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Ára: 170 forint

Köszönöm, hogy
Te vagy az Édesanyám!

XX. évfolyam 5. szám

2015. május

Rendhagyó módon elballagtak a „vén” diákok

Köszönöm, hogy hitre, a családom szeretetére, az élet tiszteletére, a munka becsületére
neveltél.
S köszönöm, hogy megtanítottad: a szeretet, az egyetlen
nyelvet, amit mindenki ért, s
amire szüksége van mindenkinek.
Remélem, életemmel egyszer majd kiérdemlem a
büszkeséget, mellyel rám nézel…

Városunkban két, középfokú oktatási intézményének végzősei búcsút vettek iskolájuktól. Április 30-án A Hunyadi János Iskola diákjai, másuj elsején
pedig a Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanulói. Miért is rendhagyó módon? erről az iskolák oldalain többet is megtudhatnak.

Tavaszi zsongás

Lovasok invitálása

Minden kedves Édesanyának, Nagymamának, Dédnagymamának Anyák Napja alkalmából jó egészséget, gondoskodó, szerető gyermekeket kívánok!
Czeller Zoltán
polgármester

Megpezsdült az élet a jó idő érkeztével. A Hunyadi iskola diákjai vidám
műsorral köszöntötték a kikelet évszakát, melyről felvételünk is tanúskodik.

Lánc szavazással ünnepeltek
Ebben az évben is Lánc-szavalással
köszöntötték városunkban a költészet napját.
A Hunyadisok, valamint kedves vendégeik: a
városi óvodák nagycsoportosai (több mint 600
gyerek) 245 gyöngyszemmel - szép magyar
verssel - növelték „versláncunkat”.Reggel 9
órától du. 1 óráig szavaltak a gyerekek az Imre
Zoltán Művelődési Központ színpadán.
Az ünnep fényét növelve a 8. G osztályos
Szőke Janka és Zentay Klaudia József Attila
életútját ismertették az ünneplőkkel, az általuk
készített PPT kivetítésével.
Garami Mária Renáta

ISMÉT JÓ A VÍZ JÁNOSHALMÁN
LOMTALANÍTÁS

május 18. és május 22.
között lesz
Lapunk legközelebb
2015. június 5-én jelenik meg
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www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

A Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító program
keretében a jánoshalmi projektrészen a tisztítás technológia üzeme folyamatos. A vízmű folyamatosan jó eredményekkel rendelkezik, mely azt jelenti, hogy a lakosok már
az új határértékek szerinti ivóvizet kapják. A településen
a hálózatrekonstrukciós munkák a végéhez közelednek.
Megtörtént a több mint 50km vízhálózat mosatása. Az utómunkálatokat és a helyreállításokat végzi a kivitelező. A
rekonstrukcióval elérte a város, hogy egy esetleges csőtörés alkalmával nem kell nagy körzeteket lezárni és a szolgáltatásból kivenni. A vízbiztonság is jelentősen javult a
vízbázis (kutak) fejlesztésével. A projektben a próbaüzem
heteken belül lezárul. A végleges átadásra a mélykúti projektrész befejezésével kerül sor még az idei ősz előtt.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a volt
gimnázium udvarán elhelyezett konténer továbbra is üzemel, mert az átadásig működtetni kell.
Végezetül köszönjük a Lakosság eddigi türelmét a vízminőségi problémák kapcsán.
A beruházásról többet olvashat még az 5. oldalon

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2. oldal

2015. május

A Képviselő-testület elfogadta az Integrált Településfejlesztési
Stratégiához kapcsolódó megalapozó vizsgálatot

Jánoshalma város az ország többi járásszékhelyéhez hasonlóan a Belügyminisztérium támogatásával a „Fenntartható településfejlesztés a kisés középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”elnevezésű nyertes projekt kapcsán 2015. I. félévében dolgozza ki
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és Településfejlesztési Koncepcióját.
A Képviselő-testület tagjai a civil és gazdasági szereplőkkel, az intézmények vezetőivel, az önkormányzat munkatársaival, valamint a
lakossággal szorosan együttműködve több lépcsős párbeszéd során határozza meg és dolgozza ki a város hosszú távú fejlesztési koncepcióját,
valamint középtávú stratégiáját.

Az elkövetkező közel fél
évben elkészülő dokumentumok:
- Megalapozó Dokumentum
- Integrált Településfejlesztési Stratégia
- Településfejlesztési
Koncepció
Az ide vonatkozó Kormány rendelet rögzíti a
településfejlesztési típusú
tervek – így a településfejlesztési koncepció és az
integrált településfejlesztési stratégia (ITS) elkészítésének és elfogadásának rendjét.
Az elmúlt időszakban elkészült a
Megalapozó dokumentum valamint a fejlesztési irányok
elnevezésű vizsgálati anyag, amit a Képviselő-testület
áprilisi ülésén megvitatott.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2015. április 29-én meghozott határozatával jóváhagyta az
ITS-hez kapcsolódó koncepcióban kiválasztott fejlesztési irányokat, valamint a megalapozó vizsgálat
dokumentumát.
A testületi ülést megelőzően, április 28-án Tóth
Róbert (TRENECON COWI munkatársa) vezető szakértő, és Czeller Zoltán polgármester Lakossági

Fórum keretében bemutatták az eddigi közös munka eredményét, ismertették a Jánoshalma Város és
intézményeinek, civil szervezeteinek, mezőgazdasági és ipari vállalkozásainak eddig ismert fejlesztési
elképzeléseit. A megjelenteknek volt lehetősége véleményt formálni a város jövőjéről, saját elképzelésekkel kiegészíteni a meglévőket. A Fórum résztvevői
közül többen hozzászóltak. Voltak, akik élénk derültséget, vagy nemtetszést keltettek a jelenlévők körében,
különösen azok, akiknek mondanivalója nem kapcsolódott szorosan a Fórum témájához.
Czeller Zoltán megköszönte a reális kiegészítéseket, a megvalósítható ötleteket, és válaszolt a felvetődött egyéb lakossági kérdésekre is.

A Képviselő-testület elfogadta
az Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendeletét
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkotott Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2014. évi zárszámadásáról.
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót 3 824 644 ezer Ft bevétellel, 3 684 865 ezer Ft kiadással
jóváhagyta.
A 2014. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését 505 325
ezer Ft-ban került meg állapításra.
Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak száma 2014.
december 31-én intézményenként:
Helyi Önkormányzat
48 fő
Polgármesteri Hivatal
28 fő
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde
44 fő
Intézmények összesen:
120 fő
Közfoglalkoztatottak
249 fő
Önkormányzat mindösszesen:
369 fő
Előirányzat
Munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Intézményfinanszírozás
Felújítási kiadások
Beruházási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
és a
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
2015. 05. 29-én ( péntek )10 órai kezdettel
a Kistemető katonai sírkertjében a

Magyar Hősök Emlékünnepe
a
„HŐSÖK NAPJA”
tiszteletére ünnepi megemlékezést tart.

Program:

– a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar és
a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola ünnepi műsora
– Megemlékezést tart:

Dr. HOLLÓ JÓZSEF nyá. altábornagy címzetes egyetemi tanár, a
hadtudományok kandidátusa, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
volt főigazgatója

– Koszorúzás és virágok elhelyezése

– „ Somogyi bakák” emlékművénél
– II. világháború hősi halottainak kopjafájánál

A megemlékezésre mindenkit tisztelettel várunk
Czeller Zoltán

Györgypál Csaba nyá. alezredes

polgármester

egyesület elnöke

Teljesítés
110 313 ezer Ft
322 013 ezer Ft
148 347 ezer Ft
247 031 ezer Ft
471 035 ezer Ft
23 777 ezer Ft
2 118 376 ezer Ft
21 473 ezer Ft
188 210 ezer Ft

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti
vagyonát 7 467 422 ezer Ft-ban állapítja meg.
A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2014. december 31-i állapot szerint 298 701 ezer Ft.
Részleteiben:
Immateriális javak
34 802 ezer Ft
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok
2 742 ezer Ft

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

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
224 871 ezer Ft
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
36 286 ezer Ft
Összesen:
298 701 ezer Ft
A 2014. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott
eszközök nincsenek.
A 2014. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a Jánoshalmi Viziközmű Társulat beruházási (éven túli lejáratú) 556.340.000,- Ft és 25 millió Ft összegű hitelei kapcsán az IBD-MUN12-0253-THB/KEZ. számú Készfizető kezességvállalási szerződés szerint.
A tőketartozás visszafizetésének esedékessége: 200.000,- Ft visszafizetendő 2015. december 1-én, a fennmaradó tartozás esedékessége 2022.
szeptember 1. napja.
A 2014. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési maradványát 139 779
ezer Ft összegben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2014.
évi költségvetési maradványát az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a.) Helyi Önkormányzat
125 715 ezer Ft
b.) Polgármesteri Hivatal
3 234 ezer Ft
c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde. 10 830 ezer Ft
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket 99 643 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 2014. évi szabad
költségvetési maradványát elvonja és a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartalékába helyezi.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi Finanszírozási kiadásait az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
Beruházási hitel törlesztés:
1 034 ezer Ft
Kötvénybeváltás:
187 176 ezer Ft
Összesen:
188 210 ezer Ft
Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2014. december 31-én fennálló
adósságállománya nincs.
Czeller Zoltán polgármester Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

Kedves támogatóink amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat,
az alábbi számlaszámon megteheti:
Számlaszám:
10402348-50526681-76801009

Adószám:18269143-1-03

BTKSZ 51100036-100045820

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné kuratóriumi elnök

Felhívás

Tisztelt
Támogatóink!

Számlaszám:

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

szeretnénk Önöktől kérni, hogy adójuk 1 % -át a
„Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért” Alapítványnak utalják

Alapítványunk adószáma:
18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat
Ördögh Edit óvodavezető

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

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

18359639 - 1- 03

Kedvezményezett címe:
6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145
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BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
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Tartós helyettesítéssel ellátott körzetHelyettesítő: Dr. Kishonti Attila
2015.04.01-től Dr. Mikó Attila látja el
a feladatot
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Lakosságszám összesen:

Házi gyermekorvosi szolgálat
Városunkban két gyermekorvos, Dr. Dénes Enikő és
Dr. Horváth Katalin látják el a beteg gyermekeket.
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Fogorvosi szolgálat

Nyilvántartott felnőttek
száma

Nyilvántartott
gyermekek száma

Rendelésen megjelent
betegek száma

Rendelésen megjelent
gyermekek száma

Városunkban 3 fogorvos végez fogorvosi tevékenységet vállalkozóként az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján. Fogorvosaink tevékenységük keretében az iskola-fogászatot is ellátják. Az oktatási intézménnyel előre egyeztetett időpontban rendszeresen
szűrik a tanulók fogazatát. A Hunyadi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjainak, valamint az óvodások fogászati szűrését Dr. Katona Zsuzsanna és Dr. Halász András fogorvosok végzik,
míg a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és
Diákotthon óvodásai és tanulói részére az iskolai fogászatot Dr. Bogdán Gusztáv fogorvos látja el.
Fogorvosok 2014. évi betegforgalmi adatai:

Dr. Katona Zsuzsanna
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Dr. Halász András

8435
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150
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A lakosság száma Jánoshalmán 2014. december 31én 9210 főről 9052 főre csökkent.
Csecsemő Tanácsadási forgalom 2014-es évben
Jánoshalma Városban
Csecsemő Tanácsadáson
Megjelentek Száma
Csecsemők
1-3éves Kisgyerek
3-6éves
6-16
Vidéki Gyerekek

Dr. Dénes
Enikő
1096 Fő
622 Fő
243 Fő
152 Fő
21 Fő
3 Fő

Dr. Horváth
Katalin
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297 Fő
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99 Fő
6 Fő
54 Fő
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Tartós helyettesítéssel ellátott
körzet- Helyettesítő: Dr. Kishonti
Attila 2015.04.01-től Dr. Mikó Attila
látja el a feladatot
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Dr. Dénes Enikő
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Az ügyelet betegforgalma alapján megállapítható, hogy
2013. évhez viszonyítva, ha minimális mértékben is,
de csökkent a betegforgalom.

