elmúlt egy hetet?
Tobias Ernst tanár: „már nem először vagyok Magyarországon, Kiskunhalason. Először 1999-ben már megtetszett, nemcsak Halas, hanem
Jánoshalma is, mert már akkor is volt itt.
Sabrina Schneider turisztika szakos tanuló éppen itt volt az első héten a
Király Lovastanyán gyakorlaton. Benyomásait így foglalta össze a jó kedélyű diáklány: „Most vagyok először itt. Mindenki nagyon barátságos, szívélyes. Abszolút pozitív benyomásokat szerzett Jánoshalmán. Mindenképpen
jön másodszor is Magyarországra
– Mit jelent ez a halasi iskolának? – kérdezzük Szabó Edinát, az intézmény megbízott főigazgatóját
– Ez egy 25 éves gyönyörű kapcsolat. Keressük mindig azokat a lehetőségeket, ahol ezt a kapcsolatot tovább tudjuk mélyíteni. Az Erazmus Plusz
keretében találtuk most meg ezt a lehetőséget. Azt az utat járjuk, amit eddig
is elkezdtünk, hogy partnerkapcsolatot, egymást segítve, a cserekapcsolatot, a különböző programokat meg tudjuk valósítani. Ezek nemcsak partnerkapcsolatok, hanem barátságok.
Albin Reif tanár, külföldi kapcsolatokkal foglalkozó munkacsoport vezetője 25 éven keresztül motorja a halasi kapcsolatnak. Ő az állandóság, de
már adja át a stafétát. Vezetésével, egy kisbusszal érkező diákok 1100 kilométert tettek meg, hogy ide érjenek. Ezt az utat mintegy kétszázszor tette már meg.
Albin Reif elmesélte, hogy Szakál Lajos úr nagyon jól elmagyarázta,
hogy miként lehet idejutni, 1 kilométer Jánoshalma után, így, úgy, amúgy. A
navigációs készülék Király tanyát csak nem írt ki. Más tanyát igen, de ezt
nem. Kertben egy nénit meg kérdeztek, hogy hol a Király tanya, az mondta, hogy csak előre. Egyre szűkebb lett az út, de a masina mindig azt jelölte, hogy előre. Félóráig semmi és egyenesen az erdő. Három tanya következett egymás után. Ezt jelölte a GPS, hogy 2 kilométer van hátra. Megálltunk az egyik tanyánál, megszólítottunk egy férfit, aki bement és kiküldött
maga helyett egy csinos lányt, aki jól beszélt németül, és elmondta, hogy
menjenek két kilométert és ott balra megtalálják a keresett helyet. „Eltévedtünk az erdőben, de így legalább egy szép lány került így a történetbe”
– mondta Albin Reif.
kép és szöveg: ikor

Dr. Karsai Ferenc
1923 – 2015
„A test elgyöngülhet, porba hullhat, de a
szellem erős és halhatatlan.”
Dr. Karsai Ferenc élete tiszteletet váltott
ki mindenkiben. Tanítója, nevelője volt a
gyermekeknek, segítője az ifjaknak, barátja
a felnőtteknek, tisztelője az idős embernek.
Nincs olyan ember, aki ne ismerte volna őt Jánoshalmán. A tanítói képesítés megszerzése után elvégezte a közgazdasági egyetemet, majd 1947-ben doktorált. 1986-ig 36 éven keresztül tanította szeretett szülőhelyének diákjait, s ami értéket adott, közvetített
pedagógusi munkája során, az hajdani tanítványaiban életté vált.
A tanár úr valódi patrióta volt. Olyan szinten szerette szülőfaluja népét és hagyományait, hogy életének jelentős részét Jánoshalma történetének, hagyományainak kutatására, feldolgozására szentelte. Könyvein keresztül hatni fog a későbbi generációkra is, bebizonyítva, hogy a szellem erős és halhatatlan.
A tanár úr sokoldalúságával igazi reneszánsz ember volt, akitől
tanulni lehet emberséget, szerénységet, tudást és kitartást. Tanított, kutatott, könyveket írt, Pávakört vezetett, s szinte az utolsó pillanatig a közélet aktív szereplőjének számított. De legalább ennyire fontos volt számára a Szemere utcai gyümölcsösben a faültetés, szőlőgondozás. Még egy évvel ezelőtt is elültetett hat diófát.
Emberi nagysága magánéletében is megmutatkozott: 66 éven
keresztül hűséges társa volt feleségének, fiainak szigorúságában is
gyengéd apja, unokáinak, dédunokáinak mesébe illő nagypapája.
Isten addig éltette őt, amíg el tudta látni magát, családtagjainak odaadó,
szeretetteljes közreműködésével. Megadatott számára a legnagyobb
ajándék: szerettei körében hunyt el.
Egész életéből ránk maradt a követendő példa: hogyan kell tartalmas
élet végén szépen megöregedni és méltósággal eltávozni.

Február 14-én tartotta évzáró közgyűlését
a BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET.

Virág László nyugállományú r. alezredes, a közgyűlés levezető elnöke a határozatképesség megállapítása és a különböző feladatokra jelölt tisztségviselők megválasztása után Györgypál Csaba nyugállományú alezredest az egyesület elnökét kérte fel az egyesület 2014 évi munkájának
értékelésére.
Az elnök úr az értékelés megkezdése előtt átadta a betegség miatt távollévő tagok üdvözletét és
mielőbbi jobbulást kívánt
a távollévőknek.
Györgypál alezredes értékelte az egyesület helyzetét, ismertette a taglétszám alakulását, a benyújtott pályázatok eredményességét. Tájékoztatta a közgyűlést az elnyert illetve
kapott támogatásokról,
külön kiemelve és megköszönve az állampolgárok SZJA 1%-a felajánlásából származó 93.934-ot.
2014-ben egyesület 2 tagja részesült Honvédelmi Minisztériumi elismerésben.
A költségvetési helyzet ismertetése után, az
egyesület által szervezett rendezvények kerültek
értékelésre. A különböző szórakozást és egészség megőrzést szolgáló rendezvények, kirándulások mellet kiemelt fontosságú tevékenység volt a

hagyomány őrzés illetve a város társadalmi életében való aktív részvétel, különös tekintettel a
május 23-án az egyesület szervezésében és levezetésével megtartott Magyar Hősök Emlékünnepe
a „HŐSÖK NAPJA” megemlékezésre. Az ünnepi
megemlékezés az egyesület egyik kiemelt rendezvénye volt. Másik kiemelt rendezvény a Dél-Alföldi Régió tagegyesületei részére levezetett „Katona
özvegyek és özvegy katonák konferenciája”.
„Halottak napján” a „Hősi Sírkert”- ben történt
kegyeleti gyertya gyújtáson túl megemlékeztek és
tiszteletüket tették a jánoshalmi temetőkben nyugvó katonabajtársaik, volt munkatársaik sírjainál.
A beszámoló a 2014 évi gazdálkodás értékelésével zárult.
Az elnökségi beszámoló után Szabó István a
Felügyelő Bizottság (FEB ) elnöke ismertette a
FEB jelentését a 2014 évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól, az egyesület működési
rendjéről és a gazdálkodás helyzetéről.
Ezek után került sor a 2015 évre tervezett programok és a költségvetés ismertetésére. Külön
kiemelve 2015. év két fő programját a májusi
„Hősök Napja” ünnepi megemlékezést, és az októberi „Idősek Világ Napja” és a 102. légvédelmi
tüzér ezred megalakulása 57. évfordulójának méltó megünneplését.
A hozzászólások során először dr. Kovács
György nyugállományú mk. ezredes a DAR elnöke
kért szót. Átadta a BEOSZ elnökének üdvözletét,

majd elismerően szólt az egyesület éves tevékenységéről, dicsérve a hagyományápolási munkát.
Durgó Tamás százados a Magyar Honvédség
megyei Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
vezetője hozzászólásában az Iroda és az egyesület közötti jó együttműködést emelte ki.
Czeller Zoltán polgármester több, az
egyesület tagjait is
érintő kérdésről szólt.
Kecskés József nyugállományú őrnagy a
tagság nevében megköszönte az egyesület
vezetőségének 2014ben végzett tevékenységét és további jó
munkát kívánt.
A hozzászólások után a tagság az elnökség
beszámolóját , a FEB jelentését, a 2015 évi programokat és a „Költségvetési terv”-et, az éves tagdíjat és az állampolgárok által felajánlott 1% tervezett
felhasználását egyhangúlag fogadta el..
A közgyűlés zárásaként Györgypál Csaba elnök
Brenner Zoltánné felkérésére egy három „FÉNYKÉPALBUMBÓL” álló ajándékot adott át a „Múzeum” részére. (lásd külön cikkben), majd köszöntötte a 2014. évben „kerek” születésnapi évfordulót betöltött tagjait.
GYPCS

Emlékek átadása
Az „Imre Zoltán” kulturális központban Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület által működtetett „Helyi Légvédelmi Tüzér Múzeum”
igen értékes ajándékot kapott.

A három „Fényképalbum” Brenner Zoltán ezredes úr – aki a 1963tól 1977-ig az ezred parancsnoka és 1981-től 1988-ig pedig az egyesület elnöke volt – összeállítása katonai pályafutása során készült
fényképekből. Az albumokat Brenner Zoltánné ajánlotta fel a múzeum részére.
Mivel Rózsika néni egészségi állapota nem engedte, hogy személyesen is jelen legyen, ezért Györgypál Csaba nyugállományú alezredest az egyesület elnökét kérte meg erre a feladatra.
Az ajándék átadására az egyesület 2015. február 14-én megtartott közgyűlésén került sor.
Az albumokat a múzeum vezetője Molnár Máté nyugállományú
őrnagy és az egyesület titkára Szakály Béla
RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ
nyugállományú főtörzszászlós vette át és
EGY SZÁZALÉKÁRÓL
helyezte el a múzeumA kedvezményezett neve:
ban.
BEM JÓZSEF HONVÉD
Az albumok átadáNYUGDÍJAS EGYESÜLET
sa
után a jelenlévők
A kedvezményezett adószáma:
néma felállással adóz18359639 - 1- 03
tak a hét éve elhunyt
Kedvezményezett címe:
parancsnok emléké6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
nek.
Telefon száma: 77/ 501 - 145
GYPCS
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Tervezzük együtt Jánoshalma jövőjét!
A tervezési folyamat már 2012-ben elkezdődött, amikor Czeller Zoltán polgármester
megkereste a város egyházi és világi
intézményeinek vezetőit, mezőgazdasági
és ipari tevékenységet folytató vállalkozóit, civil szervezeteit azzal a határozott
elképzeléssel, hogy az önkormányzattal
együtt készüljenek a következő 2014-2020
időszakot jelentő Európai Uniós fejlesztési
ciklusra. A Képviselő-testület elsődlegesnek tekintette a helyi gazdaság élénkítését,
tekintettel arra, hogy a jelenlegi Kormány
az EU által pályázható források jelentős
részét erre a célra kívánja fordítani. Az
irányelvek figyelembe vételével az Önkormányzat a 320/2012.(X.18.) Kt. sz. határozatában még 2012-ben (október 18-án)
meghatározta a fejlesztési prioritásokat.
1. Gazdaságfejlesztési célok
2. Infrastrukturális fejlesztések, utak,
középületek felújítása, korszerűsítése
3. Megújuló energia felhasználás növelése
4. Környezetvédelemmel kapcsolatos
fejlesztések
5. Vízgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések
6. Turizmus élénkítése
7. Sport és szabadidőhöz kapcsolódó
fejlesztések, rendezvények szervezése
2015. március 26-án fogadta el a Képviselő-testület a tervezés következő alapdokumentumát, amelyben az önkormányzati
fejlesztések mellett a városi intézmények,
a lakosság önszerveződő közösségeinek
ehhez igazodó fejlesztési elképzelései
kaptak helyet.
Az Önkormányzat annak érdekében, hogy
a helyi gazdaság élénkítésében teret
kapjon, és saját eszközeivel elősegítse
munkahelyek létesítését, és a gazdaság
fellendülését, bekérte a gazdasági élet
szereplőinek fejlesztési elképzeléseit is,
de értelemszerűen azok tartalmáról nem
hozott döntést.
Mint a nevében is szerepel a dokumentum elsősorban a tervezésünk alapjául
szolgál. Az alábbi táblázatban szereplő
fejlesztések újságban való megjelentetése a társadalmasítási folyamat része. Az
Önkormányzat célja, hogy a lakosság
szélesebb körben megismerje az eddig
begyűjtött elképzeléseinket, kialakíthassa véleményét, akinek ötlete van,
javaslataival hozzájáruljon a terveink
bővítéséhez.
Amennyiben Ön is részt kíván venni a
tervezés folyamatában, kérem, fogalmazza meg építő jellegű, reális alapokon
nyugvó, megvalósításra alkalmas elképzeléseit!
Levelét elküldheti
2015. április 17-én, 12 óráig
az alábbi postacímre:
Czeller Zoltán polgármester,
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
vagy elektronikus levél formájában a
czeller.zoltan@janoshalma.hu
e-mail címre.
A borítékra, vagy az elektronikus levél
tárgy rovatába kérem, írja rá:
„Együtt tervezzük Jánoshalma jövőjét”
A témakörben Lakossági Fórumot
hívok össze
2015. április 28-án, 17 órára.
Czeller Zoltán
Jánoshalma
Város polgármestere

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

Prioritás
1.

Fejlesztési Terv
Agrár-logisztikai
központ létrehozása
a Jánoshalmi Iparterületen
Térségfejlesztési
Klaszter kialakítása
Jánoshalmi Iparterület fejlesztése

Projektgazda

Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
30-50 km sugarú terület zöldség-és gyümölcs termékeit tároló és áruvá készíJánoshalma Várotő létesítménye. 8000 m2 alapterületű hűtőház, csomagoló, feldolgozó épület
si Önkormányzat
kialakítása, út-és térburkolatok, külső közművek, kerítés kialakítása.
Jánoshalma Városi Önkormányzat
Jánoshalma Városi Önkormányzat

Jánoshalmi Iparterü- Jánoshalma Várolet fejlesztése
si Önkormányzat
2.

Gyermeklánc Óvoda
és Egységes Óvoda- Jánoshalma VároBölcsőde épület
si Önkormányzat
felújítása
Leromlott városré- Jánoshalma Városzek rehabilitációja si Önkormányzat
Pelikán Kft. feladat
Jánoshalma Vároellátási helyek felsi Önkormányzat
újítása
Járási Hivatal épüle- Jánoshalma Várotének felújítása
si Önkormányzat
Hunyadi Általános Jánoshalma VároIskola, Gimnázium si Önkormányzat

3.

Diákélelmezési
Konyha energetikai
korszerűsítése
Szt Anna R. K.
Templom külső
felújítása
Baptista Imaház
felújítása
Központi park rehabilitációja
Hulladék, Gally-és
törmelék lerakó
rekultivációja
Városi Sportcsarnok
küzdőtér felújítása

Műszaki tartalom

Jánoshalma Városi Önkormányzat
Római Katolikus
Plébánia
Jánoshalmi Baptista Gyülekezet
Jánoshalma Városi Önkormányzat

A helyi gazdaságfejlesztési igényeknek megfelelő szolgáltatások biztosítása
Az Ipari Területen lévő 4565/25 hrsz. út aszfalt burkolatának kialakítása
Az Iparterületen még nem hasznosított, önk. tulajdonú ingatlanok területrendezése
Gazdaság élénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

Egyéb tartalmi elemek
A fejlesztett iparterület területe: 3ha
Önkormányzati tulajdonú cég, konzorciumi partneri
együttműködésben a gazdák összefogásából alapított
cégformával.
Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
A gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés. A
korszerűsített út teljes hossza: 0,7 km
Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés. Városi területeken helyreállított nyitott tér: 11,6 ha
terület

Családbarát, munkába állást segítő szolgáltatás fejlesztés. Költséghatékonyság, hosszú távú működési fenntarthatóság. 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek száma 120 fő
Népességmegtartó településfejlesztés
A leszakadó csoportok lakhatási körülményeinek javítása, az önkormányzati
Városi szövetbe ágyazott vagy attól elkülönült leszakadó,
tulajdonú lakóépületek, szociális bérlakások felújítása, komfortfokozatának
a társadalom peremén élő közösségek által lakott városemelése, az elavult lakóépületek bontása, új szociális bérlakások építése,
vásárlása.
részek rehabilitációja.
Népességmegtartó településfejlesztés
Dózsa Gy. u. 93. sz épület, valamint a Bajai u. 4. és a Hunyadi u. 2. sz. épület
Gondoskodás az idősekről. Az energia felhasználás hatényílászáró csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés
konyságának növelése.
Népességmegtartó településfejlesztés
A Polgármesteri Hivatal szomszédságában lévő Járási Hivatal részére átKözszolgáltatások fejlesztése, energia hatékonyság és a
adott, Jánoshalma 3. hrsz. épület hőszigetelése, nyílászáró cseréje, fűtés
megújuló energia-felhasználás arányának növelése.
korszerűsítése
Népességmegtartó településfejlesztés
2
Műfüves pálya (22X43m=946m ) öltözővel, tusolóval, udvarrészek térburkolaKözszolgáltatások fejlesztése, gyermekeink oktatási nevetának kialakítása, 550m2 aula építés, 2 db technikai szaktanterem kialakításálési körülményeinek javítása, középületek modernizálása,
hoz eszközbeszerzés
nyitott terek kialakítása.
Népességmegtartó településfejlesztés
Jánoshalma 150 hrsz. épület fűtés, villamos energia ellátás korszerűsítése Önkormányzatok energia hatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás arányának növelése.
Radnóti utcai központi óvoda (Jánoshalma 148hrsz) felújítása, új épületrész
kialakítása, energetikai korszerűsítés, játszó udvar kialakítása, felújítása.

Az épület külső felújítása
Jánoshalma 2335 hrsz. épület bővítése, hőszigetelése
Jánoshalma 15, Jánoshalma 25 hrsz Sétányok, közlekedési utak, köztéri
bútorok felújítása

Népességmegtartó településfejlesztés
Népességmegtartó településfejlesztés
Intézmények energiahatékonyságának növelése
Népességmegtartó településfejlesztés. Nyitott terek, a
város központi parkjának ápolása.

Jánoshalma Városi Önkormányzat

5137/1 hrsz. rekultivációja, erdőtelepítés

Népességmegtartó településfejlesztés
Újonnan kialakított zöldfelület

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Jánoshalma 149 hrsz. épület, sportcsarnok parketta felületének cseréje

Népességmegtartó településfejlesztés
Városi területeken épített köz- épületek felújítása.

Elkerülő út kialakí- Jánoshalma Várotása
si Önkormányzat

Téglagyár utca és Kőrösi Csoma Sándor utca aszfaltburkolat felújítása,
(1,1km) Hosszúhegyi út aszfaltburkolat kialakítása (110 m)

Új parkolók
kialakítása
Jánoshalmán

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Parkolóhelyek kialakítása a Béke tér, Petőfi utca kereszteződésében, a BerJánoshalma Váro- nát Zoltán utcában a Jánoshalma 144 hrsz, a Szobonya Zoltán utcában (154
si Önkormányzat hrsz.) a Rákóczi utcában (1806/3 hrsz,) a Molnár János utcában (86/1 hrsz),
a Dózsa György utcában (1553 hrsz.)

Fenntartható települési, illetve gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés. A városközpont forgalmának,
a levegőszennyezés, zajterhelés csökkentése. A felújított
utak teljes hossza: 1,21 km
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a közlekedés biztonságát elősegítő parkolóhelyek kialakítása

Járás települései
Jánoshalma Váro- Mélykút, Jánoshalma, Kéleshalom, Borota, Rém települések közötti kerékpá- Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizközötti Kerékpárút
si Önkormányzat
rút terveinek elkészítése (25 km)
musfejlesztés
kialakítása
4.
Energiahatékonyság és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Szent Anna Római
Katolikus Templom
A templom épület fűtésrendszerének napenergiával való korszerűsítése, valaRómai Katolikus
Városi Intézmények energia hatékonyságának és a megés Plébánia hivatal
mint a plébánia épület külső felújítás, nyílászáró csere, energetikai ellátás, és
Plébánia
újuló energia-felhasználás arányának növelése
energetikai korszefűtéskorszerűsítés
rűsítése
Tűzoltóság épületé- Jánoshalma Váro- Jánoshalma 1/5 hrsz. épület nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtés korszerűÖnkormányzatok energia hatékonyságának növelése
nek felújítása
si Önkormányzat
sítés
Városi szálláshely
Önkormányzatok energia hatékonyságának és a megújuló
Jánoshalma Vároés irodaház korszeMolnár J. u. 3. épület nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés
energia-felhasználás arányának növelése
si Önkormányzat
rűsítése
Volt gimnázium épü- Jánoshalma Váro- Jánoshalma 146 hrsz. ingatlan hőszigetelés, tetőszigetelése, fűtés korszerű- Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló
letének felújítása si Önkormányzat
sítése
energia-felhasználás arányának növelése
Városgazda Kft
Jánoshalma Váro- Jánoshalma 2766 hrsz. ingatlan hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtés korsze- Önkormányzatok energia hatékonyságának és a megújuló
telephely korszerűsi Önkormányzat
rűsítés
energia-felhasználás arányának növelése
sítés
5.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Diákélelmezési
Jánoshalma Váro- Jánoshalma 150 hrsz. épületben konyhai előkészítő, kisegítő eszközök beA szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítéKonyha eszközbesi Önkormányzat
szerzése
se, fejlesztése
szerzés
6.
Helyi közösségi programok megvalósítása, turizmus
Helyi közösségi
Jánoshalma Vároprogramok megvaÖnkormányzati Rendezvények színvonalas megrendezése
A lakosság helyi társadalmi eseményekbe való bevonása
si Önkormányzat
lósítása
Városi Szálláshely
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizJánoshalma Vároés Irodaház felújíMolnár J. u. 3. épület szálláshelyek felújítása.
si Önkormányzat
musfejlesztés. Látogatók száma: 2000 fő/év
tása
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizMűvésztelep szolgál- Jánoshalma VároKossuth u. 5. sz. alatti ingatlan melléképületek és udvar részeinek felújítása.
tatásainak bővítése si Önkormányzat
musfejlesztés. Látogatók száma: 1000fő fő/év
A szabadidő hasznos eltöltését segítő övezet kialakítáHorgásztó rehabili- Jánoshalma VároFürdő utcai tó (2765/4 hrsz.) 33.676m2 3,6 ha terület revitalizációja.
sa. A természeti látványosságnak minősülő látogatások
tációja
si Önkormányzat
számának növekedése.
Kélesi utcai tó reha- Jánoshalma VároCsapadékvíz gyűjtő tó.
Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés.
bilitációja
si Önkormányzat
(1296/4hrsz.) rehabilitációja.
(16.378m2 ) 1,6 ha területen
Történelmi
Felső-Bácskai
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható tukörnyezetbe ágya- Fiatal Művésze2776/6 hrsz területen honfoglalás - és középkori udvarházak kialakítása
rizmusfejlesztés. A szabadidő hasznos eltöltését segítő
zott turisztikai berukért Kulturális
övezet kialakítása.
Alapítvány
házás
Helyi közösségi
Honvéd Kaszinó
Jánoshalmi katonai helyőrség történeti kiadványának megjelentetése, előadóprogramok megva- Kulturális EgyeA lakosság helyi társadalmi akciókba bevonása.
terem bővítése, audio-vizuális prezentáció kialakítása
lósítása
sület
Új hullám az ifjú- Erdélyi Hagyomá- Infrastruktúra fejlesztés, Ifjúsági iroda működtetése, találkozók, táborok, szeA lakosság helyi társadalmi akciókba bevonása.
sággal
nyokért Egyesület
mináriumok, képzések, kulturális és szabadidős tevékenységek,
Híd a
Erdélyi Hagyomá- Testvértelepülések ifjúság kapcsolatok, Művészeti táborok, fórumok, konfeA lakosság helyi társadalmi akciókba bevonása.
testvériségért
nyokért Egyesület
renciák,
Erdélyi HagyomáSzemináriumok, vetélkedők, képzések, tapasztalatcserék, táborok
A lakosság helyi társadalmi akciókba bevonása.
Ifjúság és erkölcs
nyokért Egyesület

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

4. oldal

2015. április

Tavasz, a várva várt, végre megérkezett a Radnóti utcai óvodába
Óvodánk nevelőközössége és óvodásai örömmel fogadták a téli álmából
felébredt medvét, akitől ősszel elbúcsúztak.
Az irodalmi délelőtt keretét az Erdei mulatság című mese adta.
A tavaszi napsugár előcsalogatta az erdei állatokat, akiket a medve meghívott egy kis vigadalomra. A vendégek a tarisznyájukba saját kedvenc elemózsiájukat hozták, amiből főzni akartak. Ebből lett a nagy kavalkád, mert
mindegyikük csak a saját foga alá valót szerette volna beletenni a fazékba, amin jól összekaptak. A nagy tülekedés, veszekedés közben az edényből a sok ennivaló kiborult a földre, így nem is tanultak meg az állatok főzni.
A gyerekek érdeklődve és kíváncsian figyelték a történet eseményeit,
ami az arckifejezésükön is tükröződött.
A mulatságba is bekapcsolódtak tavaszi énekekkel, körjátékokkal, versekkel, ezzel zárult az előadás.
A mese szereplői az óvoda pedagógusai voltak.
Nagy Józsefné
óvodapedagógus

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

Jánoshalmi borverseny 2015
Az eredményhirdetés zárásaként, Farkas László a gazdakör elnöke, a
25.-ik jubileumi borverseny alkalmából emlékplaketteket adott át: Dr. Hajdú Editnek, Bányai Gábornak, Czeller Zoltánnak és Dági József tiszteletbeli elnöknek. Ugyancsak emlékplakettet vehettek át vajdasági testvérszervezeteink jelen levő elnökei is, így: Snejder Sándor, a Temerini Kertbarátkör
elnöke is Bika Lajos, a Bácskossutfalvi Rizling Egyesület elnöke is. Snejder Sándor, e Temerini testvérszervezetünk nevében, a jubileumi borverseny alkalmából egy festményt ajándékozott gazdakörünknek.

Gazdakörünk az idén februárban is megrendezte, az immár hagyománnyá vált éves borversenyét. Ez sorrendben a 25-dik volt, tehát ezúttal
egyben jubileumi évet is ünnepeltünk. A versenyben benevezett borok az
egész Bácskát reprezentálták, hiszen számos vajdasági gazda is képviseltette magát boraival.

Az eredményhirdetés 2015. február 28-án délután 16 órakor kezdődött
a helyi Korzó étteremben. Elsőnek Dr. Hajdú Edit a bírálóbizottság elnöke értékelte a versenyre benevezett borokat, majd következett az eredményhirdetés.
A fehér borokkal versenyzőknek, Farkas László gazdakörünknek elnöke.
A rozé borokkal versenyzőknek , Dági József örökös tiszteletbeli elnökünk.
A vörös borokkal versenyzőknek pedig Kiss István gazdakörünk elnökhelyettese adta át az okleveleket.
A gazdakör legjobb boráért járó díjat Ötvös Tiborné gazdakörünk titkára.
A legjobb tájjellegű borért járó díjat pedig Gál Sándor adta át.
A Felső-Bácskai Hegyközség területén termelt borokért a díjakat Kelle
Attila adta át. Jánoshalma Város legjobb boraiért járó díjakat Czeller Zoltán polgármester adta át.
A Felső-Bácska legjobb boráért járó vándordíjat, egy Szent Orbán püspököt ábrázoló szobrot, Bányai Gábor országgyűlési képviselő ajánlotta fel
és adta át a Bácskossutfalvi Fehér Vilmos és fia részére.

Az eredményhirdetés után következett, az immár szintén hagyományos,
a bácskossutfalvi gazdatársaink által reprezentált, pálinkák kóstolója, majd
a hajnalig tartó bál zárta a sikeres rendezvényt.
Gazdakörünk vezetője ezúttal is szeretné megköszönni, azt a támogatást, amit részünkre, rendezvényünk sikeres lebonyolítása érdekében
adtak, a következő intézményeknek és személyeknek: a Felső-Bácskai
Hegyközségnek, Jánoshalma Város Önkormányzatának, Bányai Gábor
országgyűlési képviselőnknek, Czeller Zoltán polgármesternek, Gál Sándornak a Gála étterem vezetőjének, Petrózky Ferenc vállalkozónak, Kalóczker Kft.-nek, Koch Csabának a Kochvin vezetőjének, Ádám Gyulának a
Kunvin vezetőjének, Takács Istvánnak a Korzó étterem vezetőjének, Dr.
Vavró Ivánnak, Csizovszki László önkormányzati képviselőnek, Török Norbertnek, Dági Műszaki Kereskedésnek, Tóth Imrének a Bácskossutfalvi
Rizling Egyesület és a Temerini Kertbarát Körnek.
Külön is köszönettel tartozunk, a borbíráló bizottság tagjainak, akik az
értékes szabadidejüket áldozták fel annak érdekében, hogy a versenyünkre benevezett borokat, magas szintű szakmai bírálatban részesítsék. A
bírálóbizottság tagjai a következők voltak: Dr. Hajdú Edit a bírálóbizottság
elnöke, Horváth László, Ádám Gyula, Font Magdolna, Kisari István, László
Attila, Bizánc Lajos, Dr. Kerényi Zoltán, Bohoczki Zoltán, Keresztes József,
Kunszeri Miklós, Kővári Péterné és Szőke Sándor.
Köszönetünket fejezzük ki Mons. Menyhárt Sándor plébános úrnak is,
aki megáldotta a versenyben résztvevő borainkat. Végezetül, de nem utoljára szeretnénk köszönetet mondani azoknak a lányoknak és asszonyoknak is, akik munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításában. Gazdakörünk tagsága és vezetősége jövőre is várja a borverseny
résztvevőit és természetesen továbbra is számít támogatóink és segítőink aktív szerepvállalására gazdakörünk rendezvényeiben, bízva abban,
hogy az időjárás az idén kedvező lesz a szőlőtermesztők számára is, ezáltal még több és jobb minőségű bor fog megjelenni jövő évben, a következő borversenyünkre is.
A gazdakör választmánya nevében: Fajszi Ferenc
Fotó: Blázsik

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

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
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Topolyaiakkal közösen emlékeztünk 1848-as forradalmunkra
◄◄◄ folytatás az 1. oldalról.

Itt most néhány gondolatot idézünk Czeller Zoltán polgármester
ünnepi beszédéből:
„1848-ban az erőszakmentes magyar forradalom győzött, és egész
Európa minket csodált. A 48-as fiatalok tudták, hogyan kell győzni.
Örök igazság, akik igaz ügyért küzdenek, azokban megbíznak, akik
egyenes úton járnak, azokat követni fogják.
A 48-as fiatalok azért küzdöttek, hogy Magyarországot győztessé tegyék. Tudták, nem várhatják, hogy mások vívják ki a győzelmet
helyettük. Maguk álltak ki, és maguk vitték győzelemre a forradalmat,
és feltámasztották a nemzetet tetszhalálából. És történt mindez éppen
nagyböjt idején, a feltámadásra készülő Pesten, a Pilvaxban.
1848. március 15-e óta tudjuk, hogyan kell győzni. 1848. március
15-e óta tudjuk, hogy mi magyarok győzelemre született nép vagyunk.
Hiába az elveszített világháborúk, hiába a történelem legsötétebb ránk
kényszerített békeszerződése. Hiába szálltak meg bennünket, hiába
lökött oda egyik nagyhatalom a másiknak, március 15-e minden évben
újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy mi magyarok győzelemre született nép vagyunk. Ma már Európának is érdeke, hogy Magyarország ne vesztes ország legyen, mert a vesztes országok Európát is
vesztessé teszik.

SZABADTÉRI
TŰZMEGELŐZÉS

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatója a
szabadterületi tűzgyújtás szabályairól
és a tűzgyújtási tilalomról

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi

szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról
A növényi hulladék égetése belterületen és
külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok
(erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi,
stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában
lehetséges!
Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet,
tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a
belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.
Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban
az önkormányzat rendeletében szabályozhatja,
feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti
hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken
ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos
belterületen égetni.
A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ
az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen
a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti, mely
azonban nem mentesít az egyéb engedélyek
beszerzése alól.
A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző
10. napig be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi
hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar, a tarló-, a legelő-, a nád-és a növényi hulladékok
irányított égetése is!
A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a
tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban
is. (bacs.katasztrofavedelem.hu)
A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították,
hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az
emberi figyelmetlenség vagy a szándékos tűzgyújtás
okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az
erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári
hónapokban pusztít.
Erős szélben TILOS tarló-vagy növényi hulladékot
égetni!
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén
20.000-10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság
szabható ki.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az
alábbiak szerint végezhető:
 a tarlónak minden oldalról egyidejűleg
történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát
elégetéssel
megsemmisíteni,
lábon
álló

gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés
megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben
körül kell szántani, és az adott területen az apró
vadban okozható károk elkerülése érdekében
vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok,
facsoportok védelmére a helyi adottságoknak
megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell
szántással biztosítani,
 tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen
szakaszosan végezhető, és csak az egyik
szakasz felégetése után lehet a másik szakasz
felégetéséhez hozzáfogni,
 a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas
kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,
és legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani.
A hulladékégetés humán-és környezetegészségügyi kockázatairól
Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános
jelleggel Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon
álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is.
Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály
enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék
égetését.
A kivételek:
 Belterületi ingatlanok esetében a helyi
önkormányzat rendeletében szabályozottan
lehetővé teheti avar és kerti hulladékok égetését.
 Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa
a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított
égetést hajthat végre.
 Az
erdőterületen
található
védett
növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés
és a vágásterületen az égetés csak növényegészségügyi indokból vagy természeti kár
megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.
 Természeti területen a Természetvédelmi
Felügyelőség
engedélye
szükséges
a
gyep, valamint a nád és más vízi növényzet
égetéséhez.
Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.
katasztrofavedelem.hu honlapunkat, vagy az
illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi
elérhetőségek egyikén:
Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10;
Tel.: 79/521-245
Kecskemét Kvk: Kecskemét, Deák-Ferenc tér 4.
Tel.: 76/502-810
Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, Kőrösi út 15;
Tel.: 77/520-083
Jánoshalma belterületén a környezet védelméről
szóló 15/2009. (V.01.) önkormányzati rendelet
értelmében avart és kerti hulladékot szélcsendes
időben, 9 és 17 óra között lehet égetni. A tűz
őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz
gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg az eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet
el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.
Az égetés hősugárzása a személyi biztonságot
nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem
okozhat. Az elégetendő avar és kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot (műanyag, gumi, PVC, stb.). A tűzgyújtást
annak megkezdése előtt 24 órával be kell jelenteni a
105-ös telefonszámon. A bejelentéshez személyes
segítség a helyi Tűzoltóságon kérhető.
A külterületi irányított tűzgyújtáshoz kérelem minta a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető.