Járóbeteg szakellátás
2010. december 1-től a Petőfi u. 1. szám alatti Kistérségi
Egészségügyi Központban, a szakrendelések széles
választékával várják a szakorvosok a betegeket. A
betegségek felderítésében munkájukat laboratórium,
ultrahang és röntgen segíti. A betegek gyógyulásuk
elősegítésére fizikoterápiás kezeléseket, csoportos és
egyéni gyógytornát vehetnek igénybe.
A szakrendelések háziorvosi beutalóval vehetők
igénybe, a nőgyógyászati, bőrgyógyászati, fül-orrgégészeti, urológiai rendeléseket beutaló nélkül
fogadják a betegeket. A szakrendelések igénybe
vételéhez időpont egyeztetés szükséges, az
előjegyzés személyesen vagy az 502-950 telefonon
a recepción történik.
2011. október 1-jétől a Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központ szolgáltatásai kiegészültek a
nappali – kúraszerű infúziós - ellátás szolgáltatással.
A szolgáltatás keretében a szakrendelő szakképzett
orvosai és ápolói ingyenes kórházi bent fekvést
kiváltó infúziós terápiás szakirányú szolgáltatást
nyújtanak. A nappali ellátás igénybevétele szakorvosi
elrendelés alapján történik. A nappali ellátás
szolgáltatás feladatkörébe tartoznak: intravénás
infúzió: belgyógyászati, endokrinológiai, reumatológiai,
neurológiai jelleggel.
2011. január 1-jétől a szakrendelő szolgáltatásai
kiegészültek az otthoni szakápolási szolgáltatással. A
szolgáltatás keretében a szakrendelő klinikai oktatáson
is részt vett, szakképzett ápolói és gyógytornászai
ingyenes szakirányú szolgáltatást nyújtanak a betegek
otthonaikban. Az otthoni szakápolási szolgáltatás
feladatkörébe tartoznak: sebellátások – felfekvés,
fekély, műtéti területek, katéterezés, szondatáplálás,
intravénás folyadékpótlás (infúzió), gyógytorna és
fizioterápia, gégekanülös betegellátás, sztómás
beteg ellátása. Az otthoni szakápolás igénybevétele
háziorvosi elrendelés alapján történik.
Védőnői szolgálat, iskolaegészségügyi ellátás
2010. november 1-vel a védőnői szolgálat is az
Egészségügyi Központban működik.
Városunkban négy területi védőnői körzetben 4 fő
főfoglalkozású védőnő és egy iskolavédőnő dolgozik,
Dr. Ádámné Brecska Mária, Bognár Mónika (Simity
Rékát is helyettesíti), Mokóné Ballai Éva, Újhelyiné
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Gyermekorvosok 2014. évi betegforgalma a statisztika
szerint

Rendelőben
megjelentek

Dr. Gregó Sándor

Háziorvos neve
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4.számú körzet

Hívás lakásra

Mentő
igénybevétele

Bizánc Zsuzsanna. Az ellátási terület Jánoshalma
város és Kéleshalom község teljes területére terjed ki.

I. körzet

2014. év

15

Dr. Csoboth Johanna

Központi háziorvosi
ügyeleti szolgálat
Önkormányzati kötelező feladat a lakosság nappali
rendelési időn kívüli egészségügyi ellátása. Az ügyelet
2011. április 20-a óta az Arany J. u. 13. szám alatti, volt
háziorvosi rendelőben működik.
A háziorvosi ügyelet rendelési ideje hétköznap du.
17 órától másnap reggel 7 óráig, valamint hétvégén
és ünnepnap reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig
Az ügyeleti szolgálat kiterjed Jánoshalma, Borota és
Kéleshalom bel- és külterületére.
Háziorvosi ügyelet forgalmi adatai:

személy

JÁNOSHALMA város lakossága:

0-18 éves fő

Rendelőn kívül
ellátott esetek
száma

Felnőtt háziorvosi szolgálat
2014. szeptember 9. napjától dr. Tompa László halálesete miatt a 4. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel került ellátásra. 2015. április 1. napjától a körzet
háziorvosi feladatainak ellátására az Önkormányzat Dr.
Mikó Attilával kötött szerződést.
A háziorvosi szolgálatot ellátó orvosok 2014. évi
betegforgalma a leadott statisztika szerint:

A háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a
fogorvosok területi ellátási kötelezettséggel, valamint
az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján
dolgoznak. Az Önkormányzattal kötött megállapodás
határozatlan időre szól. A megállapodások a törvényi
változásokat, vagy egyéb adatváltozást követően,
annak megfelelően felülvizsgálatra és kiegészítésre,
javításra kerülnek. Finanszírozási szerződést az
OEP közvetlenül az orvossal köti, és a finanszírozást
neki folyósítja. Az OEP felé jelentett korcsoportos
megosztás körzetenként 2014. december 31-i
állapotnak megfelelően:

0-14 év
(fő)
14-felett
(fő)
Összesen
(fő)

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
152.§-a alapján a települési önkormányzatnak az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodnia kell:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
• a fogorvosi alapellátásról,
• az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
• a védőnői ellátásról,
• az iskola egészségügyi ellátásról.
Ugyanezen jogszabály 152. §. (3) bekezdés szerint
a helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy
használatában lévő járóbeteg szakellátást.
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Élve születések száma 2014-ben:
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Jánoshalma
Kéleshalom

76
6

Ebből koraszülött
6
0

Magán szakrendelések:
Városunkban magán szakrendelések is működnek.
A rendelések, a Molnár J. u. 32. szám alatti magán
rendelőben vannak.
Üzemorvosi szolgáltatás
Városunkban dr. Kishonti Attila, dr. Mikó Attila és dr.
Dénes Enikő, dr. Gregó Sándor végez üzemorvosi
tevékenységet. Az évi alkalmassági vizsgálatokat a
munkáltatók fizetik a dolgozók után a vizsgálatot végző
orvosoknak.
Prevenció
Háziorvosaink és a városunkban dolgozó szakorvosok,
egészségügyi szakemberek felkérésre előadást
tartanak a különböző betegségekről, a betegségek
megelőzéséről, az egészséges életmódról és bármilyen
egészséget érintő kérdésről.
A szakorvosi és háziorvosi rendeléseken az orvosok
a szakterületüknek megfelelő szűrővizsgálatokat
végeznek. Szükség esetén a beteget visszahívják, ill.
további vizsgálatokra irányítják.

Véradás
Városunkban évente négy véradást szervez a
Magyar Vöröskereszt. A két napos véradások a
Sportcsarnokban kerülnek megtartásra, a két napon
általában 100-110 véradó ad vért. Véradás előtt
laboratóriumi és belgyógyászati vizsgálaton vesznek
részt a véradásra jelentkezők. A levett vért a véradó
állomáson tovább vizsgálják és feldolgozzák.

Kudarcba fulladt a jobbikos rendelet tervezet
Nagy István a Jánoshalmi Jobbik képviselője 2015. februárban rendelet tervezetet nyújtott be a Képviselő-testülethez a vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitva tartásának ügyében. A képviselő javaslata szerint minden vendéglátó-ipari egység, az éttermek, kocsmák este 10 órakor kötelesek lennének bezárni, és csak külön engedéllyel tarthatnának ettől későbbi időpontig nyitva.
Idézet a javaslatból:
„A polgármester, kérelemre a vendéglátó egységek esetében, egyedi
rendezvények (bálok, névnapok stb.) idejére a 22 óra és 06 óra közötti nyitva tartást engedélyezheti.
A kérelmet a rendezvény napját megelőzően legalább hatvan nappal
kell benyújtani a polgármesterhez. Az eljárás illetékköteles.
A kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell:
––üzemeltető nevét, székhelyének címét,
––üzlet címét, az üzlet működési engedélyének számát,
––a nyitva tartás meghosszabbításának naptári napját és időtartamát
és a rendezvény jellegét,
––az üzlettel 100 méteren belüli telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak (az ingatlanok tulajdonosai, használói, kezelői, társasház
esetén a közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök) beleegyező nyilatkozatait.
Az előzőekben felsorolt adatok és mellékletek bármelyikének hiányában a polgármester a kérelmet elutasítja.”
Czeller Zoltán polgármester a rendelet tervezetet addig nem engedte

beterjeszteni a Képviselő-testület elé, amíg az Önkormányzat nem egyeztet a vendéglátó-ipari egységek tulajdonosaival. A polgármester még február hónapban felkérte dr. Benda Dénes címzetes főjegyzőt, küldje meg a
jánoshalmi jobbikos képviselő szándékáról szóló tervezetet a vállalkozásoknak. A dokumentumot több vendéglátós véleményezte írásban, ellenezve az elképzelést, majd április 21-én az érintettek közül sokan személyesen
is megjelentek a külön erre a célra összehívott fórumon.
Nagy István a fórum elején elmondta, hogy lakossági bejelentés érkezett hozzá, miszerint egy kocsma késő éjjeli, hajnalig tartó nyitva tartásával, a kiszűrődő hangoskodással zavarja a környezetének nyugalmát. Mivel
a rendőrség, a járási, és önkormányzati hatóság nem tett semmit az ügyben, ezért kénytelen volt beterjeszteni a tervezetet. A képviselő bejelentését követően vitára került sor.
A vállalkozók már levélben is, de szóban is kifejtették, hogy amennyiben
22 órakor bezárnának a szórakozóhelyek, a jánoshalmi fiataloknak vidékre mennének szórakozni, ezáltal a közúti balesetek esélye is megnövekedne. Sajnos elég gyakori az éjszakai bulizás utáni baleset, a közelmúltban
bekövetkezett halálesetekről nem is beszélve. A rendelet bevezetésével a
képviselők szó szerint elüldöznék hazulról a fiatalokat. Többen elmondták,
tudomásuk van arról, hogy Nagy István kifejezetten melyik vállalkozó ellen
kíván ezekkel a módszerekkel fellépni, és nem értik, miért kellene büntetni
a többi vendéglátó-ipari egységet is? A vállalkozók közül volt, aki egyszerűen „baromságnak” titulálta, valamint többen úgy foglaltak állást, hogy a
cégek adminisztrációs és pénzügyi terheit növelné a rendelet elfogadása.

Miután a vállalkozók befejezték hozzászólásaikat, Czeller Zoltán polgármester összegezte az elhangzottakat. Rávilágított arra, hogy Nagy István
képviselő többszörösen hibát vétett a rendelet tervezet benyújtásakor. Először azért, mert nem végzett széles körben társadalmasítást, nem kérdezte
meg az érintetteket. Másodszor azért, mert nem átgondolt megoldás lenne
egy kocsma tulajdonos renitens magatartása miatt kollektív szabályozással
büntetni a többit. Harmadszor azért, mert a tervezet több tartalmi, és formai
hibát tartalmaz, a benyújtott formában semmiképpen nem alkalmas az elfogadásra. Ezt a tényt dr. Benda Dénes jegyző megerősítette, valamint kifejtette, hogy egyedi esetekben más rendezési lehetőségek vannak a rend, a
nyugalom helyreállítására. A kialakult vita közben felszólalt önkormányzati
képviselők szintén elvetették a tervezet bevezetését.
A fórum végén kialakult közhangulat végett Nagy István visszavonta a
rendelet tervezetét, így azzal sem az Önkormányzat bizottságai, sem a
Képviselő-testület érdemben nem foglalkozott.

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
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JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI PROGRAMJA
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvényben meghatározott parlagfű elleni védekezési kötelezettségek hatékony betartatása érdekében
Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alábbi parlagfű-mentesítési programot alkotja:

Jelentősebb mennyiségben található parlagfű a még belterületnek számító peremterületeken. Ezek egy része önkormányzati terület, egy része viszont magánterület. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján azonban itt sem volt szükség
eljárás megindítására.

. Jogszabályi háttér:
––Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény,
––A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet.
––az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet.

Elsődlegesen szennyezett területek:
––Hosszúhegyi út (régi szeméttelep),
––Bem utca és a Pacsirta utca kereszteződésénél lévő
vízgyűjtő terület,
––Pacsirta utca,
––Borpince utca és a Majoros Aladár utca kereszteződésének környéke,
––Vasútállomás és környéke,
––Zenészsor melletti terület (vásártér),
––Damjanich utca vége (vízgyűjtő),
––Bajai utcai temető mögötti vízgyűjtő,
––Móricz Zsigmond utca vége,
––Újvidék utca eleje,
––Laktanya előtti rész,
––Kélesi úti vízgyűjtő,
––Mátyás király utca,
––Kisfaludy utca vége,
––Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri telep környéke,
––Erzsébet tér,
––Tópart utca és a Kistelek utca közötti rész,
––Hold utca vége
––Kiss Ernő utca és Kalmár Sándor utca kereszteződése
––Dézsmakert utca
––Czobor utca beépítetlen része és az abból nyíló utak
szélei

A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése értelmében
a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani. Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó nem
tesz eleget parlagfű elleni védekezési kötelezettségének.
Ezzel párhuzamosan a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szabályozza a
hatásköri és illetékességi kérdéseket. E szerint belterületen
a jegyző jogosult az ellenőrzésre és a közérdekű védekezés végrehajtására. Külterületen az ellenőrzésre a növény
és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal jogosult.
A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részletesen szabályozza a növényvédelmi bírság mértékét. A bírság alapja a
károsítóval fertőzött terület mérete. A rendelet 1. sz. melléklete alapján belterületen a fertőzött terület nagyságától
függően ez tizenötezer forinttól ötmillió forintig terjedhet a
bírság.
II. Jánoshalma Városának parlagfű-szennyezettségi állapota:
A város központi része parlagfűvel gyengén, vagy egyáltalán nem szennyezett, ezeken a területeken a védekezés
könnyen megvalósítható. Veszélyt csak néhány elhanyagolt
ingatlan jelent, de a tulajdonos felszólításával külön intézkedésre nincs szükség.

III. Megelőzés:
A parlagfű virágzását megelőző időszakban minden évben megtörténik a lakosság értesítése kötelezettségeinek
betartása érdekében. Ez általában a polgármesteri hivatal
épülete előtt és a város egyéb pontjain elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint a helyi lapban történik. Frekventáltabb
helyeken azonban lehetőség van szórólapokon történő tájékoztatásra is.
IV. Ellenőrzés, intézkedés:
Jánoshalma belterületén az ellenőrzést a közterület-felügyelő végzi, aki a parlagfűvel fertőzött területekről tájékoztatást ad a Városgazdálkodási Osztály vezetőjének. A fertő-

zött területeket a helyszínen megvizsgálják és az ellenőrzés
tapasztalatait dokumentálják.
A virágzási időszakban ellenőrzésre sor kerülhet hivatalból,
vagy lakossági bejelentés alapján.
Hivatalból történő ellenőrzésre előre nem meghatározott
időpontban és helyszíneken kerül sor, figyelembe véve a
területek szennyezettségének arányát. Mind hivatalból,
mind lakossági bejelentésre történő ellenőrzéskor, csekély
mennyiségű szennyezettség esetén megtörténik az ingatlan tulajdonosának a parlagfű kiirtására irányuló szóbeli
felszólítása, határidő megállapításával. A határidő lejártát
követően utólagos ellenőrzésre kerül sor. Amennyiben az
ingatlanhasználó a szóbeli felszólításnak nem tett eleget, a
221/2008. (VIII.30.) Kormányrendelet szerinti jegyzőkönyv
felvételére kerül sor, majd közérdekű védekezés elrendelése következik, valamint a törvényben meghatározott növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

2015. május

ERDÉSZETI
IRODA NYÍLIK
VÁROSUNKBAN
Jánoshalma Önkormányzata tájékoztatja
az erdő- és földtulajdonosokat, hogy 2015.
május 1-től erdészeti szakirányítói iroda
kezdi meg a működését a Bajai u. 4. szám
alatti ingatlan (Falugazdász, DÉMÁSZ,
DÉGÁZ ügyfélszolgálatos épület) udvarról
nyíló irodahelyiségében.
Az alábbi ügyekben áll az Önök rendelkezésére Németh Vendel okleveles erdőmérnök (06 30-47591450):
– erdőgazdálkodás
– erdészeti szaktanácsadás és szakirányítás
– adminisztrációs feladatok
– erdészeti pályázati lehetőségek

V. Parlagfű elleni közérdekű védekezés:
A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén a jegyző a
parlagfű elleni közérdekű védekezést határozatban rendeli
el, amely fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A határozat egy példányát meg kell küldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű
védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának
keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Az eljárás lefolytatására
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) az irányadók.

Ügyfélfogadás: szerdánként 9-12
óra között; egyéb időpontban telefonos
egyeztetés alapján.

A parlagfű elleni közérdekű védekezésre Jánoshalma Városi Önkormányzat a Városgazda Kft-t (Jánoshalma, Molnár
J. u. 3.) bízza meg.

Tisztelt adózó
állampolgárok!

Jánoshalma, 2015. április 23.
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Cím:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel.:
77-501-001
Fax:
77-401-788
www.janoshalma.hu
polghiv@janoshalma.hu
kaszibasanyi@janoshalma.hu

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!

Takarék Kiváltó Hitel
A kölcsön összege:
•
•

minimum: 2.000.000,- Ft
maximum: 30.000.000,- Ft

•
•

minimum: 3 év
maximum: 25 év

A kölcsön futamideje:
Kamatozás:

• A kölcsön kamata referenciakamathoz kötött, referenciakamat + kamatfelár
Referenciakamat: 3 havi BUBOR (jelenleg 1,99%)
Lakáscélú kiváltó hitel:
3 havi BUBOR + 2,50-3,75%
THM: 4,75-6,08%*
Szabad felhasználású kiváltó hitel: 3 havi BUBOR + 3,50-4,75%
THM: 5,81-7,15%*
Kamatfelár-változatási mutató: H1F, amelyről bővebb információ található
az MNB weboldalán: http://www.mnb.hu/Root/MNB/fairbank/kamatfelarvaltoztatasi-mutato/forinthitel

A THM értékek az aktuális feltételek , illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével, 5 M forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre
vonatkozóan kerültek meghatározásra , a feltételek változása esetén a THM
mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM
értékek a 2015. március 23-án hatályos BUBOR alapján kerültek meghatározásra,
2015. április 1-én a március 27-én hatályos BUBOR alapján módosulhatnak.
Az ügyfélnek nem kell megfizetnie az alábbi induló hiteldíjakat:
• értékbecslés díját egy ingatlanra vonatkozóan,
• a tulajdoni lapok költségét egy ingatlanra
vonatkozóan,
• a közjegyzői díjat 20.000 Ft összeghatárig,
• a jelzálogbejegyzés díját
• valamint a folyósítási jutalékot.

Fedezet:

Bevonható ingatlanok köre: per, teher, igénymentes társasházi-, szövetkezeti-,
sorházas lakás, a hozzá tartozó garázs; családi ház
Pótfedezetként építési telek, üdülő, hétvégi ház, termőföld.

A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítással kell
rendelkezni. A biztosítás összegének el kell érnie a mindenkori újjáépítési
értéket.
Benyújtandó dokumentumok a hiteligényléshez:
• Hitelkérelem (formanyomtatvány)
• Személyi azonosító okmányok, lakcímkártya
• Munkáltatói igazolás vagy NAV jövedelemigazolás, egyéb
jövedelemről dokumentumok
• Adóstárs, kezes bevonása esetén az adóstársra, kezesre
vonatkozó ugyanezen dokumentumok
• Az ingatlan tulajdoni lapja/ a hitelintézet nyomtatja ki a Takarnet
rendszerből
• Forintosítási ajánlat
• Dokumentum az elmúlt 6 havi teljesített törlesztésekről (pl.
hitelszámlakivonat, fizetési számlakivonat, vagy hitelértesítő levél)
• 2 havi bankszámlakivonat a jelenleg a számláját vezető banktól.
• Banki igazolás a fennálló tartozásról egy előre meghatározott
időpontra vonatkozóan.
•

Törlesztés:

A kölcsön törlesztése havi rendszerességgel, annuitásos alapon az ügyfél
Hitelintézetnél vezetett fizetési számlájáról történik.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A szövetkezeti
hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja!
A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános
Szerződési Szabályokban, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben,
amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségein és honlapján érhet el.
80. szüTovábbi, Boldog
részletes
információért forduljon az Ön által kiválasztott szövetkezeti
letésnapot
Papa!
hitelintézet munkatársaihoz!
2015. március 23.

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2015. május

Ismét benépesült a Jánoshalmi Művésztelep

Április 23. és 26. között került sor a II. Jánoshalmi Képzőművészeti Tábor megtartására. A Topolyával és Temerinnel megvalósult Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló projekt kapcsán egy hosszú távú együttműködés alakult ki, amelynek egyik célja, hogy a képzőművészet révén egy

olyan turisztikai útvonalat hozzunk létre, amely segíteni tudja a települések turizmusának
fejlődését is.
A táborban hét festőművész, illetve grafikus vett
részt: Zsáki István és Csernik Attila Topolyáról, Nemes
István Somogyfajszról, Alexandra Petromarkov Újvidékről, Ifj. Novák Mihály Szabadkáról, valamint Ilija Kostov és
Dobrivoje Radojevic – Masa,
Belgrádból. A táborban számos új alkotás készült, melynek egy része a város tulajdonába került. Az alkotások az év második felében kiállítás keretében kerülnek bemutatásra a jánoshalmi közönségnek.
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Jánoshalmi Napok keretében
Nemes István festőművész önálló kiállítására kerül sor, melynek megnyitóját 2015. június 26-án, 18 órára tervezzük.

5. oldal

Szeresd!
Amikor azon gondolkozol, hogy egyre idősödv szülőd ápolását idegenre bízod, emlékezz egy pillanatra: ki várt haza kitárt karokkal az iskolából?
Ki volt az, aki megdicsért az első piros pontért?
Amikor azt mondod: nincsen elég időd, kapacitásod, hogy ellásd– gondolj arra hány éjszakát virrasztott veled, mikor beteg voltál!
Amikor nyomaszt a terhe, hogy folyton panaszkodik: jusson eszedbe az
első szakításod– ő fogta a kezedet, ő segített elhinni, hogy az élet megy
tovább, és erőt adott, hogy elhidd még nagyon boldog lehetsz.
Ha ólomsúlyként nyomja lelkedet, hogy mindent százszor megkérdez
hiába, elfelejti: emlékezz a bölcseletekre, amikre gyerekként hiába intett,
nem tudott megóvni téged saját kudarcaidtól, bukásaidtól, s ha gödörbe
léptél: mégis ott volt veled.
Amikor napok óta nem eszik, ez sem, az sem kell neki– jusson eszedbe hányféleképp próbálta veled megszerettetni a spenótot, még sem kellett, végül mosolyogva palacsintát sütött neked.
Amikor a halálról remegve, elcsukló hangon beszél, mert ez a legnagyobb félelme…emlékezz a benned élő gyerekre, aki oly sokáig nem tudott
lámpa nélkül elaludni…
Légy te számára fény az éjszakában, fogjad a kezét! Szeresd!
…mert mikor örökre lezárja jóságos szemét már késő kimutatnod az
elmulasztott szeretetet…
(Kerner Mariann; 2013.08.

Ismerkedés az új technológiával
A Széchenyi 2020 keretében megvalósuló JÁNOSHALMA – MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT kivitelezési munkáit bemutató sajtóesemény volt
április 10-én. A péntek délelőtti rendezvényen a sajtó
munkatársai megismerkedhettek a munkálatokkal, megtekinthették a már felújított jánoshalmi, és a felújítás alatt
álló mélykúti víztornyot
A program a Jánoshalmi, Vízmű-telepnél kezdődött,
ahol betekintést nyerhettek a jelenlévők a vízszolgáltatási technológia nagy közönség számára kevésbé ismert
rejtelmeibe is a kivitelezésben résztvevő szakemberek
segítségével.
Itt adott interjút a Halas TV munkatársainak a beruházás lakosságot érintő előnyeiről és eddigi tapasztalatairól Czeller Zoltán Polgármester. Ennek részleteit az alábbi Sajtóközlemnyben is olvashatják.

Sajtóközlemény

A lomtalanítás útvonalterve
2015.05.18. hétfő:
 Béke tér
 Kálvária u.
 Bernáth Z. u.
 Radnóti u.
 Molnár J. u.
 Halasi út
 Révész u.
 Szőlő u.
 Diófa u.
 Madách u.
 Kalmár S. u.
 Szabó Apát u.
 Szeszfőzde u.
 Kűrt u.
 Szobonya u.
 Petőfi S. u.
2015.05.19. kedd:
Téglagyár u.
 Borpince u.
 Budai N. A. u.
 Majoros Aladár
u.
 Áchim A. u.
 Mélykúti út
 Kőrösi Cs. S. u.
 Ecetfa u.
 Batthyány u.
 Pacsirta u.
 Csokonai u.
 Hosszúhegyi út
 Gábor Á. u.
 Alkotmány u.

 Kiss Ernő u.
 Szent István u.
 Ady E. u.
 Kisfaludy u.
 Rákóczi u.
 Tompa M. u.
 Kölcsey u.
 Meggyfa
2015.05.20. szerda:
 Vörösmarty u.
 Dózsa Gy. u
 Fürdő u.
 Arany J. u.
 Bem J u.
 Jókai u.
 Kossuth u.
 Szemere u.
 Deák F. u.
 Kórház u.
 Kélesi u.
 Czobor u.
 Csőszapa u.
 Széchenyi u.
 Erzsébet Tér
 Nyárfa u.
 Fenyő u.
 Erdő u.
 Hársfa u.
 Galagonya köz
 Akác u.
 Mátyás K. u.
 Botond u.
 Attila u.
 Árpád u

 Szondy u.
 Berzsenyi u.
 Kapocs u.
 Kazinczi u.
 Lehel u.
 Fűzfa
 Hajósi
2015.05.21.
csütörtök:
 Hétvezér u.
 Fecske u.
 Orczy u.
 Hunyadi
 Eötvös u.
 Magyar L. u.
 Rigó u.
 Kápolna u.
 Bálvány u.
 Remete u.
 Völgy u.
 Álmos u.
 Áldás u.
 Mogyorófa u.
 Terézhalmi u.
 Zöldfa u
 Görgey u.
 Homok u.
 Tavasz u
 Táncsics u.
 Vadgalamb u.
 Előd u.
 Vasvári P. u.
 Klapka u.