Kérjük a lakosságot a szabályok betartására !

Győztessé tenni hazánkat, győztessé tenni a településünket akkor
tudjuk, győztessé válni mi magunk is akkor tudunk, ha mindenki teszi
a kötelességét, ha mindenki végzi a dolgát nem akárhogyan, hanem
kiváló szakmaisággal, és emberi hozzáállással. Az egyéni kötelességek mellett mindenkinek meg kell érteni, csak az együtt gondolkodás,
az összefogás jelenthet számunkra biztonságos jövőt. Megosztással
nem lehet egészséges nemzeti, települési, közösségi jövőt építeni.
Egymás gyalázása nem más, mint szánalmas félreértelmezése a szabad vélemény nyilvánításnak. Történelmi példák sora bizonyítja, hogy
soha, semmilyen körülmény között nem vezetett eredményre a széthúzás. Ma sem alternatíva a szélsőséges megosztás politikája. Vannak
közöttünk is, akik mindenben hibát keresnek, ahogy a mondás tartja:
„akiknek még a jó se jó”. Vannak közöttünk is, akik ahelyett, hogy valóban az emberek problémájával foglalkoznának, önös érdekből, vagy
hatalomvágyból megpróbálják megosztani a közösségeinket. Ki kell
mondani: a megosztás, a széthúzás a vesztesek szemlélete.
Sokkal inkább előremutató a kölcsönös tiszteleten alapuló felelősségteljes munka, az építő módon való együttműködés, amely képes
a problémákat megoldani, képes maradandó értékeket teremteni. A
város vezetése az előző években ez mellett tett hitet, és ma is megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy településünk ne vesztes, hanem
győztes legyen! „

2015. április 1.
Jánoshalma Város Önkormányzat

A SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS HÍREI

JÁNOSHALMA VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA PROJEKT
Az utolsó hónapba lépett a csatornahálózat kivitelezése. A hálózat több mint
fele már átadásra került, a további szakaszokat az elkövetkező hetekben adja
át a kivitelező.
A Mérnök és munkatársai folyamatosan járják be a munkaterületet és veszik át
a munkát. Kizárólag jól elkészített és teljesen helyreállított területet vesznek át.
Ezzel párhozamosan a Szolgáltató (Kiskunvíz Kft.) is ellenőrzi a csatornahálózatot,
hogy már alkalmas-e a szennyvíz fogadására. A szennyvíztisztító telep működése
zavartalan. A próbaüzem folyik. A tisztított szennyvíz kibocsájtási eredmények
megfelelőek. Jelenleg a telepre csak a volt (meglévő) hálózatból kerül ki szennyvíz,
ezért nagyon fontos a mielőbbi új rákötések megvalósítása. E hónapban indulnak
a házi bekötések kivitelezései is, melyet nem a csatornahálózat kivitelezője végez.
Minden alvállalkozó Megbízólevéllel rendelkezik. Fontos, hogy nem a Vállalkozó
határozza meg, hogy melyik ingatlant szeretné bekötni. A munka kiadását a
Városgazda Kft végzi figyelembe véve a működő öblözeteket, a Szolgáltató igényeit.
Ezzel kapcsolatosan részletes lakossági tájékoztatót találhat minden Érdekelt
a postaládájában az elkövetkezendő hetekben. Kérjük, figyelmesen olvassák el,
mert sok hasznos információt tartalmaz. A házi bekötéseket szeptember végéig el
kell végezni, ezért a jánoshalmi vállalkozók mellett vidéki vállalkozókat is be kellett
vonni. Kérjük, tegyék lehetővé, hogy a munkát elvégezhessék!
A beruházás fizikai megvalósítása 2015 tavaszán befejeződik. Az esetleges
hiányosságokat (út, járda, kapubejáró stb. helyreállítása) addig még a kivitelező
elvégzi. Köszönjük eddigi együttműködésüket és reméljük, hogy a házi bekötések
alkalmával is segítik munkánkat.
Kérdés esetén keressék a Társulat irodáját (06-77/401-001),
illetve hívják a zöld számot: 06-80-630-072

2015. április 1.
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

KÍVÁLÓ MINŐSÉGŰ IVÓVÍZ KERÜL A HÁLÓZATBA
JÁNOSHALMA – MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

Sajtóközleményünk célja, hogy tájékoztassuk a Város Lakosságát a JánoshalmaMélykút Ivóvízminőség-javító projektben történt előrelépésekről.
A Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító program keretében a jánoshalmi projektrészen
a hatóság jóváhagyta, hogy a tisztított víz rákerüljön a hálózatra. Ez azt jelenti, hogy az új
tisztítómű teljes egészében üzemel. A települést ellátó mélyfúrású kutak is teljes egészében
működőképesek, kiegészítve egy új kúttal. Elmondhatjuk, hogy a beruházás megvalósításával
igen jó vízbiztonság valósul meg Jánoshalmán. A projekt a tavasz végén fejeződik be,
amikorra lezárul a próbaüzem, megtörténnek a hálózatrekonstrukció utáni helyreállítások is.
Jelen időszakban tovább folyik a hálózatmosatás, mely kismértékű időszakos vízszínváltozást
eredményezhet. Ennek semmilyen egészségügyi kockázata nincs. E feladatokat a kivitelező
április hónapban befejezi.
Végezetül köszönjük a Lakosság eddigi türelmét a vízminőségi problémák kapcsán.
Reméljük, hogy az előttünk álló rövid időszakot még, melyben vízminőségi problémák
adódhatnak, közös erővel kezelni tudjuk.
A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A Járási Hivatal pályázatának díjazottai
A Jánoshalmi Hunyadi Népe újság 2015. márciusi számában beszámoltunk az újság olvasóinak a 2015. február 27-én tartott ünnepségről és eredményhirdetésről, de nem kerültek ismertetésre a nyertes pályázatok.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala által
meghirdetett „Keressük a térségi értékeket a Jánoshalmi járás területén”
című pályázatra 17 pályamunka érkezett.
A Bíráló Bizottság véleménye alapján kiemelt pályázat minősítést 6
pályázó kapott, akik a következők voltak:
1.) Barcsák János mélykúti lakos. Szent Joachim Katolikus és Falumúzeum múzeumi tárgyai.

el ezzel a foglalkozással, mert aprólékos és munkaigényes. A nehezebb
alkotások több hónapot vesznek igénybe. Bartus Sándor rafiával dolgozik,
amit régen szőlőkötözésre használtak. Munkáit a piacon árulja. A rafiafonás alapjait már 10 éves kortól el lehet sajátítani, melyhez kézügyesség és
türelem szükséges.
5.) Lajter Pál rémi lakos. Kádármesterségi tevékenysége.

a kéréssel fordult a zsűrihez, hogy versenyen kívül mondjon véleményt az
általa készített jánoshalmi töltött paprikáról. A vélemény kialakításához a
zsűri rendelkezésére állt a lefőzött étel és a részletes technológiai leírás. A
bíráló bizottság megállapította, hogy az ott leírtak a szakmai szakkönyvekben és tananyagokban megjelentetett technológiai tartalomtól lényegesen
eltérnek, ezért teljesen helytálló a jánoshalmi jelzővel történő elnevezés. A
zsűri javasolta az étel helyi értéktárba történő felvételét.

2004. augusztus 19-én alakult a Szent Joachim Katolikus Múzeum. A tárgyi anyag legnagyobb részét a mintegy 100 évvel ezelőtti falusi vallásosság
emlékei képezik. A kiállított tárgyak szentképek, miseruha, ministránsruha, szobrok, olvasók, misekönyvek, bibliák, rózsafüzérek, keresztek, lobogók, imakönyvek. 2005. augusztus 20-án Falumúzeummal bővült. Látható a tornyosra vetett ágy, bölcső, kanapépad. Barcsák János kéményseprő
magángyűjteménye visszaadta a mélykútiaknak a hit értékrendjéhez tartozó tárgyakat. A múzeum előzetes bejelentkezéssel látogatható.

Lajter Pál 1971-ben szerezte meg a kádármester bizonyítványt. Jelenleg hobbi szinten űzi ezt a mesterséget. A kádármesterség a legősibb szakmához sorolható. A kádárok – más kifejezéssel bodnárok, pintérek – fából
készült használati tárgyakat, úgynevezett „faedényeket” készítenek. A bodnárok készítették régen a vödröket, köpülőket, hordókat, puttonyokat, vékát
és kádakat. A kádármesterség különösen a nagy múltú történeti borvidékek
városaiban virágzott. Ez a szakma sajnos manapság egy „kihalófélben”
lévő mesterség. Jánoshalmán a Szüreti Expon csodálhatta meg a nézőközönség Lajter Pál munkáit.
6.) Mélykút Város Önkormányzata. Szvetnik Joachim ötvösművész
emlékháza.

3.) Szvetnik Joachim Általános Iskola. Mélykúton épített lakóházak ornamentikája. Segítő tanár Racsmánné Uzonyi Valéria.
A benyújtott pályaműben a Mélykút, Templom utca 30. szám alatti lakóház homlokzatának részletei láthatóak, ami megmaradt Mélykúton a XIXXX. század gazdagabban épített lakóházai közül. A népi környezetalakításban döntő szerepet játszott a szükség és a kényszer. A hajlékot és a használati tárgyat mindenképpen meg kellett teremteni, mégpedig a rendelkezésre álló anyagból. A választás lehetősége mind a hely, mind az anyag
tekintetében korlátozott volt. Az épületek belső és külső jellemzőin jól láthatóak az épített anyag lehetőségein túl – a korszerű gondolkodás, a funkcionális szemlélet, a vallási beállítottság.
Köszönjük valamennyi pályázó által elkészített munkát, a segítő tanárok
közreműködését és a bemutatott személyek hozzájárulását az általuk képviselt érték közzétételéhez.
A nyerteseknek gratulálunk.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

2.) Bánfi Anna Éva a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
7. osztályos tanulója. Németh Józsefné Vera néni ékszerkészítése. Segítő
tanár Czellerné Ádám Mária.

Vera néni rokkantnyugdíjas, jánoshalmi lakos, aki őszibarackmagból
készít egyedi ékszereket. Rég elfelejtett mesterséget a férjétől tanulta.
Közel 40 éve igen sok gyűrűt készítettek. Később azonban az érdeklődés
hiánya miatt már egyre kevesebbet csináltak. Férje hosszan tartó betegsége, és szomorú halála után sokáig nem is szívesen nyúlt az eszközökhöz. Nemrég mégis újra elővette a szerszámait, és hozzákezdett a gyűrűkészítéshez. Ma már nem csak gyűrűket, hanem medálokat, fülbevalókat, nyakláncokat, karkötőket is készít. Egy gyűrű elkészítése körülbelül
2,5 órát vesz igénybe.
3.) Bényi Luca Pálma és Herczeg Vivien a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 8. g. osztályos tanulói. Katona Szonja
kézi építésű cserépkályhái és kandallói. Segítő tanár: Lógó Tiborné
Katona Szonja Borotán él édesanyjával és testvérével. A művészet alapjait a Jelky András Gimnázium és Szakközépiskolában tanulta ki. A középiskolában elvégezte a kerámia szakot, majd a cserépkályha és kandalló készítő szakot. A munka számára hobbi is egyben. Szonja az elavult és
tönkrement kályhákat újjá tudja varázsolni. Ezenkívül szobrászattal és fafaragással is foglalkozik. Elhatározza, megálmodja, és egy puszta farönkből
rókát, pávát, vagy bármit kifarag, majd fel is öltözteti alkotásait, ahogyan a
természet megteremtette, vagy ahogyan ő látja őket. Műveinek, alkotásainak fő jellemzője, hogy majdnem életre kelnek, annyira kidolgozottak és
természetesek. Nő létére a kályhaépítést, a puszta farönk megmunkálását
is érdekesnek és könnyűnek találja.
4.) Kovácsfalvi Fruzsina, Lukács Judit és Penczinger Barbara a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 8. g. osztályos
tanulói. Bartus Sándor rafiafonó tevékenysége. Segítő tanár Lógó Tiborné.
Bartus Sándor 1996 óta foglalkozik rafiafonással. Egerben dolgozott és
ott egy vak kislánytól tanulta meg ezt a szakmát. Később egy alapítvány
segítségével beteg gyerekeket tanított fonásra. Naponta elég sok időt tölt

Szvetnik Joachim 1927. május 30-án született Mélykúton. A nádtetős, vertfalú ház 1885–87 között épült. Johák életét a nagyapja irányította. A fiú ügyesen fúrt, faragott, szobrászkodott. 1951-ben jutott be a Képzőművészeti Főiskolára. Nevét a nagyközönség akkor ismerte meg, amikor 1977-ben közreműködött a magyar koronázási jelvények azonosításában. A mester az 1980-as években betegsége miatt hazaköltözött a szülőházba Mélykútra, egy kis műhelyt rendezett be, amikor jobban érezte
magát folytatta a restaurálást. A Kossuth-díjat 1988-ban kapta, és ugyanebben az évben hunyt el. Az ötvösművész születésének 70. évfordulóján
adták át az emlékházat, mely tájház magán viseli egy évszázad lenyomatát külsejével, berendezési tárgyaival. Az emlékház előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Három pályázat készítője különdíjban részesült a Bíráló Bizottság álláspontja alapján.
1.) Égertz Antalné Rendek Viktória Boldog asszony című könyv. A mű
szerzői Égertzné Rendek Viktória és Dr. Rendek Magdolna nyugdíjas pedagógusok.
A Boldog asszony irodalmi környezetbe ágyazott kisregény és novellafüzér olyan eltűnt, de hajdan virágzó paraszti létformát mutat be Égertzné
Rendek Viktória és testvére, Dr. Rendek Magdolna tollából, amely jánoshalmi szokásokat, hagyományokat, viselkedésmódokat örökít meg. Azokról az
emberekről szól, akik Jánoshalmán és környékén éltek. Az ő sorsuk a mai
emberek számára szinte ismeretlen. A könyv megtörtént eseményeket dolgoz fel. Bemutatja a dél-alföldi paraszti kultúrát. A könyv eddig két kiadást
megélt. A Föld minden világrészébe eljutott, ahol a jánoshalmiak megtalálhatók. A helyi, városi könyvtárakban kölcsönzéssel mindenki számára hozzáférhető a helytörténeti alapú mű.
2.) Dr. Rendek Magdolna nyugdíjas pedagógus. Jánoshalmi töltött paprika
A jánoshalmi töltött paprika az arató, cséplő emberek kedvelt étele volt.
Íze eltért a városi töltött paprikáétól, különlegessége a hozzávalókban rejlik.
Múlt év szeptemberében a töltött káposztafőző versenyen Magdi néni azzal

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

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2015. április

TÁJÉKOZTATÓ
Munkáltatók részére

Az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.114 munkaerő-piaci programról
Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja
Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.
A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt
töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül,
illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez
elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új
lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés
megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.
A PROGRAM CÉLCSOPORTJA:
––a 15-25 év közötti sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok,
kiemelten a legalább hat hónapja nyilvántartott álláskeresők
––azon fiatalok, akiknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy
a munka vagy a tanulás világába be- és visszailleszkedjenek
NEM LEHET BEVONNI azt a személyt,
––aki támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatásban/
önfoglalkoztatásban, vagy bármely forrásból megvalósuló
oktatásban/képzésben vesz részt,
––aki az Ifjúsági Garancia Rendszerében megvalósuló munkaerő-piaci program egy másik munkaügyi központ által
bonyolított részprojektjében vesz részt,
––aki az Ifjúsági Garancia Rendszerében megvalósuló munkaerő-piaci program adott programlépcsőjében (bármely
munkaügyi központ részprojektjében) már egyszer részt
vett,
––aki a munkaerő-piaci programmal párhuzamosan egy időben más, hasonló célú projekt keretében ESZA-forrásból
nyújtott támogatásban részesül,
––akinek a foglalkoztatási szerv által folyósított és jogerős
határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,
––akivel összefüggésben a munkaügyi központ által korábban indított bármely projektet, illetve projektszakaszt/programlépcsőt érintően a nyomon követés időszaka nem
zárult le,
––aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett ÉS bértámogatásban/bérköltség
támogatásban/vállalkozóvá válási támogatásban részesült
ÉS a TÁMOP programból történő kilépést követően
kevesebb, mint két év telt el.
TÁMOGATÁSOK KÖRE:
KÉPZÉS
––Képzési költség támogatása
●●100 %-ban támogatható (képzési ktg. és vizsgadíj)
●●Túlnyomórészt munkaadói igények kielégítésére irányuljon, aktuális munkaerőigényeket figyelembe kell venni.
●●Túltelített szakma esetén kizárólag akkor, ha munkáltató-

val kötött megállapodáson alapszik.
––Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás
●●Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségtámogatása a lakhely és képzés helyszíne között, tömegközlekedési eszközre.
FOGLALKOZÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS (Nem de minimis támogatás.)