 Irányi D. u.
 Kistemető
 Hajnald u
 Kisszállási út
2015.05.22.
péntek:

¾¾Bajai út.

 Nagy Pál u
 Zenta u
 Szabadka u.
 Magyarkanizsa u.
 Újvidék u.
 Móricz Zs. U.
 Halász u.
 Móra F. u.
 Gárdonyi u.
 József A. u.
 Vadász u.
 Damjanich u.
 Tulipán u.
 Báthory u.
 Zenészsor u.
 Sas u.
 Mészáros l. u.
 Kistelek u.
 Csorba u.
 Szegfű u.
 Rokkant u.
 Hold u.
 Epres u.
 Vágóhíd u.
 Tópart u.
 Kinizsi P. u.
 Zombor

2015. április 10.
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Sajtóközleményünk célja, hogy a beruházás befejezéséhez közeledve tájékoztatást adjunk az érintett
Jánoshalma lakosságának a megvalósult kivitelezési munkákról.

A hálózatrekonstrukció keretében 31 darab mosató csomópont került kiépítésre. Továbbá 73 db házi
bekötés csere történt. Beépítésre kerül 10 db tűzcsap és 229 db tolózár. Megtörtént a teljes vízhálózat
szivacslövedékes mechanikai tisztítása is.

Víztorony felújítása keretében a következő munkák kerültek megvalósításra. A víztorony víztér belső felületének
állványozása speciális állványzattal, a felület homokszórásos tisztítása és festése DUNAPLASZT URETAL –
TIXOTROP bevonatrendszerrel. Pótlásra került a víztéri ajtó. A gömbtartály külső felület állványozása speciális
körállvány telepítésével 38 méter magasságban, amely segítésével sor került a felület pop – szegecseléses
megerősítése a tartály felső részén. A csőoszlop külső felület állványozása speciális állványzat telepítésével,
amely a felület tisztításához volt szükséges, a felület háromrétegű festésére is sor került Waschprimer – alapozó
– SPEEDLACK zománc világosszürke színben. Elvégezésre kerültek a víztorony feszítőműveinek karbantartása,
zsírozása, kötélfeszesség függőlegesség ellenőrzése, a húzónyílások tömítése, az oszlopvilágítás helyreállítása.
A torony jelenlegi elektromos hálózatának felújítására is sor került a megfelelő IP-védettséggel, továbbá a
meglévő szintvezérlés cseréje az új technológiához történő csatlakoztatással. A jelenlegi villámvédelmi rendszer
felülvizsgálása is megvalósult.
Az új vízkezelő gépház építése keretében mélyszinti vasbeton iszapülepítő ikermedence került megépítésre,
telepítésre került 2 db 250 m3-es tisztavizes puffertározó és 1 db új víztermelő kút építése is megtörtént.
Vízkezelési technológia telepítése keretében sor került 7 db mechanikus szűrőtartály és vegyszer adagolási
rendszer telepítésére.
A munkálatok készültsége meghaladja a 95 %-ot. Jelenleg Jánoshalmán a kivitelezési munkák közül
folyamatban van a vízmű vízkezelési technológia hálózatos próbaüzeme és ezzel párhuzamosan zajlik a
munkaterületek helyreállítása is.
A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

HUNYADI
A Járás
i H i vNÉPE
atal hírei
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Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

2013. január 1-től minden járásban megalakultak a Helyi Védelmi Bizottságok, így Jánoshalmán is. Elnökük a Honvédelmi törvény alapján a Járási Hivatal vezetője, akinek katasztrófavédelmi és honvédelmi elnökhelyettese van, ők szakemberek a saját területükön és nem a Járási Hivatal állományába tartoznak, csak szükség esetén segítik a munkát.
A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb feladatai: A jánoshalmi járás
területén ( Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém települések )
irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. Részletes munkáját a katasztrófavédelemre és a honvédelemre vonatkozó jogszabályok valamint a saját
Szervezeti és Működési Rendje tartalmazzák, tevékenységét a Kecske-

méten működő Megyei Védelmi Bizottság irányítja. A HVB
megalakulása óta rendszeresen ülésezett, országos honvédelmi és katasztrófa védelmi gyakorlatokban vett részt.
Az üléseken részt vesznek a járás polgármesterei, önkormányzatok képviselői is.
A járás önkormányzatai a saját közigazgatási területükön továbbra is ellátják a katasztrófa védelmi feladatokat.
A Helyi Védelmi Bizottságnak 3 munkacsoportja alakult:
Titkársági és Támogató Munkacsoport
Honvédelmi Igazgatási és Lakosság-ellátási Munkacsoport
Katasztrófavédelmi Munkacsoport ( tagjai a települések delegáltjai )
A Bizottság legutóbbi ülésére 2015. április 21-én került
sor, ahol Beszámoló hangzott el a HVB utolsó ülése óta
eltelt időszak védelmi igazgatással összefüggő eseményeiről, a tagok megtárgyalták a Helyi Védelmi Bizottság SZMR módosítását és módosították a Helyi Védelmi Bizottság Honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásáról szóló Intézkedési tervét.
Az ülésen elfogadásra került a Helyi Védelmi Bizottság 2015. évi Munkaés Ellenőrzési terve. A bizottság tagjai a következő tájékoztatókat hallgatták
meg: a járás közbiztonsági helyzetéről, a belvíz elleni felkészülés feladatairól, polgári védelmi felkészítésekről és gyakorlatokról valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól. Végül tájékoztató hangzott el a honvédelmi igazgatás aktuális feladatairól is.
Jánoshalma, 2015-04-12.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Katonai Toborzónap Jánoshalmán
Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága munkatársainak részvételével a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala szervezésében Katonai Toborzónap volt
2015. április 21.-én Jánoshalmán, az Imre Zoltán Művelődési Központban.
Több mint 10 év telt el azóta, hogy Magyarországon megszűnt a békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott hivatás. A Magyar
Honvédség az egyik legnagyobb munkáltatójaként van jelen az ország
munkaerőpiacán, kiszámítható, biztos jövőt jelent az arra elhivatottaknak.
A Hadsereget képviselő katonatisztek tájékoztatták a jelenlévőket, hogy a
katonaság az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését várja elsősorban lövész, díszelgő, illetve gépjárművezetői munkakörökbe.
A Toborzó napon a jelentkezés feltételeit ismertették, amelyek a következők: betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, bejelentett belföldi lakóhely, legalább 8 általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. A jelentkezők sikeres egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot követően kezdhetik meg katonai szolgálatukat. Elmondták, hogy a
Magyar Honvédség társadalmi presztízse magas szintű, a katonák társadalmi megítélése rendkívül pozitív. A napi élet szempontjából talán még
fontosabb, hogy a honvédség megbízható munkáltató, a munkahelyek és

járandóságok vonatkozásában stabilnak számít. A katonai pálya egy biztos munkahelyet, stabil egzisztenciát nyújt, jól kiszámítható és nyomon
követhető pályaképpel. Vonzó lehet az a tény is, hogy a Magyar Honvédség kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók fizikai és egészségügyi helyzetére, életminőségére. Elég csak a heti 2-4 óra testnevelést, a rendszeres
és ingyenes orvosi szűrővizsgálatokat, kezeléseket, valamint a rekreációs
lehetőségeket figyelembe venni.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a külszolgálat lehetősége vonzerőt
jelenthet – az kiemelkedő jövedelem miatt - mely az állományban lévők
számára elérhető lehet, valamint arra a fontos eredményre, hogy a
katonák a kormány döntésének megfelelően 2015 júliusától átlagosan
30 százalékos béremelésre számíthatnak.
A hivatásos és szerződéses katonák utánpótlása csak toborzás útján történik. Az érdeklődőket Kecskeméten a Lunkányi János utca 1. szám alatt
lévő toborzó irodában várják, ahol tájékozódhatnak a betölthető beosztásokról, a jelentkezés feltételeiről, a járandóságokról és egyéb juttatásokról.
Amennyiben a tisztelt olvasónak, felkeltette érdeklődését a katonai szolgálatvállalás lehetősége, keresse fel toborzó irodát vagy tájékozódhat a
www.hadkiegeszites.hu oldalon valamint a 06-76-581-600 / 33-62 telefonszámon.

Hasznos információk a parkolási igazolványról
Parkolási igazolványra jogosultak a súlyos mozgáskorlátozottak, látási fo
gyatékosok, értelmi fogyatékosok, autisták, mozgásszervi fogyatékosok
és a vakok, gyengén látók.
Használatakor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. (Nem a fényképpel ellátott oldalnak kell látszania!) A parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét jogosítja fel különböző
kedvezmények igénybevételére.
Parkolhat a kizárólag mozgáskorlátozott személyt szállító járművek
részére fenntartott parkolóhelyen.
Fontos tudni, hogy korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője a
járművével a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó
automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat.
Ugyanakkor járdán akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy
útburkolati jel nem engedi meg vagy várakozhat olyan helyen is, ahol a
várakozást jelzőtábla tiltja.

Többek között közlekedhet és várakozhat a „Gyalogos övezet” valamint
„Gyalogos és kerékpáros övezetben”.
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet szabályozza a parkolási igazolványok
kiadásának jelenlegi feltételeit.
Az igazolvány kiállításának érdekében várjuk okmányirodánkban a
Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatt. Bővebb tájékoztatásért, illetve a hatályos szabályok értelmezése miatt is fordulhat hozzánk, várjuk szeretettel.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
de. 8,00 - 12-ig du. 13-17,00 óráig
Kedd
de. 8,00-12-ig
Szerda
de. 8,00– 12-ig du. 13-16 óráig
Csütörtök
Nincs ügyfélfogadás
Péntek
de. 8,00- 12 óráig
Jánoshalma, 2015-04-27.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

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 2015.05.08-án és
2015.06.12-én )
Minden hónap első hétfőjén
9-12 óra között
Fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadás
(2015.05.04-én volt
legközelebb 2015.06.01-én lesz)
Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében
Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják
az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

földhivatali ügyfélfogadás

2015. évben munkanélküliek számára várhatóan induló tanfolyamok

Nehézgép-kezelő (1212 és 4511-es gépkategóriák)

Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (6 fő)
Helyszíne: Jánoshalma

Élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény eladó

Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (3 fő)
Helyszíne: Baja

Húsipari termékgyártó
Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (14 fő)
Helyszíne: Jánoshalma

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Belépési szint: Érettségi Támogatható létszám: (2 fő)
Helyszíne: Baja

Csatornamű-kezelő
Bemeneti szint: 8 általános Támogatható: (14 fő)
Helyszíne: Jánoshalma

Szociális gondozó és ápoló
Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (3 fő)
Helyszíne: Baja

Targonca és emelőgép-kezelő
Belépési szint: 8. osztály megléte Támogatható létszám: (6 fő)
Helyszíne: Jánoshalma vagy Bácsalmás

Szárazépítő
Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (2 fő)
Helyszíne: Baja

Szakács
Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (2 fő) Helyszíne: Baja

Kőműves és hidegburkoló
Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (2 fő)
Helyszíne: Baja

Pincér
Belépési szint: 8 illetve 10 osztály megléte Támogatható létszám: (2 fő)
Helyszíne: Baja

„C” kategóriás jogosítvány + GKI vizsga
Belépési szint: 8 általános „B” kategória+ 2-es orvosi+ PÁV 3. megléte
Támogatható létszám: (3 fő) Helyszíne: Baja

Sütőipari és gyorspékségi munkás
Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (3 fő)
Helyszíne: Kiskunhalas
Konyhai kisegítő
Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (3 fő)
Helyszíne: Kiskunhalas
Élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény eladó
Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (3 fő)
Helyszíne: Kiskunhalas
Pénzügyi ügyintéző
Belépési szint: Érettségi Támogatható létszám: (2fő)
Helyszíne: Kiskunhalas
Számítógépes adatrögzítő
Belépési szint: 8 általános Támogatható létszám: (3 fő)
Helyszíne: Kiskunhalas
Érdeklődni: Bogdán József TÁMOP 1.1.2 ügyintézőnél
Telefonszám: 0630/846-1729 vagy 0677/403-966
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Állampolgársági eskütétel

Boldog 80. születésnapot Papa!

2015. április 15-én, egy Kéleshalmán élő, Marosvásárhelyről származó
fiatalember tett állampolgársági esküt a polgármester úr előtt.

80. születésnapod alkalmából köszöntünk,
és még sok-sok boldog évet kívánunk!
Unokáid: Levente, Dia, Tomi.