Legfeljebb 8+4 hónap támogatás
Támogatás mértéke 70% (8 hó) + továbbfoglalkoztatás (4 hó)
BÉRKÖLTSÉG-TÁMOGATÁS (De minimis támogatások.)

–– „legfeljebb 90 nap”
○○munkatapasztalt-szerzés céljából nyújtandó bérköltség
támogatás
○○bruttó bér + szocho. 100%-a
––„legfeljebb 6+3 havi”
¾¾nem alacsony iskolai végzettségű fiataloknak
¾¾6 hónapig a bruttó bér + szocho. 100%-a
¾¾legfeljebb a minimálbér 1,5X (157.500) és annak szociális
hozzájárulási adója erejéig
¾¾3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség
––„legfeljebb 10+5 havi”
alacsony iskolai végzettségű fiataloknak
10 hónapig a bruttó bér + szocho. 100%-a
legfeljebb a minimálbér 1,5X (157.500) és annak szociális
hozzájárulási adója erejéig
5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség

7. oldal

Időben igényeljen személyazonosító
igazolványt gyermekének!

A köztudatban tévesen rögzült, miszerint adott oktatási intézmény kéri – az iskolai
csak 14. életévét betöltött magyar állampol- beiratkozás alkalmával is be kell mutatgár rendelkezhet személyazonosító igazol- nunk gyermekünk okmányát, így a kellevánnyal. Sok esetben meglepődve szembe- metlenségek elkerülése érdekében érdesülünk a ténnyel – amikor már csak pár nap mes időben ellenőrizni az okmányok érvémaradt a régóta tervezett és várt nyaralá- nyességét vagy annak hiányában mielőbb
sig, osztálykirándulásig -, hogy gyermekünk kezdeményezni az igénylését.
nem rendelkezik érvényes személyazonoMilyen okmányok szükségesek a
sításra alkalmas okmánnyal (személyazo- kérelem benyújtásához?
nosító igazolvány, útlevél). Sietve keressük
a gyermek érvényes, vagy egy éven
fel az okmányirodák vagy az okmányirodai belül lejárt állandó személyazonosító igafeladatokat ellátó kormányablakok valame- zolványa vagy a személyazonosságát igalyikét. Az ilyen és ehhez hasonló esetekben zoló érvényes, vagy egy éven belül lejárt
a személyazonosító igazolvány igénylésé- más érvényes okmány (útlevél)
nek lehetősége a legjobb megoldás, mert
a kiskorú ügyfél nevében eljáró törvé14 éven aluliak számára ingyenes, ráadá- nyes képviselő saját személyazonosító igasul amennyiben gyermekünk nem rendel- zolványa, vagy személyazonosságát igazokezik érvényes okmánnyal ideiglenes iga- ló egyéb érvényes okmány (útlevél, kártya
zolvány is kiállításra kerül, amely 30 napig formátumú vezetői engedély)
érvényes.
Tudta-e, hogy…?
Érdemes azonban tudni, hogy nem csua kérelemhez nem kell benyújtani a szüpán az utazások alkalmával lehet szüksé- letési anyakönyvi kivonatot, ha a születést
günk érvényes okmányra, - amennyiben az Magyarországon anyakönyvezték?
Szeretettel várjuk az Okmányirodában Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatt.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

MUNKÁBA JÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYI, HELYKÖZI UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE

A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a támogatott
foglalkoztatás teljes időtartama alatt egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költsége. Az utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a. A munkaadónak nyújtott támogatás de minimistámogatás.
Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása

Támogatás adható a munkaerő-piaci programban a foglalkoztatási támogatás folyósításának teljes időtartama alatt annak a munkaadónak – az őt terhelő rész mértékéig – aki a programban részt
vevő munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg.
Erre a támogatásra megfelelően alkalmazni kell a 39/1998. (III. 4.)
kormányrendelet 5/A. § (1) bekezdését, amely szerint e támogatás
„de minimis” támogatásnak minősül.
LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Támogatás adható a munkaerő-piaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek.
Jánoshalma, 2015. március 23.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Jánoshalma, 2015-03-25.

de. 08 - 12-ig du. 13-17 óráig
de. 08 -12-ig
de. 08 – 12-ig du. 13-16 óráig
Nincs ügyfélfogadás
de. 08 - 12 óráig

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Lomtalanítási tudnivalók

Mint már az első oldalon írtuk május 18.
és május 22. között lesz. városunkban lomtalanítás, melyet a a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. végez.
A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre:

––Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…),
––Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
––Zöldhulladékok (biológiailag lebomló
hulladékok).

A lomtalanítás során a hulladékokat a
következőképpen kérjük kihelyezni:

––A kis térfogatú hulladékokat zsákban
összekötözve,
––A növényi eredetű hulladékokat összekötve.

Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek,
veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, információs-, távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok
nem kerülnek elszállításra!
Kérjük a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a zsákok
kézi erővel mozgathatóak legyenek!
Az egyéb módon kihelyezett hulladékok
nem kerülnek elszállításra!

Tisztelt Érdekeltek!

A Jánoshalmi Víziközmű-társulat tisztelettel meghívja a soron következő küldöttgyűlésre:
Helye: Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal
Ideje: 2015.04.15. 16.00óra
Megjelenésére számítunk!

Az 1961 után erőszakkal létrehozott kolhozrendszerű szövetkezetek következményei
3 rész
1970-es évekig eltartott, amíg a szétvert családi gazdaságok helyén felépítették az úgynevezett szocialista nagyüzemeket.
A jánoshalmi termelőszövetkezetek felépítették a Termelőszövetkezetek Közös Vállalkozását. A cél az volt, hogy pótolni kellett a szőlő- és gyümölcstermesztést, a sertéstenyésztést, amelyet a szétvert családi gazdaságok végeztek.
A termelés beindulása után két sertéstelepet kellett létrehozni. A Bajai
úti telep volt az első, melyet a mintaszerű Nagypál Benedek által kialakított családi gazdaság helyén hoztak létre, aminek maradványai ma is
működnek. A korszerűbb, úgynevezett francia rendszerű sertéstelepet
pedig Kéleshalmán építették fel. A községi kényszervágóhidat, utasításra
a Tsz-közi kapta meg.
Közben felépült a szövetkezetek közös vállalkozása közreműködésével
a 100 vagonos Hűtőház.
Kéleshalmán a Tsz-közi borpincét épített. A terézhalmi, úgynevezett uradalmi borpincét szintén a közös vállalkozás tulajdonba kapta. A „fejlődés”
magával hozta, hogy a Tsz-közi a Termelőszövetkezetek Közös Vállalata címet kapta meg, így a működéshez szükséges hiteleket nem kellett a
termelőszövetkezeteknek külön-külön megszavazni. Az igazgatót az úgynevezett Igazgató Tanács segített, melynek tagjai a termelőszövetkezetek vezetői voltak.
Mire felépült a nagyüzem akkor már érződött a változás, mely 1990-ben
be is következett. Az 1980-as évek elején a Termelőszövetkezetek Közös
Vállalata kiadta a különböző üzemrészeit magánvállalkozásokba. A borászatot Kunvin néven magánosították. A traktorüzemet, a szárító üzemet és
az építő üzemet szintén magánosították. Egyedül a szőlő és gyümölcstermesztést nem magánosították. Ezt azért sem tehették meg, mert a területek a szövetkezetek tulajdonában voltak, Tehát a jánoshalmi termelőszövetkezetek, azaz erőszakkal létrehozott termelőszövetkezetek, Közös Vállalata széthullott.
Nehéz leírni, hogy az egy évszázad alatt létrehozott, virágzó mezőgazdaságot két évtized kísérletezés után újra felépíteni milyen nehéz volna.
Mennyi szenvedést élt meg Jánoshalma népe, de nemcsak mi, hanem az
egész magyar mezőgazdaság. Itt a végén le kell írni: idevezetett az, hogy

az akkori kormány lemásolta a szovjet kolhoz rendszert.
Lengyelország ezt nem tette és ma is előnyösebb helyzetben van, mint
a magyar mezőgazdaság. A privatizáció, amely 1992 után zajlott le Jánoshalmán, az külön fejezetet érdemel.
Dági József
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Kukucskáló

nics András, illetve a Zrínyi Ilona versenyeken ért el jó eredményeket. A legnagyobb sikere a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny döntőjén megszerzett 9. helyezés, melynek jutalmaként Kecskeméten könyvjutalmat és
oklevelet vehetett át. Hajnal Bálint 5.a. osztályos tanulónk a 13., Kosóczki Balázs 6.b. osztályos diákunk 32. lett a fenti verseny döntőjében. Gratulálunk! Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Horváth Marcell végzős
diákunknak, az elmúlt négy év szép sikereiért, melyekkel iskolánk hírnevét
öregbítette. Kívánom a gimnáziumi és egyetemi éveire, hogy a matematika szeretete és magas szinten művelése hozzon további remek eredményeket számára.
Zrínyi Ilona Matematika versenyen is kiemelkedő eredmények születtek megyei szinten:

2015. április

nökeikkel kézműveskedtek, és közösségépítő játékokat játszottak a gyermekek, a napot pedig szentmisével zártuk. Köszönet az atyáknak a tanításért, és hogy megosztották tapasztalataikat, gondolataikat velünk!
Nemes Brigitta

Sporthírek

SZEGEDEN KORCSOLYÁZTUNK

Egyéni verseny:
név
Faddi Bálint
Varga Bence
Herczeg Kinga
Hajnal Bálint
Kosóczki Balázs
Horváth Marcell

osztály helyezés összes
induló
2.a.
21
339
3.b.
34
471
4.b.
133
408
5.a.
212
360
6.b.
43
326
8.
36
258

Csapatverseny:
osztály
2. o.
3. o.
4. o.

helyezés
19
26
39

Enesei Péter

Egyházmegyei lelki
nap Kecelen

Idén is megrendezésre került március 12-én a „Kukucskáló” elnevezésű
programunk leendő első osztályos gyermekek és szüleik számára. A gyermekek körjátékot játszottak, német és angol dalt tanultak Bea nénivel és
Csöre nénivel. A dalok éneklése közben megtanulták németül a főbb testrészeket, és különböző mozgásformákat mutattak be angol nyelven. Ezt
követően Lívia néni repítette el a leendő elsősöket a mesék birodalmába. A
falánk tyúkocska című bábelőadást mindenki nagyon élvezte. Ezt követően a kicsik Judit néni segítségével kiscsibéket készítettek. A program zárásaként izgalmas és érdekes játékokkal ismertette meg Tündi néni a gyerekeket. Élményekben gazdagodva, vidáman indultak haza az óvodások
és szüleik.

Mi - a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola dolgozói - március
14-én egyházmegyei pedagógusi lelki napon vettünk részt. A rendezvény
házigazdája a keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt.
Reggel Dr. Bábel Balázs érsekatya által celebrált szentmisén vettünk részt,
amelyen a hazaszeretet és a hazafias nevelés kapott központi helyet. „A jót
kell választani, a bűnt el kell engedni.” A hazaszeretet nem azonos azzal,
hogy elmegyünk egy megemlékezésre, hiszen „testben és lélekben is jelen
kell lenni”. Az ember legyen büszke származására: arra, hogy magyar.
Ezután a vendéglátó II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
bemutatkozása következett, ahol a prezentált képek és hallottak által betekintést nyerhettünk az intézmény mindennapi életébe. Megtudtuk, hogy
nagy hangsúlyt fektetnek a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére.
Fontos számukra a közösség, az elkötelezettség és a hit. „Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy méltóképpen viselhessük a katolikus nevet.”hangsúlyozta Berger József igazgató úr.
Majd Keresztes József - magyar-történelem-média szakos tanár – előadásait hallgattuk meg, amelynek témája a hazafias nevelés volt. A legmeghatározóbb tényezők a hazafias nevelésben a család, az anyanyelv és az
iskola. Fontos, hogy a tanulók találkozzanak olyan történelmi anyagokkal,
amelyek a magyarság erősségét tükrözik. Feladatunk, hogy megerősítsük
a gyerekek én-képét. Tudatosítani kell bennük, hogy igenis „van dicsekednivalónk”.
Az elgondolkodtató szavak és a közös imák által feltöltődve tértünk haza
„dicsekedni”.
Ancsa-Molnár Edina

Március 13-án pénteken délután negyvenöt tanulóval Szegedre utaztunk
korcsolyázni. A legtöbb gyermek már évek óta rendszeresen űzi ezt a téli
sportot, de voltak kezdők is, akik most ismerkedtek meg lényegében a korcsolyával. Több kisebb-nagyobb esés után szinte mindenki egyedül „küzdött” a jégen, de szerencsére nem úgy, mint abban a bizonyos közmondásban szereplő malacka. Így vidáman, de egyben szomorúan is búcsúztunk
a műjégpályától, mivel ez volt a szezon utolsó „korizása”. Megérkezett a
tavasz, eljött a szabadban is űzhető sportágak ideje!

ASZTALITENISZ HÁZIBAJNOKSÁG
2014/2015.

Apák köszöntése

Óvodánkban keresztény szellemiségben neveljük a ránk bízott gyermekeket, a római katolikus vallás hagyományai és értékrendje szerint.
Nevelésükben fontos szerepet kap a szentek életével való megismerkedés, életük példája és tisztelete. Nyílt napjainkon, amelyek szentjeink életéhez, példájához kapcsolódnak, a szülők is betekintést nyerhettek. Ilyen
alkalmak Szent Erzsébetről, Szent Miklósról, Szent Balázsról és Szűz Máriáról való megemlékezésünk.

Iskolánkban február és március hónapban rendeztük meg az asztalitenisz házibajnokságot az alsó és felső tagozatos lányoknak és fiúknak. A
versenyzők körmérkőzéseket játszottak a csoportjukban. A sok induló miatt
két részre osztottuk az alsó és felső tagozaton a fiúkat, így a két csoport
első és második helyezettjei játszhatták a döntőt az első három helyért. A
végeredmény a következő lett:
- alsó tagozat, lány:
1. Herczeg Kinga
2. Deákfalvi Dorina
3. Magyar Regina
- alsó tagozat, fiú:
1. Fenyvesi Bálint
2. Torma István
3. Komáromi Gergely
Gratulálunk a győzteseknek!

- felső tagozat, lány:
1. Bánfi Anna Éva
2. Kecskés Noémi
3. Kis Bianka
- felső tagozat, fiú:
1. Kovács Kristóf
2. Herczeg Ákos
3. Fenyvesi Gábor
Komáromi Róbert

Tisztelt Szülők, Beiratkozó Elsősök!
Tájékoztatjuk, hogy a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában a tanköteles korú gyermekek 2015/2016. tanévre szóló iskolai beíratásának időpontjai:
Kuklis Andrea

Matematika versenyek

Ezért vált nálunk hagyománnyá március hónapban az édesapák, nagypapák köszöntése, amelyet egyházunk Szent József napjához köt, a család
védőszentjéhez. Óvodánk mind a négy csoportja ebből az alkalomból kis
ünnepi műsorral kedveskedett a megjelenteknek. Felcsendültek tavaszhívogató, tavaszköszöntő versek és énekek, apukák is játékra lettek invitálva,
térdükön lovacskáztatták meg gyermekeiket. Verseikben sok kérdést tettek
fel apukájuknak. Majd hálaadó imával adtak hálát családjukért, hozzátartozóikért áldást kérve a Jóistentől az életükre. Köszönetük jeléül saját készítésű ajándékokkal is kedveskedtek. Minden csoportból egy apuka elmondta
Szent József imáját, majd Toldi Norbert atya minden édesapát, nagypapát
és keresztapát áldásban részesített.
Szeretettel ajánlom minden édesapa és nagypapa figyelmébe a Szent
József közösségét, és a közösségbe való bekapcsolódás lehetőségét.
Dr. Miskolczi Józsefné
óvodapedagógus

Nagyböjti lelki nap iskolánkban

Horváth Marcell, iskolánk 8. osztályos tanulója több matematika versenyen is indult a tanév folyamán. Országos megmérettetések közül a Dugo-

Gyermekeink március 27-én lelki nappal is készültek a megváltás ünnepére. Ezt megelőző csütörtökön a nagyobbak szentgyónáshoz is járulhattak. Örömmel köszöntöttük Menyhárt Sándor és Toldi Norbert atyák mellett
vendégeinket: Kis István és Szécsényi Attila atyákat. Az osztályok különböző foglalkozásokon vettek részt. Az atyákkal lelkileg töltekeztek, osztályfő-

2015. április 16-án 8-19 óráig (csütörtök)
2015. április 17-én 8-18 óráig (péntek)

A beiratkozáshoz kérjük bemutatásra elhozni az alábbi okmányokat
–– Szülő: – személyigazolványát
––lakcímkártyáját
–– Gyermek: – TAJ kártyáját
––születési anyakönyvi kivonatát
––lakcímkártyáját
––adókártyáját
––iskolaérettségi igazolását
––célszerű hozni a kedvezményre jogosító igazolásokat
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!

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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Bendegúzaink

9. oldal

Először Erdélyben

Iskolánkban hosszú évek óta hagyomány, hogy felső tagozatosaink sikeresen vesznek részt a Bendegúz Gyermek Akadémia országos levelezős
tanulmányi versenyén. A tanulóink teljesítményét félévkor is minősítik. 12
tanulónkból 7-en arany fokozatok értek el, közülük Vavró Zsombor matematika és történelem tantárgyakból is a legjobb minősítést kapta.

Bendegúzaink: Első sor: Agócs Máté, Ádám Viktória, Vavró Zsombor
(AA), Kasziba Zsófia Sára (A), Taskovics Kitti, Szőke Janka
Hátsó sor: Taskovics Előd (A), Kiss Bonifác (A), Vaski Csenge (A), Bényi
Luca, Ságodi Auróra (A), Zentay Klaudia (A).
Gratulálunk! A második félévhez is kitartó, szorgalmas munkát kívánunk!
Garami Mária Renáta

Gergely-járás

Abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy tagjai lehettünk a küldöttségnek, mely a csíkszeredai testvériskolánkba látogatott a március
15-ei hétvégén.

Megérkezésünket követően szívélyes fogadtatásban volt részünk az
iskola tanárijában, ahol kicsit beszélgethettünk a tantestület néhány tagjával, valamint a testvériskolák küldötteivel.
Másnap az általános iskolában nézhettünk körül. Aznap játékos vetélkedőket rendeztek, melyen az iskola diákjai lelkesen részt is vettek. Néhány
tanulóval együtt Csíksomlyón egy interaktív kiállításra látogattunk el, melynek címe: Nagyböjti időutazás. Mindnyájunk számára maradandó élményt
nyújtott Jézus szenvedéstörténetének megelevenítése, melyben szereplők lehettünk.
Harmadik nap Hargitafürdőre látogattunk. A bőséges reggeli elfogyasztása után túrázni indultunk. A friss hegyi levegőn, a ropogó hóban sétálva megcsodálhattuk a Hargita szépségeit. Feljutottunk egészen a Kossuth- sziklához.
Március 15-én, délelőtt 11 órakor kezdődött az ünnepi megemlékezés a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán álló Petőfi-szobornál, mindez a városi ünnepségsorozat nyitó rendezvénye is volt egyben. Az ünne-

Gyárlátogatás a Mercedesnél

2015. március 12-én sok-sok éves hagyományainkhoz hűen negyedikeseinkkel útra keltünk, hogy a nagycsoportos óvodásokat iskolába hívogassuk. E szép hagyomány Gergely napjához kapcsolódik, amelyet iskolánk minden évben felelevenít. Versekkel, dalokkal csalogatjuk a kicsiket
az iskolába. Az idén is nagy szeretettel fogadtak bennünket mindegyik oviban. Műsorunkat tapssal, zászlónkra készített szalaggal, és egy kis édességgel, üdítővel jutalmazták.

A Jánoshalmi Gyermekesély Program szervezésében, mi hetedikesek
már az ősz folyamán a „Pályaorientációs program Szakmapróba napok”
keretében meglátogathattuk a környék vállalkozóit. Így jártunk Borotán
Csányi János őstermelőnél és a Borotai Sertéshús Zrt.-nél, Jánoshalmán
a RENNER BT.-nél, az Agroprodukt Kft-nél, valamint a Korzó étteremben.
Mélykúton a cukrászdában, Univermetál Kft-nél, az Univerholz Kft.-nél.

pi műsor és az elhangzott beszédek után a kegyelet koszorúit helyezték el
a meghívottak, valamint a három testvériskola küldöttei. Az iskolai ünnepséget követően délután a köztéri megemlékezés vette kezdetét a főtéren,
ahonnét a himnuszok eléneklése és a koszorúk elhelyezése után a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület lovas huszárai vezetésével átvonultunk az
ünneplőkkel a Vár térre, ahol beszédsorozattal folytatódott a megemlékezés. Antal Tibor népdalénekes, a Heveder zenekar, valamint a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium leánykara és a Nagy István Művészeti Középiskola
vegyes kara emelte a rendezvény hangulatát. Az ünnepségsorozat végén
a Városi Művelődési Házban a Sóvidéki kalapács című színpadi produkciót tekinthettük meg a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadásában.
Az eseménydús hétvége során személyesen is meggyőződhettünk a
híres székely vendégszeretetről: testvériskolánk pedagógusai olyan baráti fogadtatásban részesítették küldöttségünket, ami példaértékű. Köszönjük nekik a vendéglátást, reméljük, hamarosan viszontláthatjuk őket-legközelebb Jánoshalmán.
Puskás Krisztina, Zsöllér Ervin
Nagy élmény volt belülről látni a felnőttek munkáját, s elgondolkodhattunk,
mihez lenne kedvünk, tehetségünk.
Március 23-án egy újabb útra gyülekeztünk. Egy Mercedes busszal elindultunk Kecskemétre, hogy meglátogassuk a 3 éve épült Mercedes-Benz
Gyárat. Hatalmas élmény volt, hogy karnyújtásnyi távolságból kísérhettük
végig, hogyan készül a hatalmas acélhengerekből az óriási gépek, a filmekből ismerősnek tűnő robotkarok és a futószalagok mellett nagy szakértelemmel dolgozó szerelők munkája által csodálatos autó. A gyár területén, amely 620 futballpályányi nagyságú, megcsodálhattuk még a menyasszonyi autót, amit a gyár ifjú házasai kapnak
egy hétvégére „ajándékba”, az épülő óvodát, ahová a dolgozók gyermekei járnak
majd, s a csodálatos Mercedeseket, amik
a parkolóban várakoztak, hogy eljussanak
tulajdonosaikhoz.
A csodás kirándulást egy soltvadkerti
fagyival búcsúztattuk. Köszönjük a szervezőknek, hogy ilyen remek programokban vehettünk részt.
7.a és b osztályosok

Helyesírási verseny
Iskolánkban helyesírási versenyen mérték össze tudásukat a
3. és a 4. osztályos tanulók. Egy feladatsoron bizonyították, hogy
a nyelvtan órákon megismert szabályokat tudatosan használják.
Igényes az írásképük és megfelelő írásrutinnal rendelkeznek.

Köszönjük a szíves fogadtatást, nagy élmény volt negyedikeseink számára is e látogatás.
Kné Harkai Klára

A verseny helyezettjei:
3. osztály
1. Bogdán Hanna 3. a
2. Dági Beatrix
3. a
3. Rencsár Viktória 3. a
Szántó Dominik 3. c
Gratulálunk a versenyzőknek!

4. osztály
1. Vörös Adrián 4. c
2. Dobos Csenge 4. c
3. Somosi Rebeka 4. c

Juhász Edit

Határtalanul pályázat: „Erdélyi költők, írók
irodalmi alkotások nyomában”
Erdély 2015. március 13- 17.
Határtalanul program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vehetnek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
Az iskolánk a mélykúti Szvetnik Joachim Általános Iskolával
közös pályázatot adott be, melynek eredményeként felejthetetlen öt
napot töltöttünk Erdélyben.
Hosszú buszozás után érkeztünk a ködbe boruló Déva
várához. Gyulafehérváron némán tisztelegtünk Hunyadi
János szarkofágjánál, majd Fehéregyházán elszavaltuk a
Nemzeti dal, Petőfi Sándor emlékműjénél. Székelykeresztúron megnéztük Petőfi körtefáját és Kányádi Sándor idézetet
olvastunk fel. Este elfoglaltuk a szállásainkat Gyergyóújfalun.
Látogatást tettünk a Tarisznyás Márton Múzeumban és
Salamon Ernő digitális önarcképét csodálhattuk meg. A Gyer-

gyószentmiklósi Örmény Katolikus templom történetét a gondnok ismertette számunkra. A
parajdi sóbánya tiszta levegőjét szívhattuk magunkba, majd
ragyogó napsütésben koszorút helyeztünk el Áprily Lajos
emlékházánál. Hosszú sétát tettünk a Medve-tó körül.
Az 1948/49-es forradalom és
szabadságharc hőseire emlékeztünk Gyergyóújfalu lakosaival, megkoszorúztuk a hősök
emlékművét. Hosszú és havas
túra várt ránk a varázslatos
Súgó-barlanghoz, majd a Békás
szorosban és a befagyott Gyilkos-tó partján. Új ismereteket
szereztünk a hegedűkészítésről és a finom ízű „borvízről”.
Ablakdíszeket készítettünk az Elekes Vencel általános iskola 7-es tanulóival. Sütő András művéből részletet
olvastunk fel a nyári lakjánál. Szejkefürdőn, végig sétáltunk az ódon székelykapuk alatt. Tamási Áron emlékhelyének megkoszorúzása előtt Kányádi Sándor versét olvastuk fel a buszon. Korondon korongoztunk és egy idős „taplász” mester bemutatóját élvezhettük a taplógomba formázásáról. Búcsúest és táncház következett a Katorzsa
néptáncegyüttessel és a helyi tanulókkal.
A vendéglátóinktól való elköszönés után a Maros mentén indultunk haza. Bethlen Gábor által ismertté vált Lázár
Kastély, majd Bartis Ferenc felidézése után ragyogó napsütésben kerestük fel Wass Albert sírját, az öreg tölgyek
övezte Kemény János kastély kertjében. A Tordai hasadék után Ady Endre emlékmúzeumánál élvezhettük a környék szép panorámáját és a Király-hágón, a történelmi Erdély kapujánál készítettünk fotókat.
Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk vissza Jánoshalmára.
A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola 7-es tanulói és osztályfőnökük Bátoriné Karip Anna.

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

10. oldal

„LEGYEN MÁS A
SZENVEDÉLYED!”

Az új Nemzeti Drogellenes Stratégia értékközvetítésének középpontjában a tiszta tudat, a józanság fontossága, az egészséges életmód kultúrája és az informálás áll.

2015. április

Matemetika verseny
A Bács-kiskun
Megyei Matematikaversenyen
Penczinger Barbara 8.G osztályos tanuló a gimnáziumi kategóriában 8. helyezést ért el. Gratulálunk a szép
eredményhez!

Mentorháló klubfoglalkozás
a HUNYADI Iskolában

Nyelvvizsga a Hunyadiban
A fenti címmel jelent meg alkotói pályázat, mely uniós finanszírozású
kiemelt projekt. Ennek a felhívásnak eleget téve tervezett plakátot négy
tanuló, Herczeg Vivien, Kovácsfalvi Fruzsina, Faddi Tamás és Varga Zoltán, a 8. G osztályból. A díjátadó gálára Budapesten, a NCSSZI Nemzeti Drogmegelőzési Irodában került sor március 13-án. Preszl Éva programszervező köszöntötte az egybegyűlteket. Fogarasy Gabriella projektvezető
a pályaművek láttán felgyülemlett érzéseiről beszélt. Egy Algériából érkezett kislány gyönyörű hangjával örvendeztetett meg bennünket. A nap fénypontja, a díjátadó következett. Csapatunk 2. helyezést ért el! Ezúton is gratulálok a kis csapatnak! Az Emléklap mellé 30 000 Ft-os Média markt utalvány lett a jutalmuk.
A közös munka öröme mellett talán hosszú távú haszna ennek a munkának, hogy ezek a gyerekek nem akarják majd kipróbálni a szereket. Kívánom, hogy így legyen!
Csima Istvánné

NyelvÉSZeink
A nyelvÉSZ nemzetközi anyanyelvi
tanulmányi versenyre iskolánk két tanulója nevezett Zentay
Klaudia és Penczinger Barbara a 8. G
osztályból. Klaudia
bejutott a megyei fordulóra, melyre Kecskeméten március
27-én kerül sor.
Gratulálunk és sok
sikert kívánunk nyelvőreinknek!

A DSD I típusú államilag elismert nemzetközi német nyelvvizsga írásbeli és szóbeli fordulói lezajlottak.

A Szegedi Tudományegyetem és konzorciumi partnerei az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül támogatást nyertek a TÁMOP4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 számú, „MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM”
című projekt megvalósítására.
A projekt címe: MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM

A 8.G osztályban 11 fő tanult a német nemzetiségi nyelvoktató programban. Az osztály másik fele angolos. A németesek teljes létszámmal jelentkeztek a megmérettetésre. Az írásbeli dolgozatok eredményét júniusban
tudjuk meg, a szóbeli kommunikációs fordulón elért pontszámokat a vizsga
után megtudhatták a diákok.
A Közös Európai Referenciakeret szintjei szerint A2 besoro-

lásnak felelt meg 3 fő,
B1 szintet ért el 8 fő.
Az eddigi eredményeknek nagyon örülünk, gratulálunk a
boldog csapatnak.
Balázsics Zoltán
ig.h.

Köszönet az adományozónak

Ehhez a programhoz kapcsolódott iskolánk 2015. márc. 17-én a soron
következő klubfoglalkozással, melynek témája volt:
Német nemzetiségi nyelvoktatás a Hunyadi János Általános Iskolában
1997-től napjainkig:
1.Tanórán kívüli tevékenységek a nyelvi kompetenciák fejlesztésének szolgálatában
2.IKT kompetenciák fejlesztése és használata az idegen nyelvek
tanulásában
Információs és kommunikációs technológia alkalmazása a nyelvtanulásban – IKT kompetenciák fejlesztése
DSD I nyelvvizsgatréning
Ízelítő a szóbeli kommunikációs kompetenciák fejlesztésének lehetőségeiről
A klubfoglalkozás és a bemutató óra előadója Lógó Tiborné munkaközösség vezető volt a 8. G osztályosok közreműködésével.
Köszönjük a kollégák és a társintézmények képviselőinek érdeklődését.
Patocskainé Vízvári Klára
ig.h.

Szépíró verseny
Az idén tavasszal is megrendeztük az 1-2. osztályosoknak a szépíró versenyt. Legkisebbjeinknél még csak a pontos és szép betűalakítást értékeljük. Sok ügyes munka közül a legszebbek:

Zentay Klaudia, Penczinger Barbara

Nyílt nap a Hunyadiban
Március 26-án tartottuk nyílt tanítási napunkat. Az érdeklődő szülők egy
kombinált magyar-matematika, angol, illetve német nyelvi órát láthattak.
Köszönjük, hogy itt voltak!
Április 9-én 10 órától pedig a nagycsoportos óvodásokat várjuk „Légy
egy napra iskolás” című rendezvényünkre. Ezen a napon is szeretettel
hívjuk és várjuk a szülőket is, akik szeretnének betekinteni iskolánk életébe.