Tájékoztató a felelős kutyatartásról

A kutyatartás
általános tudnivalói

Az utóbbi időben Jánoshalmi Járás illetékességi területéhez tartozó településeken egyre többet lehet találkozni gazdátlanul kóborló kutyákkal,
annak ellenére, hogy az ebek tartásáról jogszabályok rendelkeznek. Az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény általánosságban szabályozza az állatok tartását:
„Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának,
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.”
„Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.”
„Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.”
„A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat
számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.”
„Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést
vagy sérülést okozni, az állatot károsítani...”
„Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása
vagy kitétele tilos.”
„Az állat élettani szükségleteinek kielégítéséhez szükséges feltételeket
a szállítónak biztosítania kell, viselkedési szükségleteire pedig figyelemmel kell lennie.”
„Az állatot olyan szállítóeszközön kell szállítani, amely annak sérülést
nem okozhat, és megvédi az időjárás káros hatásaitól.”
„Ha az állat szállítása során gondozást igényel, olyan kellő jártassággal rendelkező személynek kell kísérnie, aki alkalmas a gondozási teendők ellátására.”
A törvény külön rendelkezik a veszélyes állatok tartásáról, az eb veszélyesnek minősítéséről, valamint a veszélyes eb tartásáról, mely jóval szigorúbb feltételeket szabnak az állattartókra, mint az általánosságban megfogalmazottak. A veszélyessé minősítés az állatvédelmi hatóság feladata.
Az állatvédelmi hatóság alapesetben a település jegyzője, valamint a járási hivatal. Bizonyos esetekben állatvédelmi hatóságként járhat el a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság, valamint különböző hatósági jogkörökben eljáró megyei
kormányhivatal. Fontos tudni, hogy az állatok tartásának szabályait megsértőket az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírsággal sújthatja.
További szabályokat állít fel a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. Jelentősebb szabályozás, hogy négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip)
megjelölve tartható. A transzpondert az állatorvos fájdalommentesen juttatja az állat bőre alá. Közterületen kutyát csak pórázon lehet vezetni, az
adott egyed agresszív magatartásának ismerete esetén szájkosár használata kötelező.
Végezetül meg kell említeni a nem megfelelő kutyatartás büntetőjogi
vonatkozásait.
A szabályok be nem tartásának nem kívánt következménye irányulhat
egyrészt az állat (így az eb) ellen, másrészt irányulhat annak környezete ellen.
Amennyiben valaki az állatnak okoz sérülést, a Btk. szerinti állatkínzás
bűncselekményéért kell felelnie. Amennyiben állattal okoz valaki sérülést, a
cselekménye a következmények függvényében lehet testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vagy egyéb bűncselekmény. Az eljáró hatóság ezekben az esetekben a rendőrség.
Abban az esetben, ha konkrétan kutyával valósít meg az állattartó szabályszegést, szabálysértés is megvalósulhat. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről1szóló
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 193. §-a konkrétan szabályozza a veszélyeztetés kutyával szabálysértést:
„193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy
kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a
vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy
kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház
(lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát,
szabálysértést követ el.” Szabálysértés miatt a járási hivatal mint szabálysértési hatóság jár el.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

A 2015. évi
összevezetett
veszettség elleni eboltás
Az eboltást Dr. Berta Péter, és Dr. Vass István végzi, az általuk megjelölt helyen, és időben.
Az eboltás díja 3.000,- Ft, továbbá féregtelenítés 100,- Ft /10 kilogrammonként.
A 164/2008/XII.20./FVM rendelet előírása szerint veszettség ellen csak
chippel megjelölt eb oltható.
A még nem chipezett kutyák megjelölése, az oltással együtt elvégezhető, melynek költsége 3.500,- Ft.
Az oltatlan eb tulajdonosa a 218/1999/XII.28/ Kormányrendelet alapján
50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.
Dr. Berta Péter (06 30/278-93-60) az alábbi helyszíneken olt:
2015. május 09. (szombat) Orbán szobor
8 – 10 óra
2015. május 11. (hétfő)
Liba kocsma
10 - 12 óra
2015. május 11. (hétfő)
Kiserdő bolt előtt
13 – 14 óra
2015. május 12. (kedd)
Batthyány tér- Óvoda
13 – 15 óra
2015. május 14. (csütörtök) Áchim u. – Majoros u. sarok
8 – 9 óra
2015. május 14. (csütörtök) Fürdő u.- Téglagyár u. sarok 10 – 11 óra
2015. május 14. (csütörtök) Vásártér
13 – 14 óra
2015. május 15. (péntek) Tranzit étterem
8 – 10 óra
2015. május 15. (péntek) Laktanya
13 – 15 óra
2015. május 19. (kedd)
Remete u. – Eötvös u. sarok 13 – 15 óra
2015. május 19. (kedd)
Vadgalamb u. – Előd u . sarok 15 – 16 óra
Pótoltás nem lesz!
Jánoshalma, 2015-04-28
Dr. Berta Péter
Dr. Vass István Jánoshalmán az alábbi helyszíneken olt:
2015. május 09.(szombat) Attila u- Árpád u sarok
09-10 óráig
2015. május 09.
Mészáros Lázár u- Kinizsi u sarok
10 -11 óráig
2015. május 09.
Hét vezér tér
11-12 óráig
2015. május 09.
Vágóhíd u- Csorba u sarok
14 -15 óráig
2015. május 09.
Vágóhíd u - Rokkant u. sarok
15- 16 óráig
2015. május 09.
Jókai u. - Mátyás Király u. sarok
16- 17 óráig
2015. május 09.
Szondy u. 21 szám előtt
17- 18 óráig
2015. május 09.
Berzsenyi u. 28.szám előtt
18-19 óráig
2015. május 09.
Széchenyi u.- Kapocs u. sarok
19- 20 óráig
2015. május 10. (vasárnap) Széchenyi u. - Kazinczi u. sarok
06- 07 óráig
2015. május 10.
Széchenyi u.- Szemere u. sarok
07-08 óráig
2015. május 10.
Dzsimy kocsma
08- 09 óráig
2015. május 10.
Deák u. - Kórház u. sarok
09- 10 óráig
2015. május 10.
Deák u. - Szemere u. sarok
10-11 óráig
2015. május 10.
Deák u. - Jókai u. sarok
11- 12 óráig
2015. május 10.
Kossuth u. - Jókai u. sarok
14- 15 óráig
2015. május 10.
Kossuth u. - Szemere u. sarok
15- 16 óráig
2015. május 10.
Bajai u. - Móra u. sarok
16-17 óráig
2015. május 10.
Bajai u. - Czobor u. sarok
17- 18 óráig
2015. május 10.
Bajai u. - Zombor u. sarok
18-19 óráig
2015. május 10.
Bajai u. - Zenta u. sarok
19- 20 óráig
2015. május 11. ( Hétfő) Bajai u. - Újvidék u. sarok
15- 16 óráig
2015. május 11.
Bajai u. - Magyar Kanizsa u. sarok
16- 17 óráig
2015. május 11.
Hatsarkos
17- 18 óráig

PÓTOLTÁS
2015. május 29. (Péntek) PIAC tér

06-10

óráig

Dr. Vass István Kéleshalmán az alábbi helyszíneken olt:
2015. május 09.(szombat) Kéleshalom ( Piac)
06-0830 óráig
17 – 18 óráig
2015. május 09.(szombat) Kecskési bolt
P Ó T O LT Á S

2015. május 30.(szombat) Kéleshalom (Piac)

06-0830 óráig

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet szerint a
veszettség elleni védőoltás és az ebek féregtelenítése minden 3 hónaposnál
idősebb ebnél KÖTELEZŐ. Kéijük az oltási igazolványokat elhozni, mert
ezek cseréje a 164/2008. ren- delet értelmében 2010. évtől kötelező.
Az oltás díja: 3000.-Ft + féreghajtó tabletta, melynek ára:100.-Ft/tabletta/10 kg kutya Új és elveszett oltási igazolvány pótlása: 500.- Ft
Az oltatlan eb tulajdonosa a 218/1999.( XII.28.) Kormányrendelet alapján 50 OOO.-Ft
terjedő pénzbírsággal büntethető.
Jánoshalma, 2015. április 23.
Dr. Vass István hatósági állatorvos

Gasztronómiai érdekesség

A franciaországi Haut-Poitou et Clain és a magyarországi Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport 2011- ben kezdte meg együttműködését. A
Haut-Poitoui térség a Felső-Bácska térséghez hasonlóan mezőgazdasági
vidék, ezért a két Leader csoport együttműködést kezdeményezett térségeik helyi termékeinek és gasztronómiájának népszerűsítéséért.
Ennek eredményeképp megszületett egy a két térségre jellemző recepteket tartalmazó kiadvány, amely megtalálható a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület honlapján: www.felsobacska-hacs.hu

Megvalósult projekteket
bemutató kiadvány
A Felső-Bácska Helyi Akciócsoport elkészített egy kiadványt, melyben
beszámolunk
arról, hogy közreműködésünkkel milyen eredmények, beruházások valósultak
meg az elmúlt 7
évben. Bemutatjuk azokat a projekteket, amelyek előbbre vitték a térségben
lévő vállalkozásokat, megszépítették a településeket és segítették a civil szervezeteket céljaik
elérésében.
Ez a kiadvány
jó példát mutat
arra, hogy a fejlesztési elképzelések a pályázati források bevonásával hogyan valósulhatnak meg. Közös
gondolkodással a következő - 2014-2020-as - időszakban is tovább folytathatjuk ezt az eredményes munkát.
Az elkészült kiadvány megtalálható a Felső-Bácska Vidékfejlesztési
Egyesület irodáiban:
6500 Baja Attila utca 11.
6430 Bácsalmás, Hősök tere 3.
6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5

Helyi termékeket
bemutató kiadvány
A Felső-Bácska
Helyi Akciócsoport
létrehozott egy
kiadványt, melyben kategóriákra
bontva bemutatja
a térségben megtalálható, tradicionális helyi termékeket előállítókat.
A
kiadvány
címe: Felső-Bácskai értékek, termékek, amely megtalálható a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület irodáiban:
6500 Baja
Attila utca 11.
6430 Bácsalmás,
Hősök tere 3.
6440 Jánoshalma,
Molnár János
utca 3-5
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Iskolám udvara

Mindannyiunk örömére nagyon szép lett iskolánk udvara, sok új játékkal,
növénnyel gazdagodott környezetünk.

galomból diavetítéssel fűszerezett kiselőadást tartott osztálytársainak
korunk legnagyobb, a Földet és az élővilágot fenyegető veszélyeiről, és jó
néhány tanáccsal is ellátott bennünket arról, hogy mit tehetünk mi...
Iskolánk az idei tanévtől csatlakozott a szelektív műanyag- és papírgyűjtéshez. Kihelyezett plakátok hirdetik, mi is történik az így gyűjtött hulladékokkal.
Nyár végén a Fénykörközösség tagjai is lettünk. Több egyházmegyei
iskolával együtt Fényponttá váltunk, ami azt jelenti, hogy a felszerelt napelemek által megtermelt villamosenergia eddig 5146 kg-mal csökkentette
a CO2-kibocsátásunkat. Ennyi CO2 semlegesítéséhez 5146 tölgyfa 50(!)
évnyi „munkájára” lenne szükség. Megdöbbentő adatok ezek…
Mi már jó úton járunk, jó példával szolgálunk, betartva az utasítást,
miszerint: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
Szűcs-Ádám Éva

Játszónap a Szent
Anna óvodában
Nemrég festettek a dobogóra egy nagy sakktáblát, melyen óriási méretű bábukkal játszhatunk. Van röplabdapálya és focipálya is. A szabadidőnkben kosárlabdázni is lehet. Aki nem kedveli a labdajátékokat, más módon is
kipróbálhatja ügyességét, gólyalábakkal, hullahopp karikával, ugráló- kötéllel, amelyeket az alsósok és a felsősök egyaránt használhatnak. A sportnapokon a versenyszámok fontos kellékei ezek az eszközök. A biciklitárolót
áthelyezték az udvar másik részére.
Az iskolai szemét gyűjtése szelektíven történik. Minden évben van papírés műanyaggyűjtés, amelyik osztály a legtöbbet gyűjti ezekből, jutalomban
részesül. Nagyon széles az udvarunk, ezért fér el ennyi minden benne. A
tanév zárása előtt Kerti partit rendezünk, ahol különböző ügyességi játékok, arcfestés, a színpadon érdekes előadások, a sátorok alatt finom ételek és italok várják a vendégeket. A kerti mulatság befejezéseként az udvar
hátsó részében tábortüzet gyújtunk, és vígan énekelünk, közben szalonnát sütögetünk.
Ilyen az én iskolám udvara, nekem nagyon tetszik.
Pusenszki Viktória Lili 4. a