Kné Harkai Klára

A Hunyadi János Általános Iskola diákjai egy jószívű adományozótól 50
db gumilabdát kaptak. A gyerekek boldogan, örömittasan vették birtokukba a sok játékszert. Hálásán köszönjük a húsvéti ajándékot a „Stílus” bolt
vezetőjének, Lakatos Lászlónak.
Kívánjuk, hogy nagylelkűsége viszonzásra találjon mindennapos munkájában!
Jáksó Lászlóné

1. Zsók Szilvia
2. Kurucz Béla
3. Csordás Roxána

1.c
1.a
1.c

1. Dági Petra
2. Győri Ramóna
3. Kolompár Szandra
Ballai Bence

Gratulálunk a helyezetteknek!
Kné Harkai Klára

2.a
2.c
2. o.
2.c
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Állásbörze lesz a szakképzőben
Az elmúlt hetekben több vállalkozás kereste meg
iskolánkat azzal a kéréssel, hogy a diákjaink közül
közvetítsünk ki olyan végzős tanulókat, akik munkavállalóként megjelenhetnek a cégüknél. Arra is kértek
lehetőséget, hogy bemutathassák vállalkozásukat az
utolsó éves szakiskolai és a technikus osztályokban.
Iskolánk a felmerült igényekre válaszolva 2015. április 15-én (szerdán) állásbörzét szervez, amelynek
keretében szeretnénk megismertetni az érdeklődőkkel
azokat a feltételeket, amelyekkel az iskola rendelkezik és bemutatni, hogy a nálunk végzett szakmunkások
milyen ismereteket tudnak elsajátítani a gyakorlati foglalkozások során. A rendezvényen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete is képviselteti magát. A segítségükkel ismertetni fogjuk, hogy
milyen feltételekkel köthet a vállalkozás tanulószerződést tanulóinkkal, de lehetőséget adunk a tanulókkal,
illetve azok osztályfőnökeivel való találkozásra is.
Reményeink szerint az idei tanévben nálunk
szakmai végzettséget szerző közel száz diákunk élni
tud a rendezvény által biztosított lehetőséggel és a vizsgákat követően akár azonnal munkába állhat.

A nap tervezett programja:
9.30-10.00
Regisztráció az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
emeleti előadójában
		
6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
10.00

Tájékoztató a tanulószerződésekről

11.00

Tangazdaság és tanüzem bemutatása
6440 Jánoshalma, Tanya 19.

13.00 Ebéd
		
14.00

az iskola ebédlőjében
6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

ÁLLÁSBÖRZE

Továbbra is várjuk az érdeklődő munkaadók a
jelentkezését rendezvényünkre a 77/401-028 illetve a
70/458-2366-os telefonszámon, vagy a suli@vmaszk.
hu e-mail címen a cég nevének és a részvevők számának megadásával.

Siker az országos szakmai
tanulmányi versenyen
A mezőgazdasági gépésztechnikus képzést folytató iskolák számára az idei tanévben is a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara hirdetette meg az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt. Mivel a képzés vizsgáztatási követelményei megváltoztak, ezért a szakmai verseny szabályzata is átalakult. Az elmúlt
évekkel ellentétben, az idei évtől kezdődően, mind elméletből,
mind gyakorlatból is összemérték tudásukat a versenyzők. Az
írásbeli elődöntőre a gödöllői Szent István Egyetemen, 2015.
január 23.-én került sor. Az elődöntőből Szabó Bence 14. T
osztályos végzős technikus tanulónk is tovább jutott. A döntőt 2015. március 18-20. a között rendezték a makói Galamb
József Szakképző Iskolában. Az eredmények összesítése
után, a versenyben elért teljesítménye alapján mentesül az
összes vizsgatantárgy alól és Makóról Bence már jeles mezőgazdasági gépésztechnikus bizonyítvánnyal tért haza.
A versenyzők felkészítését Berta László, Éder János,
Juhász Zoltán, Zámbó Gábor, Dénes Gábor, Kozla Krisztián
és Szalma István végezték.
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!

Végzős
szakmunkás
tanulóink is
bekerültek döntőbe
2015. március 16-án rendezték meg az
SZÉTV (szakmacsoportos érettségi tantárgyak versenye) elődöntőjét. A 12. K osztályból 6 tanuló indult az interaktív online megmérettetésen. Közülük Ritzl Bence 2. helyezettként, Balogh János pedig 30. helyezettként
jutott tovább a 103 induló közül. A döntőnek
az idei évben Szolnok ad otthont 2015. április
16-án és 17-én.
Sok sikert kívánunk a döntőbe jutott tanulóknak!

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!

Pályázat
Az „Út a szakmaválasztáshoz”
c. TÁMOP-2.2.7. A-13/1-20130001 pályázatban Jánoshalmai
Hunyadi János Iskolából kilenc
hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű nyolcadik osztályos tanuló vesz részt.
A projekt célja az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Az ösztöndíj motivációs tényező, mivel a
gyerekek tanulmányi eredményi
javultak, képességeik, készségeik fejlődtek.
A pályázat közvetlen célja, hogy
a bevont célcsoport tagjai mind
nagyobb számban fejezzék be az
általános iskolát, a megújult szakképzési rendszerben tanuljanak
tovább, és versenyképes szakképesítést szerezzenek.

2015.03.24.

FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Sajtóközlemény

ELŐREMUTATÓ PROJEKTEREDMÉNYEK A PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI
MEGÚJULÁS JEGYÉBEN AZ FM ASZK-NÁL
A jánoshalmi székhelyű Térségi Integrált Szakképző Központ, az FM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ (FM ASzK) a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0964 jelű,
„A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ alkalmazkodóképességének
és képzési minőségének fejlesztése új köznevelési, pedagógiai tartalmak és módszertanok bevezetésével” című pályázata keretében 297.847.619,- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert. A rendelkezésre álló forrást az Intézmény a projekt megvalósítására rendelkezésre álló mintegy két év alatt közösségi rendezvényekre, fejlesztő programokra, pedagógus képzésekre és az oktatáshoz, illetve a projekttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzésekre fordította.
Az FM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ és tagintézményei (Mátrafüred, Szentes,
Pétervására) által megvalósított projekt és maga a konstrukció elősegítik a szakképzésben részt vevők
sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását a megszerzett
tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését.
A szakiskolai tanulók későbbi munkaerő-piaci sikeressége érdekében a projekt alapvető irányultsága volt, hogy az új, korszerű oktatáspolitikai irányelveket és irányzatokat is figyelembe véve, elősegítse a képzés minőségének és hatékonyságának folyamatos javítását, kiemelve az idegennyelvtudást,
a digitális írástudást, az életviteli, és egészségfejlesztési készségeket, a környezettudatosságot, valamint az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás megvalósíthatóságát.
Az FM ASzK projekttervében a legnagyobb hangsúlyt, a fenti területeket figyelembe vevő, illetve
azokra épülő intézményi és közösségi rendezvényeken és a fejlesztő programokon és az oktatási-nevelési munkát elősegítő szolgálatokkal kialakított kapcsolati hálók fejlesztése kapta.
A projekt keretében zajlott programok, rendezvények között a teljesség igénye nélkül az alábbiak szerepelnek: sporttáborok, nyelvi táborok, szakkörök, nyelvi vetélkedők, öko- és természetvédelmi
táborok, a mindennapos testnevelést elősegítő programok változatos sportágakban. A szakmai programok részét képezték még a rendszeresen szervezett egészségfejlesztési és baleset-megelőzési programok, a konfliktus- és iskolai agressziókezelést elősegítő foglalkozások, továbbá a tudatos fogyasztói
magatartás kialakítását célzó oktatások, a családi életre nevelést, a dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást, szerfogyasztási problémák korai intervencióját, a viselkedési függőségek megelőzését célzó innovációk, valamint a nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és
megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek is. A projektben megvalósítandó modern
és innovatív ismeretek megszerzését célzó, oktatás-módszertani megújulást segítő pedagógus képzések szervesen illeszkednek a fenti szakterületekhez. A projekt fő jelentőségét adta, hogy a megvalósított programok közvetlenül 1045, közvetve pedig mintegy 1500 szakiskolai tanuló képességfejlesztését és későbbi munkaerő-piaci sikerességét, boldogulását szolgálták.
AZ FM ASZK TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0964 PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÁSA SZÁMOKBAN:
A projekt keretében beszerzett eszközök köre, típusa
IKT eszközök
Természettudományos képzéshez és környezeti neveléshez szükséges taneszközök
Kézműves foglalkozáshoz kapcsolódó eszközök
Újszerű pedagógiai módszerek bevezetéséhez szükséges eszközök
Egészségfejlesztéshez, egészségvédelemhez kapcsolódó eszközök
Sporteszközök, a mindennapos testneveléshez szükséges eszközök
Nyelvi képzéshez szükséges eszközök
Önálló felelős, tudatos életre felkészítő eszközök
Szellemi termékek, szoftverek
A projekt megvalósított monitoring mutatói:
Környezettudatosságra nevelő programok száma: 76 db
Egészségtudatos, mozgásgazdag életmódra nevelő iskolai egészségnapok száma: 17 db
Kialakított együttműködések, szakmai kapcsolatok száma (hatóságok, civil szervezetek, nevelést
támogató intézmények): 24 db
A pedagógiai, módszertani megújulást elősegítő továbbképzéseken részt vett pedagógusok száma: 47 fő
A megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó szaktárgyi tanártovábbképzésen részt vett pedagógusok száma: 28 fő

Összes programok száma tagintézményenkénti bontásban:
FM ASzK Pétervására: 19 féle programelem keretében 142 foglalkozás, vagy alkalom
FM ASzK Jánoshalma: 25 féle programelem keretében 243 foglalkozás, vagy alkalom
FM ASzK Mátrafüred: 16 féle programelem keretében 204 foglalkozás, vagy alkalom
FM ASzK Szentes: 26 féle programelem keretében 282 foglalkozás, vagy alkalom
A projekt megvalósításának ideje: 2013. március 25.-2015. március 24.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Az intézmény elérhetőségei:
FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Cím:6440 Jánoshalma, Béke tér 13., Pf. 55.
Tel.: 06-77/401-028 06-70-458-2366
Fax: 06-77/401-746
e-mail: suli@vmaszk.hu
web: www. vmaszk.hu; tamop314.agrarszakkepzes.hu
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A dietetikus tanácsai

Ételek magas vérnyomás esetén

Amit eszel, azzá leszel - vastag- és végbélrák
szűrése
Ön betöltötte az 50 évet, étvágya kitűnő, és remek bőrben van?
Akkor Ön a vastagbélrák minden jellegzetes tünetét mutatja!
Ideje vastagbélrák szűrést kérnie!

Az Amerikai Rák Társaság kampányából idézett
szlogen kitűnően illusztrálja: a rendkívül gyakori
vastag- és végbélrák alattomos, tünetmentesen
fejlődő daganat. Sok évig fejlődik teljesen némán,
panaszokat nem okozva. A vastagbélrák hazánkban a második leggyakoribb oka a daganatos halálozásnak. Az alattomos, tünetmentes betegség
már csak igen előrehaladott fázisában mutatkozik
panaszokkal. Az idejében felfedezett vastagbéldaganat azonban korai formájában gyakorlatilag
mindig meggyógyítható. Ezért szükséges és fontos a tünetmenet népesség szűrővizsgálata.
Előfordulási gyakorisága, jelentősége.
Magyarország lakosságának második leggyakoribb daganatos betegsége a vastagbélrák. (Bizonyos statisztikák szerint nők esetében már az
élre is tört.) Évente közel 8.000 új megbetegedést
regisztrálunk, és 5.000 halálesetért felelős ez az
alattomos kór. Ez az oka, hogy megkülönböztetett
figyelmet érdemel.
Mitől alakul ki?
Nem tudjuk. Egyértelműen civilizációs betegség,
mely a fejlődő világban alig okoz problémát. A
mozgásszegény életmód, a rostszegény diéta, a
kemikáliákkal agyonkezelt, színezett, adalékolt
műanyag étrend alapvető lehet kialakulásában. A
fejlődő daganatokban számos genetikai eltérést
azonosítottak, azonban ezek szerepe nem tisztázott. Igazság szerint még azt sem sikerült tisztázni, hogy ezen genetikai eltérések, mutációk a
betegségnek okai, vagy pusztán következményei.
Mivel konkrét okát nem tudjuk, csak sejthető hogy
a fejlett világot fenyegető betegség fő okozója az
iparszerű élelmiszer termelés által alkalmazott
vegyszerek sokasága.
Melyek a vastagbélrák tünetei?
A betegségnek sajnos korai tünete nincs. A béldaganat hosszú éveken keresztül némán, minden
tünet nélkül fejlődik. Emiatt igen nagy a szűrővizsgálatok jelentősége a korai felfedezésben. A
végbélhez közeli daganatok viszonylag korán jelentkezhetnek véres-nyákos széklet ürítésével. A
magasabban található daganatok már csak jelentős méretet elérve okoznak panaszokat. A bél beszűkülésével jelentkezhetnek puffadásos jellegű

hasi görcsök, körülírt és rendszeresen ismétlődő
fájdalmak bizonyos területen. Igen jellegzetes az
addigi megszokott székelési szokások megváltozása.
A szűkület miatt napokig elmaradó székletet átmenetileg a tumoros részt áttörő rövid, ismétlődő
hasmenéses epizódok váltják fel. A jelentős testsúlyvesztés, állandósult fájdalom, esetleg enyhe
sárgaság már igen kései tünetek. Szintén későn,
a teljes bélelzáródást jelezheti a teljesen elmaradó széklet, extrém felfúvódás, ismételt hányások
jelentkezése.
Az egyéb okból végzett laborvizsgálatból figyelemfelkeltő lehet, és további vizsgálatokat sürget
a vashiányos jellegű vérszegénység, és emelkedett vérsüllyedés jelenléte. Vannak bizonyos daganatra jellemző laboratóriumi vizsgálatok (tumor
markerek), melyek kóros értéke a rosszindulatú
emésztőszervi betegséget jelezheti. Ezeket azonban önmagukban a rák diagnosztizálására, korai felfedezésére nem tudjuk felhasználni.
Mit tehet ön saját érdekében, a vastagbélrák
korai felismeréséért?
Ha egyszer megindul hazánkban a szervezett
szűrés, akkor vegyen részt rendszeresen a háziorvosa vagy NSZSZ (korábban ÁNTSZ) által
ajánlott széklet-szűrővizsgálaton. Háziorvosától
kérheti a szűrő jellegű széklettesztet, vagy a legbiztonságosabb szűrési módszernek tekinthető
vastagbéltükrözést. A gasztroenterológiai szakmai kollégium állásfoglalása és a nemzetközi irodalmi adatok szerint is az 50 év felett 10 évente
elvégzett vastagbéltükrözés a legmegbízhatóbb
és ajánlatos módja a vastagbélrák korai felismerésének.
Gastroenterológiai szakambulanciák
térségünkben:
Kiskunhalas – Semmelweis Kórház
6400 Kiskunhalas, Monszpart L.u.1.
Rendelési idő: munkanapokon 8 - 14 óra
Baja - Szent Rókus Kórház
6500 Baja Rókus u.10
Rendelési idő: munkanapokon: 12:30- 15:00

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

Akkor beszélünk magas vérnyomásról, ha vérnyomásértéke ismételten, legalább háromszor mérve
meghaladja a 140 Hgmm-es szisztolés vagy a 90 Hgmm-es diasztolés értéket. Veszélye:
érelmeszesedésben, érelmeszesedéssel járó betegségek kialakulására hajlamosít. Elsősorban szívkoszorúér-betegség, szívinfarktus, agyi katasztrófa, végtagi
érszűkület, szívelégtelenség, tehát szív- és érrendszeri
betegségek mintegy 35%-ban játszik szerepet.
A magas vérnyomásban szenvedő betegek diéta jellemzője általában az energia- és konyhasószegény étrend, mivel mind a testtömeg-csökkenésnek,
mind a konyhasószegény étrendnek vérnyomáscsökkentő hatása van.
A napi étrendet úgy kell összeállítani, hogy ezzel
megszüntessük a magas vérnyomás kialakulásában
szerepet játszó, táplálkozással befolyásolható rizikófaktorokat. Elhízás esetén egészséges, nem túl radikális (heti 0,5-1 kg) fogyókúrára és a konyhasó fogyasztásának csökkentésére kell fokozott figyelmet fordítani. A
só helyettesíthető a kereskedelmi forgalomban kapható nátriummentes só pótló fűszerkeverékkel. A konyhasófogyasztás csökkentese mellett törekedni kell a kálium és a magnézium biztosítására a diétában. A kálium- és magnéziumigény gyümölcsnapok formájában
is biztosítható.
Javasolt energia felvétel: 20-25 kcal/ttkg/nap (pl. 90
kg-os testsúlynál 1800-2250 kalória naponta). A megfelelő energia felvételt zsiradékszegény étrenddel érhetjük el: az ajánlott napi zsírsavbevitel 0,8 g/ttkg (90 kg-os

testsúlynál kb. 70 g/nap Az étrendből ki kell hagyni az
egyszerű cukrok fogyasztását. Összetett szénhidrátokkal, elsősorban keményítőtartalmú élelmiszerekkel
fedezhető az energiaszükséglet. A zöldség és főzelékfélék, gyümölcsök, teljes kiőrlésű lisztből készült pékáru
és tészták fogyasztása kerüljön előtérbe. Az élelmi rostok fogyasztását növelni kell (35-45 g/nap). A kívánt
mennyiség teljes kiőrlésű lisztből készült és gabonával dúsított termékekkel (pl. kenyerek, száraztészták,
zsemlék, kiflik), zöldség és főzelékfélékkel, gyümölcsökkel fedezhető.
Az alkoholos italok nagyobb mennyiségben történő mindennapos fogyasztása szintén magas vérnyomás kialakulásához vezethet, ezért ezt lehetőleg kerülni kell. Napi 1 dl jó minőségű vörösbor iható, ha nem
áll fenn más kizáró ok, például májbetegség. Naponta
két kávé és világosra főzött tea fogyasztása megengedett, de ez alól kivételt képez, ha egyéni érzékenység
áll fenn. A kólaféléket és az energiaitalokat ki kell hagyni az étrendből. Dohányzás, a rendszeres, nagy men�nyiségű nikotinbevitel főszerepet játszik a magas vérnyomás kialakulásában.
A rendszeres testmozgás csökkenti a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát, de a már kialakult hipertónia esetén csak fokozatosan növelhető a
napi testedzés ideje és módja. Súlyos hipertóniásoknál a nagy erőfeszítést igénylő gyakorlatok – például a
súlyemelés – káros hatású, nem végezhető.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ
TÁMOGATÁS
Sokrétű egészségügyi szűrés keretében

A Gyerekesély pályázati program keretében egészségügyi szűrésekre került sor 2014-ben, ami folytatódik
2015-ben. Az eddigi szűrések a kistérség összes településének óvodáiban és iskoláiban történtek, Borotán, Jánoshalmán, Kéleshalmán, Mélykúton, eddig
összesen 1.297 szűrés volt.
3 éves korosztály számára: Ortopédiai és
fül-orr-gégészeti szűrés
5 éves korosztály számára: Szemészeti és
fül-orr-gégészeti szűrés
7 éves korosztály számára: Ortopédiai szűrés
10 éves korosztály számára: Fül-orr-gégészeti szűrés
13 éves korosztály számára: Szemészeti és ortopédiai szűrés
A szűrésekről fontos tudnivaló, hogy elvégzésük szülői beleegyező nyilatkozathoz kötött.
A várakozásokkal ellentétben, nagy a pozitív szűrési eredménnyel rendelkező gyerekek száma, akiknek
további szakorvosi vizsgálat javasolt.
A Gyerekesély pályázati program úttörő módon lehetőséget nyújt gyógyászati segédeszköz támoga-

tásra. A gyerekenkénti maximum 15.000 Ft-os utólag finanszírozott hozzájárulásról a Kistérségi Gyerekesély Bizottság dönt. A szakmaközi hálózat szakembereinek javaslatára a Kistérségi Gyerekesély Bizottság a gyógyászati segédeszköz igénylésének lehetőségét kiterjesztette a szűrésből kimaradó korosztályok számára is!
Gyógyászati segédeszköz iránti kérelmek a
Védőnői Szolgálatok és a Gyermekjóléti Szolgálatok szakembereinek javaslatával nyújthatóak be a Gyerekesély Program Irodában (6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3. 1. em.) illetve a pályázati program települési közösségi munkatársainál.
Eddig 37 gyermek gyógyászati segédeszköz iránti kérelme érkezett be a GYEP Irodához. A Kistérségi
Gyerekesély Bizottság 2014. októberi és 2015. februári döntése alapján mindenki pozitív elbírálásban
részesült. A szülők a gyógyászati segédeszköz számla
bemutatásával kaphatják meg a megítélt támogatást.
A Gyermekesély Bizottság tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a következő szűrési kampány májusban
lesz az óvodákban és iskolákban.

TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004

Sajtóközlemény
Európai Uniós forrásból a TÁMOP-6.2.4-B-12/2-2013 azonosítószámú „Struktúraváltáshoz kapcsolódó
képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” elnevezésű, ” Európai Uniós foglalkoztatási támogatással a jánoshalmi kistérség lakosainak egészségéért” című pályázat keretében a Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központ 49 984 244 Ft támogatásban részesült.
A pályázat megvalósításának időtartama: 2013. december 01- 2015. június 30.
A projekt teljes költségvetése 49 984 244 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, vissza nem
térítendő támogatás.
A lakosság közeli ellátások fejlesztésének, a szolgáltatásokhoz való méltányos, esélyegyenlő hozzáférés szellemében épült a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ a TIOP-2.1.2 konstrukció keretében. A fejlesztéssel 200 óra szakorvosi és 60 óra nem szakorvosi óra kapacitás jött létre a lakossági
morbiditási és orvoshoz fordulási szokásokhoz illeszkedve. A kapacitások jogszabályban előírt működtetéséhez az egészségügyben tevékenykedők létszámát jelentősen növelni kellett, új dolgozókat és
közreműködő orvosokat kellett alkalmazni.
A TÁMOP-6.2.4-B-12/2-2013 azonosítószámú „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás hozzájárul a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ zavartalan, magas színvonalú működtetéséhez szükséges
humánerőforrás (szakorvosok, szakdolgozók) biztosításához.
dr. Horváth Endre
ügyvezető
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit
Közhasznú Kft.
6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1.
Tel: 77-502-950, 77-502-952
Fax: 77-502-953

Tájékoztatás az „ODÚ”
tevékenységének előrehaladásáról
A Gyerekesély Program keretében a szegedi Odú Központ 2014. szeptemberében kezdte meg
működését a jánoshalmi kistérségben. A gyermekek fejlődési problémáinak minél korábbi szűrése,
fejlődésüket segítő programok biztosítása céljából, tanulási képességek feltérképezésére irányuló
szűrő és komplex diagnosztikai vizsgálatokat végeztek a 0-7 éves korú gyermekeknél.
A szűréseket az óvodai intézményekben kezdték a szakemberek, majd a 0-3 éves korosztály szűrését
és komplex vizsgálatát a csecsemő tanácsadásokhoz kapcsolódva, illetve a településeken működő
Baba-mama klubokban és a kistérségben működő Biztos Kezdet Gyerekházakban valósítják meg
a fejlesztő szakemberek (gyógypedagógus, gyógytornász, logopédus, konduktor, pszichológus). A
szűrések alkalmával játékos formában mérik fel a gyermekek egyéni fejlettségét, melyről a szülőket
tájékoztatják, illetve biztosítják a személyes konzultáció lehetőségét.
A kistérségben 488 (0-7 éves) gyermek szűrését végezték el, és az eredmények alapján 72 gyermeket
javasoltak komplex gyógypedagógiai vizsgálatra.
A vizsgálati eredmények alapján az Odú Központ szakemberei április hónaptól tervezik a fejlesztő
tevékenységek megkezdését korosztálynak megfelelően, játékos fejlesztő -, és iskola előkészítő
csoport formájában.
További információ személyesen a Gyerekesély irodában, Jánoshalma, Molnár János u. 3.,
illetve 06-77-401-071 telefonszámon kérhető.
Szarvasné Tompa Zsuzsanna
szakmai vezető
Jánoshalmi Kistérségi Társulás
6440 Jánoshalma
Béke tér 1.
Pf.: 59.
Tel: 77/401-071
E-mail:gyepiroda.jhalma@gmail.com
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A Gyerekesély pályázati
program közösségfejlesztést
indít el Jánoshalmán.

A közösségfejlesztésben aktívan részt venni kívánó önkénteseket keresünk!
A közösségfejlesztő önkéntesek számára (korlátozott létszámban) biztosítjuk az alábbi képzéseket,
melyek módszert adnak a közösségek szervezéséhez és a kialakuló csoportok közös gazdasági
tevékenységének elindításához.
Helyi közösségek képzése 24 órás képzés, a belépés feltétele 8 általános iskolai végzettség
A képzésben résztvevő képes lesz arra, hogy: a közösségi munkában aktív helyi lakosok
közösségi gondolkodását kiszélesítse és elmélyítse; a saját szomszédságához és annak
a tágabb környezetéhez való viszonyát elemezze; helyi cselekvésekre motivációt építsen;
a település egészébe kezdjen gondolkodni, bemutatni a közösségi fejlesztés lehetőségeit.
és
Közösségi gazdaságfejlesztés 24 órás képzés, a belépés feltétele érettségi vizsga
A képzésben résztvevő képes lesz arra, hogy: felismerje a közösségi gazdaságfejlesztés
gondolkodásmódját, megvalósulási lehetőségeit, módszereit, szervezeti formáit; a hazai és
nemzetközi gyakorlatokat elemezni tudja; a környezetében közösségi gazdaságfejlesztési
folyamatot kezdeményezzen.
Képzés időtartama: 2x3 nap, napi 8 óra
Várható időpontok: 2015. április 16-18., és április 23-25.
Képzés helyszíne: GYEP Közösségi Ház, 6440 Jánoshalma, Orczy u. 110.
A képzések sikeres elvégzése után szakemberek útmutatásával kezdődik a tényleges közösségfejlesztő
munka, közösségi beszélgetések szervezésével. A pályázati program 2015 szeptemberéig tudja
biztosítani a szakmai támogatást, utána az önkéntesek működtetik tovább a kialakult közösségeket.
Önkéntesnek jelentkezni 2015. április 10-ig a Gyerekesély Program Irodánál lehet:
•
személyesen, Jánoshalma, Molnár J. u. 3. I. em. Volt Diákotthon épülete
(Kovácsné Sváby Kornélia)
•
e-mail: gyepiroda.jhalma@gmail.com
•
Tel.: 06-70/360-17-90
Jánoshalmi Kistérségi Társulás
6440 Jánoshalma
Béke tér 1.
Pf.: 59.
Tel: 77/401-071
E-mail:gyepiroda.jhalma@gmail.com

A gyümölcsfák szinte kivétel nélkül szőlő közé vannak ültetve, amerre csak járunk. Valóságos paradicsom
egy-egy gazda kertje: az ember el sem tudja képzelni, hogy pár kilométerrel odébb terméketlen pusztaságok, sovány legelők, rosszul művelt szántók, elhanyagolt szikesek csúfítják a Duna-Tisza közét. Targoncákkal, kézi kosarakkal igyekszik a gazdanép a gyümölcsösök felé. Sokszor 6—7 kilométerről talicskázzák haza a
szedett gyümölcsöt a kerékmarasztaló, homokos úton.
Gazdag búzakeresztekkel ékes tarlón kocsink befordul egy gyümölcsfákkal árnyékolt tanyaépület irányába.
— Ez itt a Csacska-Kovácsék királysága, — mondja Mokros főintéző.
Őszbeborult, nyílt tekintetű, rózsás, arcú, zömöktermetű magyar fogad bennünket a tanyaudvaron, bemutatkozik: Csacska-Kovács István kisgazda. Betessékel a tisztaszobába, mert ott hűvösebb van. Pár percig szótlanul ültünk a négyszegletes nagyasztal mellett.
Házigazdánk amilyen szíves, olyan szófukar, kivált, ha
magáról kell beszélnie. Alaposan rácáfol a „csacska”
melléknévre, amit valamelyik bőbeszédű őse a családra hagyott. Mokros István segítségemre jön, egyesült
erővel aztán mégiscsak kiszedünk valamit az öregből.
— Hat kapa szőlő (egy magyar hold) maradt rám az
apámtól — mondja Kovács gazda. — Az is olyan hitvány volt, hogy mind kihánytam a tőkéket, ültettem újat
és közibe gyümölcsfát bőven. Napszámos-sorban tengődtem bizony, akkoriban, abból a darabka rossz földből nem lehetett volna megélni. A gyümölcsfát nagyon
megszerettem, megtanultam, jobbára magamtól, hogy
nemcsak szedni kell, hanem gondozni, ápolni is! Elgyalogoltam egy ojtógallyért Bácsalmásig: kerestem a
finom, bőtermő fajtákat. Számításomban nem csalt még
a gyümölcs. Volt olyan év, hogy hatezer pengőt szedtem be gyümölcsből egyedül. Vége is van már régen
a napszámolásnak, most én fogadok napszámosokat, mert ámbár nyolc élő gyermekem van, nem győzzük magunk. A hat kapa földből 30 kishold lett, 1/2 hold
erdő, meg két ház. Ez az egész, jő uram...
— Aztán milyen védekező-szereket használ, Kovács
bácsi?
— Nem kedvelem, szerkesztő uram, a mostani sok
gyári francot, — mentegetődzik az öreg. — Én már
csak kékküvet. használok, meszetet, meg ződport, meg
kárbólineumot télen. Igaz, idén sok volta tetű, de nikotint nem kaptam idejében, az a szer (Pronikol) pedig,
akit a GyOE-fiók árul, méregdrága, nem szegény
embernek való. A Somogyi szomszéd lám beoltotta a
ként a mészbe, aztán nincs lisztharmat a jeges-almán,
akit permetezett Jövőre, ha élünk, talán én is megpróbálom.

Hát így leegyszerűsíti Kovács gazda a védekezést. Pedig az ő tudománya sokkal alaposabb annál,
amit egyszerű kifejezései elárulnak. Rendes előfizetője a szaklapoknak, dicséri a „Nővényvédelmet”, járatja a „Magyar Gyümölcs”-öt, bár nem tagja a GyOE-nek
és vasárnaponként olvassa a Maggarság-ot az utolsó betűig, mint maga mondja. Megkérjük, hogy írja le
a nevét: és csodálkozunk határozott, szapora írásán,
látszik, sokat volt kezében írószerszám, pedig elemin
kívül más iskolát nem járt. A szoba falán kiállítási ezüst
és elismerő okleveleket látok. Mokros főintéző figyelmeztet, hogy akad itt aranyérem is a ládafiában. Hiába kérem, Kovács bácsi nem adja elő és arra a kérdésre, hogy vajon mivel érdemelte ki az aranyérmet, vállat
vonva így válaszol:
— Hát ezt is csak rám lőcsölték, kérem... ,
Bejárjuk a Kovács-birtok darabjait, melyek díszesen
kiválnak a szomszédos földek közül. Nyárfa- és galagonya-erdővolt itt valamikor, odébb illancs, vagyis kön�nyen „elillanó futóhomok. Csodálatos kultúrát varázsolt
a kicsinyben összevásárolt bírtok minden sarkába ez
a szorgalmas, szerény magyar. Megállunk egy pogácsa-almafa előtt. A tisztán, egészségesen tartott, hatalmas korona ritkán hoz kevesebbet 6—7 métermázsánál, de fölviszi tízig is jó esztendőben. Az alma Kovács
bácsi kedvenc gyümölcse. Vannak itt nyáriak, mint asztrakáni piros, láng-bíbornok, tüköralma, finom téli fajták:
arany pármen, kanadai renet stb.
— Eddig még az a tapasztalatom, hogy a bőven
termő, egyszerűbb almák több pénzt hoznak, mint a
finom fajták
— mondja Kovács. Van egy boros kamrám, ott tartom a finom téli almákat.
Ha nincs jó áruk, elkofálkodom velük Kalocsáig, hogy
behozzak valamit a kisebb terméshozamból és ne kelljen elvesztegetni az itteni kereskedőknek.
Nagyszerűen kezelt szőlő, példás gyümölcsös, —
láttam olyan fát is, melynek nehéz ágait vaspálcákkal
kötötte össze a találékony öreg — igen, ez a gyönyörű kultúra, ez a Csacska-Kovács István igazi aranydiplomája! Ezt mutogatja ő gazdatársainak, nem a ládafiában heverő, mihaszna érmet, ez vonzza ide a tanulni vágyó szomszédokat: a Somogyi komát, a Nagy Istvánokat, ennek titkait keresik a jánoshalmai határ egyszerű gyümölcs-királyai, akik esténkint „gyümölcsfa-védelmi ankét”-ra gyűlnek az öreg Kovács vendégszerető hajlékéba.
A fenti cikk megjelent a MAGYARSÁG című lap
1934. július 15-i, vasárnapi számában
Közreadja: Vavró Istvánné
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Emlékezés

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

Fájó szívvel emlékezünk

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

Dági Józsefné
Komáromi Margit

halálának 1. évfordulójára
Szerető férje, leányai és barátai

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

A tanuszoda 2015.04.08-tól ismét várja az úszni és szaunázni vágyókat a
korábban megszokott nyitva tartási rendben.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

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.

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

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

Faddi Szabolcs

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

STÍLUS
ÜZLET

ÁPRILISI AKCIÓJA
CSAK EGY HÉTIG
AKCIÓS ÁRON!
Perfex Wc papír
(10 tekercs):
350,-/cs
Papírtörlő
(2 tekercs):
129,-/ cs
Darált szivacs
(30 dkg):
200,-/cs
Az akció
ápr.
8-tól
Johnson tusfürdő
15-ig
illetve
a készlet
(250
ml):
269,-/ db
erejéig tart!
Bref Power Activ
Wc golyók:
289,-/ cs
Az akció április 8-tól 15-ig,
illetve a készlet erejéig tart!