Erdélyi prózamondó verseny

A Szent
Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
képviseletében Zámbó Loretta
(7.o.)
vett részt az
Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
és a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium által 2015. március 27-én Kiskunhalason megrendezett Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Prózafelolvasó Versenyen, ahová nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is érkeztek versenyzők.
A megmérettetés két kategóriában zajlott: általános iskolai és középiskolai. Az általános iskolásoknak Nyírő József: Uz Bence c. művéből kellett részletet felolvasni, míg a középiskolások Makkai Sándor művével bizonyíthatták felkészültségüket. A zsűri tagjai a szöveghűség, artikuláció, hanglejtés és hangerő mellett a közönséggel való kapcsolattartást is figyelembe vették a rangsor felállításakor.
Az értékelésben a „bírák” elmondták, hogy igen nehéz volt számukra dönteni, hiszen nagyon felkészült diákok színvonalas előadásait hallhatták ezen
a napon. Külön öröm számunkra, hogy Zámbó Loretta ezen tanulók egyike, aki méltóképpen szerepelt a versenyen.
Gratulálunk Lorettának és felkészítő tanárának, Jacsóné Szabó Erikának!
Ancsa-Molnár Edina

Április 22-e a Föld napja

„ A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”
Iskolánk - hagyományait követve - az idén is virágültetéssel hívta fel a
gyermekek figyelmét erre a jeles napra.
Az osztályok a behozott virágokat együtt ültették el virágládákba, amelyek azután a színpad és az ablakpárkányok díszeivé váltak. Ezeket per-

sze gondozni is illik, amely mindennapos közös programot jelent a továbbiakban is.
Ezen a napon a tanórákon is előkerültek a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos problémák, illetve azok a lehetőségek, amelyeket
ez a generáció tehet a Föld állapotának jelenlegi megőrzése, sőt jobbítása érdekében.
Több osztályban nagyon kreatív plakátokat készítettek rajz órán. Számomra külön öröm volt, hogy Hajnal Bálint 5.a osztályos tanulónk önszor-

Április végén nyílt napot tartottunk a Szent Anna Katolikus Óvodában.
Nagy szeretettel és - óvodánk dolgozói által készített - meglepetéssel vártuk a leendő óvodás gyermekeket és szüleiket. Ezen a napon ünnepeltük
a Föld napját is, ezért zöldbe öltözött óvodások, óvó nénik és dajka nénik
várták a vendégeket.
A Molnár János utcai ovi udvarán a víz kapott főszerepet. Halastavat
készítettünk a gyerekekkel, majd hajókat hajtogattunk, úsztattunk a vízen.
Vállalkozó kedvű gyermekeink horgászhattak is, de volt, aki halakat készített színes papírból. Odabenn is nagy volt a sürgés-forgás. Színes szélforgókat készítettek a Halacska csoport gyermekei, hogy hamarosan ezekkel
csatlakozzanak az udvaron „vizeskedő” Katica csoportosokhoz.
A Bernáth Zoltán utcai oviban a Szivárvány csoport a szelektív hulladékgyűjtést emelte ki a Földünk védelmével kapcsolatos sok fontos teendők közül. PET palackokból készített virágokat festettek, majd a maradék
hulladékot elvitték a szelektív hulladékgyűjtőbe. A méhecske csoport pedig
virágokat ültetett, magokat veteményezett, hogy ezzel tegye szebbé környezetünket.
S ami ezt a napot még élménytelibbé tette számunkra, az kis vendégeink
jelenléte volt. Közös játszónapunkra ugyanis meghívtuk leendő óvodásainkat is, valamint mindazon kisgyermekeket és szüleiket, aki szívesen látogattak el hozzánk. A nap végére ki-ki birtokba vette az óvodaudvarok közlekedési pályáit, az óvó nénik pedig még arcfestéssel is „színesítették” a
gyermekek élménytárát.
Lencse Annamária

2015. május

Sporthírek

EGYHÁZMEGYEI HITTANOS OLIMPIA
2015. április 18-án szombaton Kiskunhalason a II. Rákóczi Ferenc
Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Gimnáziumban rendezték meg az Egyházmegyei Hittanos Olimpiát az 5-6.
és 7-8. osztályos korcsoportoknak a következő sportágakban: kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, kapitánylabda (kidobó). Iskolánk labdarúgásban és asztaliteniszben képviseltette
magát mindkét korcsoportban.
Hét város
versenyzőivel kellett
összemérniük sporttudásukat tanulóinknak. Az
izgalmas
mérkőzések végén a következő eredmények születtek:
5-6.
osztályos
fiú labdarúgás: V.
hely (a csapat tagjai:
Herczeg
Tibor, Lanc s á r o vics Martin, Király
Kevin, Szauter Milán,
Szlávik
Gyula, Mike
Márk),
- 7-8. osztályos fiú labdarúgás: II. hely (a csapat tagjai: Sándor Tamás,
Herczeg Ákos, Nagy Zoltán, Gáspár Ferenc, Szlafkovszki Róbert, Herczeg
Gergő, Bogdán Martin Zoltán, Bazsa Dominik),
- 5-6. osztályos fiú asztalitenisz: III. hely (Kovács Kristóf),
- 7-8. osztályos lány asztalitenisz: IV. hely (Bánfi Anna Éva),
- 7-8. osztályos fiú asztalitenisz: II. hely (Pakó András).
Gratulálunk versenyzőinknek a szép helyezésekért!

FOCI HÁZIBAJNOKSÁG
Minden évben, hagyományosan a húsvéti szünet után rendezzük meg

Boldogságra vezető út

Az intézmény pedagógusai s húsvétot megelőző hétvégén lelkigyakorlaton vettek részt. Két napra Tiszaújfalura kirándultunk a bencés nővérekhez, akik már ismerősként fogadtak bennünket, hisz nem először vonultunk
el hozzájuk, hogy a megszokott hétköznapok zajától távolságot tudjunk tartani. A nyugodt, csendes kolostori környezet lehetőséget adott önmagunk
jobb megismerésére, Istennel és pedagógustársainkkal való kapcsolataink mélyítésére.
Első napon a nyitószentmisét Kéri Vencel tiszaalpári plébános atya
celebrálta, amely dupla öröm volt számunkra, mert nem csupán az eucharisztiát ünnepelhettünk együtt, hanem régen látott egykori káplán atyánkkal is találkozhattunk. A megszentelt élet éve alkalmából egy idős, kedves,
mozgássérült bencés nővér mesélt szerzetesi életéről. Tanúságtétele során
rácsodálkozhattunk, hogy betegsége mellett mekkora örömöt és szeretetet
tud sugározni környezetének. A tanításokat Mons. Menyhárt Sándor plébános atya tartotta, melyeknek témája Jézus hegyi beszéde volt. Az ember
természetes vágya, hogy szeretne boldog lenni. Sándor atya a nyolc boldogságon keresztül megmutatta, hogy milyen utakon juthatunk el a lelki boldogsághoz, amely a világ szemében sokszor balgaság, de ez az út

vezet Krisztushoz. Az előadásokat csoportos beszélgetések követték, ahol
megosztottuk egymással lelki kincseinket. A második napunkat szentmisével zártuk, így Krisztussal a szívünkben, lelkiekben töltekezve tértünk haza
szeretteinkhez. Köszönjük Sándor atyának, hogy ránk szentelte a hétvégéjét, és lelkiekben gazdagított bennünket.
Kasziba Magdolna

iskolánkban a foci házibajnokságot. Ezen külön az alsó és külön a felső
tagozatos osztályok mérkőznek meg egymással körmérkőzésekkel. Ilyenkor hetekig a lelkes szurkolóktól hangos az udvar, a gyermekek osztálytársaikat buzdítják a gólszerzésre. Azt, hogy nemcsak a fiúk űzik lelkesen ezt
a sportágat, az is bizonyítja, hogy egyre több lány is játszott a csapatokban. Végül a legtöbb meccset megnyerő osztály kapja meg a vándorserleget, amelyet a tanévzáró ünnepségen ad át az iskola igazgatója a csapatkapitányoknak. Ebben a tanévben a 4.a osztály és a 8. osztály veheti majd át e díjakat.

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA
Április 23-án csütörtökön iskolánkban szervezte meg a Kerékpáros
Iskola Kupa
selejtezőjét
a Jánoshalmi Rendőrőrs Kasziba
Tibor százados, Hegyi
T a m á s
főtörzsőrmester és
Komáromi
Szabolcs
törzszászlós irányításával. A
Hunyadi
János Általános Iskolából és a mi intézményünkből összesen 30 felső tagozatos tanuló tesztelhette le KRESZ tudását. A selejtező két részből állt: először mindenki egy tesztlapot töltött ki, majd az iskola udvarán kialakított akadálypályát kellett a lehető legrövidebb idő alatt és hiba nélkül teljesíteni. Nagyon
ügyesek voltak a tanulók, minimális pontkülönbséggel hirdettük ki a végeredményt: az első helyezett a fiúknál Szlafkovszki Róbert, a lányoknál
Török Leonetta lett. Ők képviselhetik városunkat májusban a Baján megrendezésre kerülő megyei döntőn.
Komáromi Róbert
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Gimnáziumi ballagás
Április 30-án ballagott el a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola utolsó előtti gimnáziumi osztálya.
Négy illetve öt év tanulás után 18 tanuló vett búcsút az Alma Matertől. Az
Imre Zoltán Művelődési Központban tartott megható ballagási ünnepségen
Rittgasszer János igazgató úr könyv- és alapítványi pénzjutalmat adott
át Győrfi Alexandrának, öt évi kitartó szorgalmáért, jeles tanulmányi
eredményéért és közösségi munkájáért, Buzder Renátának, az osztályközösségért és a diákönkormányzat elnökeként végzett munkájáért, Nagy
Gábornak, az iskolai és a városi rendezvényeken való színvonalas szerepléseiért.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki eljött és velünk együtt ünnepelt ezen a szép napon.
Éderné Berger Terézia
osztályfőnök

9. oldal

Erdélyi álom

Márciusban a Határtalanul pályázat keretében Erdélyben jártunk. Előadás keretében mutattuk be iskolánk felső osztályos tanulóinak, hogy milyen
élményeket szereztünk, milyen tudásra tettünk szert. A bemutató kezdetén osztályfőnökünk Bátoriné Karip Anna összegyűjtötte a felkészülésünk során készített képeket és versikéket, amely kifejezte a várakozás és
készülődés izgalmát. Ezt követően minden nap képes beszámolóját adtuk
elő, közötte verseket mondtunk Sütő Andrástól, Petőfi Sándortól, Wass
Alberttől. Kasziba Zsófi zenés videót állított össze az öt nap történéseiről.
A végén moldvai táncokat mutattunk be.
Reméljük, a következő 7. osztályosok hasonló élményeket szerezhetnek
és bővülhetnek történelmi és irodalmi ismereteik.
7. G osztály tanulói

Ökoverseny a Föld napján
Győrfi Alexandra, Nagy Gábor, Buzder Renáta

Lépjünk a drogok ellen!
Április 15-én iskolánkban DROGELLENES napot tartottunk. A felső
tagozatos tanulóink, a gimnazisták és a Szent Anna iskola felsősei, Dr.
Kurdics Mihály „Függetlenül a függőségektől” című előadásán vettek részt
az Imre Zoltán Művelődési Központban. Az alezredes úr már az első pillanattól megtalálta a gyerekekkel a közös hangot, így bátran mertek kérdezni
az előadás alatt és közben is tőle. Nagy benyomást tett a téma tanulóinkra. Napok múlva is hallottuk az iskola folyosóin, hogy a gyerekek az előadáson hallottakról beszélgettek.

Ezen a napon alsós tanulóink sport játékos foglalkozáson vettek részt.
Iskolánk udvarán berendezett kölyök atlétikapályán mérhették össze
ügyességüket, bátorságukat, gyorsaságukat.
A rendezvénynap nagyon jól sikerült, folytatását tervezzük.
Köszönjük az előadónak, a szervezőknek és a segítőknek a munkájukat.

DÖK nap

Április 1-jén iskolai Diákönkormányzatos napot tartottunk.
A 7. G osztály Erdélyben járt a Határtalanul pályázat keretében, így rövid
műsorral felelevenítették utazásuk legfőbb állomásait.
Az élménybeszámoló után sorversenyek, kerékpáros ügyességi verseny,

karaoke tették hangulatossá a napot.

Hunyadisok az országos
versenyen
Minden évben teszteljük földrajz tudásunkat a megyei Teleki Pál Földrajz
Versenyen Kecskeméten.
Az idén is két nyolcadikos, és egy hetedikes tanuló oldotta meg a tesztfeladatokat április 11-én.
A három diák közül Penczinger Barbara
8. G osztályos tanuló megnyerte a megyei
versenyt. Minden megyéből csak az első
helyezettek jutnak el az országos fordulóba. Penczinger Barbara május 15-16-17én képviseli iskolánkat a MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY döntőjén Egerben. A versenyt hosszú, alapos felkészülés előzi
meg. A három napos megmérettetésen
gazdagodunk tudásban, tapasztalatban,
emberi kapcsolatokban, élményekben.
Büszkék vagyunk, hogy ilyen kiváló tanítvánnyal együtt munkálkodva ilyen színvonalas eredményt értünk el.
Győri Jánosné
földrajz tanár

Bérletes hangverseny

2015. április 14-én elérkeztünk az ifjúsági bérletes hangversenyek utolsó
előadásához. Ezúttal a Bohém Ragtime Jazz Band (eredetileg 8 tagú együttes) 3 tagja, a Bohém Trió látogatott el hozzánk. A zenekar repertoárjában
a klasszikus jazzen és a
dixielanden át a swingig,
minden jazz stílus megtalálható.
A Bohémek a világ szinte összes nagy tradicionális jazzfesztiválján megfordult már. Koncertjeiket
európai és amerikai televízió- és rádióállomások
Fotó: http://www.bohemragtime.com/
közvetítették, eddig megjelent 17 albumuk felvételei is
rendszeresen hallhatók jazzműsorokban világszerte.
2003-ban „Az év jazzegyüttese”-ként eMeRTon-díjat, 2010-ben „Magyar
zeneművészet” kategóriában Bács-Kiskun megyei Prima-díjat kaptak.
A teljes zenekarnak 20 hangszere van, ezek mindegyikén játszanak is. És
akkor a zenecsinálásra alkalmas hangszerszerű tárgyakat nem említettük, az
éneklésről és az alkalmankénti táncra perdülésről nem is beszélve. A játszott
stílusok száma a hangszerekével vetekszik.
A zenekar tagjai Falusi Alfréd dobon, Korb Attila harsonán, kürtön, zongorán és Ittzés Tamás zongorán, hegedűn játszott.
Hallhattunk New Arkansas-i jazztemetést kísérő zenét, szerelmes nótát,
szülinapi köszöntőt jazz változatban, klasszikus ragtime-ot, és a műfajban
szokásos dob-, trombita- és zongoraszólót.
Köszönjük a remek szórakozást a Bohém Triónak!
Jövőre veletek ugyanitt!

Hunyadisok lettek egy napra...
Április 9-én délelőtt iskolánkba vártuk a nagycsoportos óvodásokat, hogy
játékos foglalkozásokon ismerkedjenek meg a leendő elsős tanítókkal és
néhány nagyobb diákunkkal is.
A gyermekeket szüleikkel és óvodapedagógusaikkal együtt köszöntöttük a díszteremben, ahol három csoportra osztottuk őket, hogy forgószínpad-szerűen vegyenek részt a különböző tevékenységekben.
Az egyik helyszínen a Zsebszínpad próbálta a „Brémai muzsikusok”
című mesét Garami Mária Renáta tanárnő vezetésével, amibe az ovisok is
bekapcsolódhattak.
Marancsikné Kubatov Ági néni táncba hívta a gyermekeket a díszteremben. Ott Kothenczné Harkai Klárika nénivel is találkozhattak és megismerkedhettek a kicsik.
Puskás Kriszti néni pedig kézműves foglalkozásra várta a nagycsoportosokat, ahol egy kis mondókázás, játékos mozgás után mindenki bájos

tavasztündérkét készített.
Nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk a legnagyobb óvodásokkal; visszavárjuk őket szeptembertől már iskolánk tanulóiként.
Puskás Krisztina

Április 22-én, a Föld napján, a Borotán megrendezett Ökoversenyen
vettünk részt, melynek témája a víz volt.
Színvonalas szervezés, érdekez gondolkodtató feladatok, ragyogó csapatmunka biztosította a vetélkedő jó hangulatát és eredményességét.
Az első és harmadik helyezett borotai csapatok közé beékelődött tanulóink, Mizser Anna, Zámbó Anna, Nagy Attila, Deák Martin. A 8 csapat
közül az 5. helyezést elérték: Bényi Luca, Szilasi Emma, Gilicze Adrián,
Vavró Zsombor.
Gratulálunk!
Bátoriné Karip Anna

NYELV-TAN-TÚRA
AUSZTRIA 2015

Karintiát említve mindenkinek azonnal a barátságos emberek, a nyaranta csalogatóan melegvizű tavak jutnak eszébe. Áprilisban a Hunyadi Iskola 20 tanulója vett részt egy élménydús nyelvtanfolyamon Ausztriában. Az egy hét alatt megcsodálhattuk Karintia tartomány szépségeit.
A szállásunk ablakából gyönyörű kilátás nyílt a hegyek közt elterülő Turner-See nevű tóra. Felmentünk egy kilátóba (Pyramidenkogel 854 m), amiből ráláttunk Karintia legnagyobb tavára „Ausztria Riviérájára” a Wörthersee-re, amelyen egyik délután hajókázhattunk is. Klagenfurt Karintia fővárosa, a déli országrész legnagyobb városa, amelynek látnivalóit a gyerekek egy feladatlap megoldásával találhatták meg. Ellátogattunk az itt található Europaparkba (Minimundus), ami több mint 170 építészeti remeket tár
a látogatók elé kicsinyített, ámde valósághű formában. Lehetőségünk volt
egy nap lecsúszni Európa leghosszabb „bányacsúszdáján”, ami egy grafitbányába vezetett.
Délelőttönként német anyanyelvű tanárok tanítottak minket, esténként

pedig saját tanáraink segítségével készítettük el a házi feladatot. Három
csoportban dolgoztunk, egy angol és kettő német nyelvű. Minden csoport
a korosztályának megfelelő szintű feladatokat végzett. A hét végére egyegy jelenettel készültünk a záróműsorra. A felkészülés alatt nagyon sokat
tanultunk, ismerkedtünk a német kultúrával, jót szórakoztunk egymással, a
pesti iskola tanulóival és a cserediákokkal jó barátságot kötöttünk. Az ottani
tanáraink nagyon segítőkészek voltak és mindenért megdicsértek minket.
Mi pedig egy előre elkészített PPT segítségével bemutattuk nekik a mi kisvárosunkat, Jánoshalma nevezetességeit. Előadásunkat szeretettel fogadták, nagyon tetszett nekik.
Ez a kirándulás emlékezetes és élményekkel teli volt. A tanárok és a
diákok is egyaránt jól érezték magukat! Ezúton szeretnénk megköszönni
tanárainknak az utazás szervezését, szüleinknek pedig, hogy lehetővé tették számunkra a részvételt.
8. osztályos kirándulók
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Versekkel köszöntöttük
a tavaszt

2015. március 30-án délután megtelt a Hunyadi Iskola díszterme, ahol az
alsós diákok szavalóversenyére került sor.
A rendezvényen a kéleshalmi iskola versenyzői is részt vettek, így közel
negyven gyermek mutathatta be, milyen kifejezően, szép kiejtéssel, határozott kiállással tud szavalni. A zsűrinek az idén sem volt könnyű dolga,
hiszen a kis versmondók a kezdeti izgalmukat legyőzve színvonalas
produkciókkal kápráztatták el a közönséget. Gratulálunk nekik!
A szavalóverseny eredménye:
I. évfolyam

III. évfolyam

II. évfolyam

IV. évfolyam

I. PAPP KAMILLA 1. a
II. ZSÓK SZILVIA 1. c
III. TÓTH GEDEON Kéleshalom
I. HORECZKI KORNÉL 2. a
II. BALÁZS DITTA DORKA 2. c
III. SOMOGYI KATA FLÓRA 2. a

I. SZAKÁLY ZITA 3. a
II. RENCSÁR ÁBEL 3. a
III. SOMOGYI ANNA VIRÁG 3. c
I. SZÉCSI KÍRA VIKTÓRIA 4. a
II. CSERNÁK HUNOR 4. c
III. NYÁGULY BÁLINT 4. c

				Puskás Krisztina

Háromtusa
Április 13-án megtartottuk iskolánkban a háromtusa versenyt. Minden
évben nagyon várják a gyerekek ezt az eseményt, hisz ezen a délutánon
megmutathatják ügyességüket.
Összemérték erejüket futásban, kislabda dobásban és távolugrásban.
Természetesen évfolyamonként külön értékeltük a fiúk és lányok eredményeit.
4. osztály
Dudás Tamás 2. a
LÁNYOK
3. Menyhárt Gellért 2. a
1. Dobos Csenge 4. c
LÁNYOK
2. Rostás Virgínia 4. c
Dervaderics Petra 2. a
3. Lakatos Virág 4. c
Kolompár Renáta 2. b
FIÚK
Török Szelina 2. a
1. osztály
1. Dobi Áron 4. a
FIÚK
2. Kovács István 4. c
Kurucz Béla 1. a
3. Horváth Dávid 4. a
Dági Attila 1. a
3. osztály
Kolompár Viktor 1. c
LÁNYOK
LÁNYOK
1. Szabó Réka 3. a,
Szalai Dóra 3. c
Kolompár Dorina 1. c
2. Rencsár Viktória 3. a
Arnhoffer Lívia 1. c
3. Kolompár Ramóna 3. b,
Gigollaj Denisa 1. c
Balázs Gitta 3. c
TAK 3-4. osztály
FIÚK
1. Kolompár Martin 3. o.
1. Kolompár Roland 3. b
2. Kincses Roland 4. o.
2. Nagy Krisztofer 3. b,
László Alex 3. a
3. Gusztos Renáta 3. o.
TAK 1-2. osztály
3. Gilicze Donát 3. c
2. osztály
1. Kolompár László 2. o.
FIÚK
2. Csámpai Oszkár 1. o.
1. Pusenszki Alecander 2. c
3. Kolompár Alexandra 2. o.
2. Ballai Bence 2. c,
Gratulálunk a helyezetteknek és köszönjük kolléganőinknek a segítséget
a verseny lebonyolításában.

A legjobb alsós matematikusok
Április 20-a izgalmas napnak ígérkezett! Elérkezett a házi matematika
verseny második, záró fordulója. Ezen a versenyen már az első osztályosok is részt vettek (szép számmal). Tekintettel arra, hogy nagyon sok versenyzőnk volt, az 1-2. évfolyamosok délelőtt, a 3-4. évfolyamosok délután
versenyeztek. Nagy figyelemmel és odaadással, fegyelmezetten dolgoztak
a gyerekek. A második forduló eredményei a következők lettek:
1. évf.:
Miskolczi Szonja
I. Almási Iringó
3. évf.:
II. Dági Attila
I. Dági Beatrix
Kurucz Béla
II. Nagy Rebeka
Penczinger László
Szabó Réka
III. Zsók Szilvia
III. Németh Anna Sára
Csordás Roxána
Takács Kristóf
2. évf.
4. évf.:
I. Miskolczi Regina
I. Dobos Csenge
II. Menyhárt Gellért
II. Somosi Rebeka
III. Varga László
III. Tárnoki László
Nagy Alex
Ezzel a fordulóval lezárult a nagy verseny és megszületett a végső, döntő eredmény, ami megmutatta kik a legjobb matekosok alsó tagozatban.
Köszönöm a becsületes, lelkes versenyzést! Remélem, jövőre is találko2. évf.:
III. Németh Anna Sára
I. Miskolczi Szonja
Dági Beatrix
II. Varga László
4. évf.
III. Miskolczi Regina
I. Dobos Csenge
3. évf.:
II. Nyáguly Bálint
I. Szántó Dominik
III. Somosi Rebeka
II. Nagy Rebeka
zunk ezen a nemes, nehéz, de szép versenyen.
Szeretném tudatni mindenkivel a rendkívüli hírt, hogy iskolánkból a 2.A
osztály tanulója, PENCZINGER ADRIÁN a Zrínyi Ilona Országos Matematika Versenyen az 56. helyezést érte el. Ez a helyezés az eddigi legjobb
eredmény iskolánkban. Gratulálunk!!!
Nagy Sándorné

2015. május

Találkozó a volt diákotthonban

Immár három éve annak, hogy egykori munkahelyünk, a Városi Diákotthon megszűnt. Ez alkalomból a diákotthon volt dolgozói egy kis megemlékezésre jöttek össze 2015. április 11-én az intézmény hajdani ebédlőjében.
Örömmel idéztük fel a régi szép idők emlékeit, amikor a falak még a
boldog gyermekzsivajtól voltak hangosak. A kollégium egykori épülete ma
szállás és irodaház, biztonsági kamerákkal, korszerű irodákkal és felújított
szobákkal. Ez az épület messze került eredeti rendeltetésétől. No, de ne
szomorkodjunk, mert a tényekkel vitázni nem lehet!
Az összegyűlteket levélben köszöntötte Borsódi Antalné, aki az 1963ban alapított intézménynek több évtizedig vezetője volt, és Juhász Zsolt,
az épületet jelenleg üzemeltető Városgazda Kft. ügyvezetője. Baka Jenőné a kollégium egyik volt vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. Örömmel üdvözöltük egymást és bizony kicsit meghatódva nézegettük a diákotthon életéről készült régi fényképeket. Ezután következett a finom vacsora,
amelyet a Diákélelmezési Konyha dolgozói készítettek számunkra, köszönjük ezt nekik.
A jó hangulatú találkozó késő este ért véget.
A jelenlévők ezúttal is köszönetet szeretnének mondani Czeller Zoltán polgármester úrnak, Juhász Zsoltnak és az itt dolgozó személyzetnek azért, hogy lehetővé tették számunkra a találkozó zavartalan lebonyolítását. Külön köszönet Borsódi Antalnénak és Juhász Zsoltnak a kedves
levelekért is, amelyekkel távollétükben az összegyűlteket köszöntötték.