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

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2015. március hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Fekete István /suszter/ élt: 73 évet
Lencse László
élt: 86 évet
Rajcsics Józsefné
sz: Agócs Margit Franciska élt: 86 évet
Hambalkó Mihályné
sz: Doszpod Jolán
élt: 89 évet
Baranyi István
élt: 83 évet
Balázs Ferencné
sz:Horváth Irén
élt: 60 évet
Szvétek Jánosné
sz: Fábián Irén
élt: 85 évet
Komjátszegi Álmos Győző
v
élt: 77 évet

Kiss Antal
Répás Józsefné
sz: Gábor Mária
Bakos Józsefné
sz: Szabó Vilma
Nagy Lajosné
sz: Harkai Judit
Tóth Ferencné
sz: Fercsák Erzsébet
Hovány Jánosné
sz: Novok Rostás Erzsébet
Dr. Karsai Ferenc
Tornai János

élt: 83 évet
élt: 95 évet
élt: 89 évet
élt: 74 évet
élt: 62 évet
élt: 89 évet
élt: 91 évet
élt: 78 évet

Áprilisi
UHT Tej 1,5% 1l

extra ajánlata!
Április 4-19-ig

169-Ft/db

Április 13-19-ig

Könnyű és finom joghurt 125g 69-Ft/db
Április 20-30-ig

Olasz felvágott 10dkg
Kőbányai sör 2l

89-Ft
619-Ft/db

A készlet erejéig!

(169-ft/l)
(552-ft/kg)
(899-ft/kg)
(310-ft/l)

NON-STOP ÜZLETÜNK
VASÁRNAP 6:00-20:00-ig
TOVÁBBRA IS VÁRJA KEDVES VEVŐIT!

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

Kéthetente megújuló akciókkal várja Önt a
Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Tel.:06-20-32 39 906

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2015. március hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Mikó István (1963)		 Forrós-Szele János (1970)
Farkas Ferenc (1949)		
Romsits Sándor (1949)
Horváth Árpádné (1933)		
Fülöp Benedekné (1921)
Kovács Menyhértné sz.Hodonicki Veronika (1925)
Patocskai Györgyné sz. Csóti Viktória (1943)
Tóth Sándor Józsefné sz. Dallos Erzsébet (1935)
Kiss Ferencné sz. Dibusz Mária (1935)
„A Halál nem válogat, és nem kérdezi soha, mit szeretnénk: menni vagy
maradni. A Halál jön, választ, s ha egyszer kiválasztott, semmit sem tehetünk. Az emberben nem marad más, csak a remény. A remény és a hit,
hogy Odaát minden jobb lesz…”
(Rahmé György)

Nagy Zsolt ügyvezető
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JFC márciusi eredményei
03.07:
Felnőtt
Sükösd – Jánoshalma 0:2 (0:1)

Sükösd, 80 néző
Gólszerzők: Kisa Péter büntetőből a 43›,ill. Farkas András a 88’
Jók: Kovács Máté, Szűcs Patrik, Nagy Dániel
Gieszinger Ferenc edző: Játékban és helyzetkihasználásban is
javulnunk kell!
U 21
Sükösd – Jánoshalma 0:2 (0:0)

Papírforma győzelem a derekasan küzdő hazaiak ellen
Gólszerzők: Hajdú Hunor Ferenc 55’, Enesei Dániel 71’
03.14:
Felnőtt
Jánoshalma – Nemesnádudvar 1:1 (0:0)
Jánoshalma, 100 néző
Gólszerzők. Farkas András 46’, ill. Melcer B 93’
Gieszinger Ferenc edző: nem nekünk kedvezett ez a mély, csúszós
talaj. A vendégek megérdemelten vitték haza az egy pontot.
U-21:
Jánoshalma – Nemesnádudvar 2:0 (1:0)

Kissé akadozó támadójátékkal, de biztos győzelem.
Gólszerzők: Tóth Zorán 12’, Sztojka Szilárd 77’
U-17:
Jánoshalma – Bácsalmás 0:4 (0:2)

Ez a vereség bizony a bajnokságot is eldöntötte.
Gólszerzők: Koncsik Erik 2, ill. Gulyás Gergely, Horváth Patrik
03.21:
U-17
HID SC – Jánoshalma 1:2 (0:0)
Gólszerzők: Fetter Mihály 2
Szoros mérkőzést vívtunk a jó napot kifogó hazaiakkal.
03.22:
Felnőtt
Hajós – Jánoshalma 0:2 (0:0)

Hajós, 100néző
Gólszerzők: Farkas András 52’, Irbouh Soufiane 59’
Jók: Kisa Péter, Irbouh Soufiane, Nagy Dániel

Gieszinger Ferenc edző: A vezető gólt követően felszabadultan játszottak a fiúk. Idegenben eddig hibátlanok vagyunk, de tovább kell
javulnunk. mert a neheze még hátra van!
(Sajnos a mérkőzésen súlyos keresztszalag szakadást szenvedett
egyik legstabilabb védőnk Popán Tamás. Ez úton is mielőbbi felépülést kívánunk neki Horváth Mihály)
U-21:
Hajós – Jánoshalma 1:1 (1:0)

Gólszerző: Grácz Gergő
Fenyvesi Ferenc edző: Igazságos döntetlen a szomszéd Hajós otthonában.

Egészségedre!

Mókuskerék helyett!
Az Országos Egészségfejlesztési
Intézet felhívása!

03.29:
Felnőtt: Jánoshalma – Felsőszentiván 2:1 (0:1)

Jánoshalma, 100 néző
Gólszerzők: Farkas András 46’, Jeszenszky Roland 71’, ill. Nagy
32’
Jók: Nagy Dániel, Nagy Kristóf, Grácz Gergő
Gieszinger Ferenc edző: Nehezen megszerzett győzelem egy a
játék tördelésére koncentráló ellenféllel szemben. Mi azonban-különösen az első félidőben- nagyon gyengén játszottunk.
U-21:
Jánoshalma – Felsőszentiván 2.0 (2:0)

Gólszerző: Hegedűs Máté 2
Fenyvesi Ferenc edző: a vártnál símább győzelmet szereztünk a
tavasszal jól szereplő vendégekkel szemben.
U-17:
Jánoshalma – Kelebia 6:1 (5:0)

Gólszerzők: Piriczki 5, Fetter
A két csapat közti tudáskülönbség igazolódott.
Összességében: Jónak mondható mindhárom csapatunk eredményessége, ám a játékunk színvonala még nem érte el az őszi szintet.
Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy a következő mérkőzés április
5-én, Kelebián lesz 16 óra 30 perckor. Az április 12-i fordulóban
JFC Bácsborsódot fogadja ugyancsak 16 óra 30 perckor
Horváth Mihály
klubelnök

Szarvas, mint túravezető

A JATESZ Nordic Walking csapata március hónapban
két túrát szervezett.
Az első túrára márc. 15-én került sor, melynek helyszíne
Erzsébet-erdő és környéke volt. Az 5 km-es távot a márc.
15-i ünnep ellenére is 8 fő részvételével teljesítették.
A második túrára március 29-én került sor, melynek
helyszíne Alsószentkata - Kecskés - Ürgésmajor – és vis�sza Alsószentkata volt. A 13 km-es távot 23 fő részvételével teljesítették. A túrázók beszámolója alapján a második
túra különlegessége az volt, hogy egy szarvas csatlakozott
hozzájuk és 5 km-en keresztül hűséges kísérőjükké vált.
Nagy örömükre szolgált, hogy ott ugrándozott körülöttük
és együtt túrázott a csapattal.
Csillag Erzsébet

Miről szól a játék?

Ha szeretnél egészségesebben, tudatosabban élni, akkor az ingyenes
Egészségedre! programot Neked találtuk ki. Itt a nagy lehetőség, hogy
munkatársaddal összefogva elindulj azon az úton, amely számos kihívást
tartogatva számodra egyre tudatosabbá, fittebbé formál.
Azt szeretnénk megmutatni Neked, hogy az egészséges élet, a jobb közérzet
elérése nem lehetetlen, csupán az első, apró lépéseket kell megtenned. Akár
napi pár percben, a munkahelyeden is sokat tehetsz azért, hogy fittebb legyél,
jobban érezd magad a bőrödben és megőrizd az egészséged.
Toborozz néhány munkatársat – hiszen közösen könnyebb – és
regisztráljatok az április 1-től június 30-ig tartó ingyenes programra.
Mire számíthattok?
• hétről hétre apró, szórakoztató, a mindennapokba könnyen
beépíthető kihívásokat kaptok, amelyek mozgásra és egészségesebb
táplálkozásra sarkallnak titeket
• havonta egy extra, kicsit több előkészületet igénylő kihívásra
számíthattok a lelki egészség, a mozgás és az egészséges
táplálkozás területéről
• a dohányosok online leszokás támogató programban vehetnek részt
Ki jelentkezhet?
• bárki, aki szeretne kicsit egészségesebben élni vagy kíváncsi, milyen
egyszerű lépésekkel javíthat a közérzetén
• 3-7 fős munkahelyi csapatok jelentkezését várjuk, egy cégtől
bármennyi csapat jelentkezhet, a lényeg, hogy legalább 3, de
maximum 7 főből álljon.
Mit lehet nyerni?
Elsősorban jobb közérzetet, motivációt, inspirációt az egészségtudatosabb
élethez, közösségi élményeket, csapatszellemet. Ígérjük, a program
csapatépítésnek sem utolsó!
Emellett a kihívások legalább 80 százalékát teljesítő csapatok oklevelet kapnak
és különdíjak is várhatóak.
Bővebb információ:
http://mokuskerekhelyett.blog.hu/tags/
j%C3%A1t%C3%A9kszab%C3%A1ly
Forrás: http://mokuskerekhelyett.blog.hu/

Szarvasné Tompa Zsuzsanna
szakmai vezető

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

Állattartók figyelem!
Napos és
előnevelt
baromfik
előjegyzése

a Bajai utcai és Mélykúti
utcai Tápboltokban
valamint
elérhetőségeinken:
Telefon: +36 77 402 - 213
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

Pethő Zoltán E.V.
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Rendőrségi hírek

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.
K. R. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki az OLX hirdetési portálon meghirdetett Samsung Galaxy
S3 típusú mobiltelefon ellenértékét, 15 ezer
forintot az általa megadott számlaszámra
2015. március 2-án átutaltatta, azonban az,
az ígért telefont nem küldte meg, a hirdetést eltávolította és a megadott telefonszámon nem elérhető.
Az eljárás során megállapítást nyert,
hogy az elkövető több, az ország különböző részén lakó sértettet is becsapott, ellene a többi bűnügy egyesítése után a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon folytatják le
a nyomozást.

Eljárás indult lakossági bejelentés alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2015. március 23-án 09:45 óra körüli időpontban D. L.
jánoshalmi lakos tulajdonát képező, a város
belterületén lévő lakatlan ingatlan udvarára a kerítésen átmászva behatolt, ott hulladék vasat készített össze, amelyből kb.
10 kg. mennyiségű vashulladékot eltulajdonított kb. 5.000 Ft értékben. A bejelentést
követően a helyszínre érkező rendőrjárőr a
tetthely közelében elfogta a bűncselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható Gy. R. jánoshalmi lakost, tőle lefoglalásra
került az eltulajdonított vasanyag és a gyanúsítotti kihallgatása is megtörtént.

¾¾Ne engedjen be idegent háza udvarába és a lakásába senki!
¾¾Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
¾¾Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
¾¾Inkább legyen bizalmatlan, mint becsapott!
¾¾Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
¾¾A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak fényképes igazolványa van, ezt mindig kérjék el tőlük!
¾¾A szolgáltatók munkatársai pénzt nem szednek, túlfizetés
esetén sem visznek pénzt a fogyasztóknak.

2015. április

Ítélet és következménye
A doktor sietve érkezett meg a kórházba. Telefonon hívták be egy sürgős műtét miatt. Gyorsan átöltözött, bemosakodott és elindult a műtő felé.
A váróteremnél találkozott a műteni kívánt fiú édesapjával.
„Mi tartott ennyi ideig? Miért nem jött be időben dolgozni? Nem tudja,
hogy a fiam élet és halál között van? Nincs Önben egy csepp felelősségérzet sem?” –kérdezgette mérgesen az apuka.
A doktor csak elmosolyodik kedvesen és hozzátette:
„Sajnálom uram. Jöttem amilyen hamar csak tudtam. Nem tartózkodtam
a kórházban a mai nap. És most csak annyit tudok mondani, hogy nyugodjon meg kérem, hagy tudjam végezni a dolgom.”
„Nyugodjak meg? Mit szólna hozzá, ha a maga gyereke lenne ilyen
helyzetben? –kérdezte az apa mérgesen.
A doktor újra csak egy kedves mosolyt engedett el és hozzátette:
„Csak azt tudom önnek mondani, amit Jób mondott: porból lettünk és
porrá leszünk, áldott legyen az Úr neve! A doktorok nem tudják meghos�szabbítani az emberi életeket. Most menjen és foglaljon helyet a váróban,
megteszünk minden tőlünk telhetőt, higgye el.”
„Tanácsokat osztogatni akkor, amikor nem vagyunk érintettek az ügyben túlságosan is könnyű!” –morogta az apuka és kiment a terembe.
A műtét eltartott 4 és fél óra hosszat. Végül mosolyogva és boldogan
jött ki az orvos a műtőből.
„Köszönöm Istenem! Sikerült megmentenünk a fiát. Minden rendben
zajlott le.” –mondta az orvos az apukának, és minden egyéb kontaktus
nélkül elviharzott.
„Minden kérdésére válaszolni fog a nővérke. Vigyázzon a fiára!” –szólt
vissza az ajtóból.v

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!

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

Adószám: 19046550-1-03

Sokakban félelmet váltott ki az a baleset, mely március 30-án történt a
Rákóczi és Kölcsey utcák torkolatánál . Csak a szerencsén, vagy , ha vallásosan közelítjük a dolgot, Jézusnak köszönhető, hogy ne mellett tragédia.
A 20 tonnás betonmixer elhagyta a vontató járművét és a felborult. A közösségi oldalon sokan félelmüknek adtak hangot az eset kapcsán Szó se róla,
igazuk van. Nem valószínű, hogy közlekedés szabályait betartva ez az est
megeshetett volna. Kisebb tömegű elszabadult jármű alkatrész (autó kereke) is okozott már tragédiát, nemhogy egy ekkora behemót tömeg.

––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

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

Köszönettel: a HKKE vezetősége

Orvosi ügyelet

BOR

Műszaki
kereskedés

Szerencsén múlott
az emberélet

Amennyiben gyanús személyeket látnak, hívják
a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot!
06-77/423-255; 107; 112

1 % -KAL A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

„Miért volt ilyen arrogáns? Miért nem volt 5 perce, hogy
megbeszéljük mi történt odabent? Miért ennyire figyelmetlenek és lelketlenek az emberek? –morogta az apa.
A nővér közben megérkezett és válaszolt az elhangzottakra:
„A doktor úr fia meghalt egy autóbalesetben. Ma van a
temetése. Onnan jött el, amikor hívtuk telefonon, hogy a
maga fiát sürgősen meg kell műteni. És most, hogy végzett
siet vissza, hogy odaérjen, amikor eltemetik a fiát.” –válaszolta szomorúan a nővér.
Tanulság:
Sose ítélj el embereket addig, amíg nem tudod mit, miért
tesznek.
Sose ítélj első látásra!
Próbáld meg megismerni a történetét annak, akit bántanál, mert lehet, hogy a végén meglepődsz!

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

Ügyeleti beosztás:

A MINDENNAPOKRA!

2015. április:, 3. Dr. Mikó Attila, 4. Dr. Mikó Attila, 5. Dr. Gregó Sándor, 6. Dr. Gregó Sándor.7. Dr. Csoboth Johanna,
8. Dr. Csoboth Johanna, 9. Dr. Mikó Attila, 10. Dr. Gregó Sándor, 11. Dr. Mikó Attila, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Csoboth Johanna, 14. Dr. Csoboth Johanna, 15. Dr. Kishonti Attila, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr. Gregó Sándor, 19.
Dr. Gregó Sándor, 20. Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Kishonti Attila, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Gregó Sándor, 25. Dr. Gregó Sándor, 26. Dr. Gregó Sándor, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Csoboth Johanna, 29. Dr. Gregó Sándor,
30. Dr. Mikó Attila,.
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Tchibo Family 250g
Pepsi Cola+ ízek 2,5l
Natúr Lecsó 600g
Csemege Uborka 600g

399Ft
339Ft
199Ft
199Ft

1596Ft/kg
136Ft/l
332Ft/kg
332/kg

Minden Kedves Vásárlónknak
Boldog Húsvétot kívánunk!
Petróczky Ferenc

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

2015. április 15-én
lesz kirakodó vásár
Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma: 06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
2015. március hónapban
született:

Kovács Dávid (anyja neve: Kovács
Tímea). Kőszegi Adrián (a.n.: Csámpai Szilvia)

GRATULÁLUNK!
Házasságkötésről nem
kaptunk tájékoztatást