A sikeres és jó hangulatú találkozó résztvevői szeretnék a jövőben is
megrendezni ezeket az összejöveteleket addig, amíg csak egészségük
engedi.
Fajszi Ferenc
a diákotthon egykori nevelőtanára

Tavaszi Zsongás

Örülünk, hogy egy tartalmas, vidám délutánt tölthettünk el együtt.
Szervezők

Régi hagyomány a Hunyadi Iskolában, hogy ilyenkor tavasszal diákjaink
bemutatják az év közben készült legjobb műsoraikat.
A produkciók túlnyomó része a
tanítási órákon kívül készült, és méltóképpen reprezentálja azt, hogy
mennyi tehetséges diákunk van.
Ebben az évben Partneriskolánk Algyógyról is bemutatkozott.
Az Alexandru Borza IskolakompleBővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat
xum Dzsermisara népi táncegyütKínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi,
tese számos hazai és nemzetkösertés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány
zi versenyen szerepelt már sikerrel.
A Tavaszi Zsongáson hagyományos
keverékek, kiegészítők és problémamegoldó készítmények.
román néptánccal mutatkoztak be a
jánoshalmi közönségnek és műsorukkal óriási sikert arattak.
Köszönjük a szereplők, felkészí-

Megnyitottuk új takarmány boltunkat!

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!

tők, szervezők munkáját és köszönjük a vendégek érdeklődését és támogatását.

Először zsongtunk, utána diszkóztunk!
Az idei évben szervezte meg a Hunyadi Iskola diákönkormányzata először a „sulidisco”-t. A bulit mindenki élvezte, még az algyógyi partneriskolánk
diákjai is. A jó hangulatról Katona
Roland 11. osztályos tanuló gondoskodott. Az iskola vezetősége szerint
minden tanuló kulturáltan és tisztességesen viselkedett és az utolsó
tanítási napon is szervezhet a DÖK
egy hasonló jó bulit!
Onódi Dávid
DÖK elnök
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2015-ben is sikeres szereplés három országos szakmai tanulmányi versenyen

Szakmunkás bizonyítvánnyal tértek haza tanulóink
az idei tanévben is!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a növénytermesztési gépüzemeltető és gépkarbantartó szakmát oktató iskolák számára ismét meghirdette a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SzKTV), ahová iskolánként három tanulót lehetett nevezni.
A 2015. február 27.-én a gödöllői Szent István Egyetemen megrendezett
írásbeli elődöntő kiértékelése után intézményünkből mind a három tanuló
bejutott a döntőbe. A döntőre 2015. április 15-18. között került sor a szintén
mezőgazdasági gépész szakmát oktató hajdúböszörményi iskolában, ahol
az országból 21 diák mérhette össze a tudását. A versenyen tanulóinknak
hat elméleti és hat gyakorlati vizsgatevékenységből kellett bizonyítaniuk. A
gyakorlati versenyfeladatok között szerepeltek elsősegélynyújtási ismeretek, fémmegmunkálási ismeretek, Zetor traktor elektromos rendszerének
javítása, Claas Lexion 540 típusú arató cséplőgép beállítása búza betakarításra, illetve traktor hátuljára szerelt hidraulikus rakodóval adott rakodási feladat elvégzése. Az elvégezendő feladatok közül nem maradhatott ki a
szántóverseny sem, ahol a versenyszántás szabályainak megfelelően kellett elvégezni az ágyszántást háromfejes ágyekével.
Április 28.-án az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli rész pontszámainak összesítése után Farkas Tibor az 1., Farkas Zsolt a 2. és Gyöngyösi
József a 4. helyezést szerezte meg. Az elért eredménnyel mindhárom tanulónk jeles OKJ-s szakmunkás bizonyítvánnyal térhetett haza. (szakmunkás.
kép) A versenyzők felkészítését elméleti és gyakorlati tanárok végezték.
Felkészítő elméleti tanárok: Taskovics Tibor, Berta László, Zámbó
Gábor, Bényi István és Éder János
Gyakorlati oktatók: Szakál László, Kasziba Gábor, Dénes Gábor, Mészáros Árpád, Szalma István.
A versenyen való sikeres szerepléshez külső vállalkozások is hozzájárultak. Iskolánk a bajai székhelyű Axiál Kft-vel régóta jó kapcsolatot ápol. A
tulajdonosok, Harsányi Zsolt és Harsányiné Fodor Gyöngyi az alkalmazottaikon keresztül támogatják iskolánkban a gyakorlati oktatás feltételeinek
javítását és a versenyekre való felkészülést. Az idei évben versenyzőinknek az önjáró betakarítógépek témakörben a Claas Lexion 540 aratócséplőgépen elvégezendő feladatokat gyakorlására a bajai székhelyükön biztosítottak lehetőséget. A betakarítógépek témakörben a felsőszentiváni FFEBAGRÓ Kft. gépészei is segítettek.
Intézményünk hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a kiskunhalasi Bicsak
Kft-vel is, amelynek vezetője nem csak a gépes felvonulásokat színesíti a
régi gépekkel, hanem a szakmai versenyekre való felkészülést is segíti.
Az idei tanévben ő biztosított lehetőséget az MTZ traktorra szerelt rakodógéppel való gyakorlásra. A cégek támogatásukkal szintén hozzájárultak a
nagyon sikeres szerepléshez, melyet ezúton is nagyon köszönünk.

Ballagás meglepetésekkel,
képekben

A versenyzőknek és a felkészítőiknek pedig szívből gratulálunk!

Az országos versenyen részvevő tanulók (balról - jobbra): Gyöngyösi
József IV., Farkas Zsolt II.,Farkas Tibor I. helyezést értek el.
Az iskola a ballagási ünnepségen, a jutalomkönyveken és az igazgatói dicséreteken túl minden évben értékes díjban részesíti a kimagasló
eredményt elért versenyzőket illetve tanulókat, az értékes díjakat eddig az
intézmény Georgica alapítványa ajánlotta fel csak, az idei tanévtől azonban a Bácska és Dunamelléki Mezőgazdasági Szövetség is díjban részesíti a Szakma legjobbját.
Az alapítvány minden évben egy szakiskolás és egy szakközépiskolás
tanulót részesít az év tanulója kitüntetésben, a kitüntető oklevél, emlékplakett mellé húszezer forint pénzösszeg is jár a kitüntetettnek. Az idei ballagáson a szakközépiskolások közül Ritzl Bence, a szakiskolások közül
Gyöngyösi József kapta a tantestülettől a legtöbb szavazatot így ők kapták a díjakat.
A Bácska és Dunamelléki Mezőgazdasági Szövetség az idei tanévtől
kezdődően egyszeri támogatást, azaz díjat ajánlott fel a „Szakma legjobbja”
címmel. Az emlék plakett mellé ötvenezer forint pénzösszegben is részesül
a díjazott. A kidolgozott értékelő lap alapján kerül kiválasztásra a legjobb
mezőgazdasági gépész tanuló. A pontozó lapok kiértékelése után az idei
tanévben Farkas Zsolt kapta a Szakma legjobbja címet. A díjazottaknak az
iskola tantestülete gratulál.

11. oldal

Dobogós helyezés
az SZÉTV-n
A Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak országos
Versenyét az idei tanévben immár 11. alkalommal rendezték meg. A megmérettetés 20 szakmacsoportban több mint 2800 versenyző diák részvételével zajlott. A mezőgazdasági szakmacsoportban 100-nál is több versenyző indult a verseny elődöntőjén. Az interaktív elődöntő eredményei alapján
harmincan jutottak a döntőbe, köztük volt iskolánk diákja Ritzl Bence 12.K
osztályos tanuló is.
A verseny döntőjét Szolnokon rendezték 2015. április 16-17-én. Az első
napon írásban, a második napon pedig szóban kellett bizonyítani a tanulóknak a tudásukat, rátermettségüket. Az ünnepélyes eredményhirdetésre
egy hetet kellett várnunk, de megérte. Ritzl Bence az előkelő 3. helyet szerezte meg, ezzel is öregbítve iskolánk jó hírnevét. A tárgyjutalmakon kívül
Bence 100 többlet pontot kapott, amelyet majd a felsőfokú továbbtanulásához használhat fel. A pontok beszámítására még 2 évet biztosan várni kell,
mivel Bence úgy döntött, hogy előbb iskolánkban mezőgazdasági gépésztechnikusi végzettséget szerez. Felkészítői Berta László, Éder János és
Zámbó Gábor tanár urak joggal remélhetik, hogy 2 év múlva az OSZTV-n
Bence hasonló sikereket fog majd elérni.
Ritzl Bence a versenyen elért helyezése és a kitűnő tanulmányi eredménye alapján kiérdemelte a Georgica alapítvány által alapított az Év diákja
kitüntető címet is. Szívből gratulálunk!

Ritzl Bence felkészítő tanárával Berta Lászlóval

Az Év tanulói
Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Georgica Alapítványa minden tanévben a ballagási ünnepség keretein belül értékes díjban
részesíti azokat a kimagasló eredményt elért tanulókat, akik a jó tanulmányi eredményük mellett az országos versenyeken szerzett előkelő helyezésükkel is hozzájárulnak az iskola hírnevének gyarapításához. Az alapítvány tanévenként egy fő szakiskolás és egy fő szakközépiskolás tanulót
részesít az „Év tanulója” kitüntetésben, amely kitüntető oklevél és emlékplakett mellé húszezer forint pénzösszeg is jár a jutalmazottnak.
A 2014/2015. tanévben a szakközépiskolások közül Ritzl Bence 12.K
osztályos, a szakiskolások közül pedig Gyöngyösi József 11.C osztályos tanuló érdemelte ki a tantestülettől a legtöbb szavazatot így ők kapták a díjakat.
Az Év Tanulói
mellett az idén az
Alapítvány egyik fő
támogatója a Bácska és Dunamelléki
Mezőgazdasági Szövetség a „Szakma
legjobbját” is díjazta,
aki az oklevél mellett ötvenezer forint
pénzösszegben is
részesült.
A szakma legjobb tanulójának kiválasztásához a gyakorlati oktatók testülete szigorú pontrendszert dolgozott ki, melynek alapján a legjobb mezőgazdasági gépész tanuló az idei tanévben Farkas Zsolt 11.A osztályos tanuló lett.
A díjazottaknak szívből gratulálunk.

Az idei tanévben az iskolánk 6 végzős osztályának 126 tanulója ballagott el. Reggel a diákok 105 géppel vonultak végig a város utcáin. Különlegesssége volt a gépes ballagásnak, hogy az egyik most végzős fiú ehhez az alkalomhoz kötve, a menetet megállítva, rendhagyó módon az iskolája sarkánál kérte meg a közönség soraiban tartózkodó barátnője kezét, nem kis meglepetést okozva a hölgynek.
Az ünnepség a hagyományos ballagással folytatódott. A jutalmazásokat követően Szent János áldással köszönet el egymástól végzős diákok képviselője és az intézmény főigazgatója, Taskovics Péter.

Ritzl Bence a végzős szakközépiskolás tanuló, a SZTÉV III. helyezettje.
Berta László
szaktanár

Végzős technikus tanulónk is
bizonyítvánnyal tért haza!

Az előző lapszámban már írtuk, hogy a mezőgazdasági gépésztechnikus szakma végzős tanulói számára kiírt Országos szakmai tanulmányi
verseny döntőjében Szabó Bence végzős tanulónk az eredmények összesítése után, a versenyben elért teljesítménye alapján mentesül az összes
vizsgatantárgy alól és a makói döntőről már jeles mezőgazdasági gépésztechnikus bizonyítvánnyal tért haza.
A versenyző felkészítését Berta László, Éder János, Juhász Zoltán,
Zámbó Gábor, Dénes Gábor, Kozla Krisztián és Szalma István végezték.
Gratulálunk a versenyen elért eredményhez!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

12. oldal

2015. május

A dietetikus tanácsai

2015. május 5.

Gombaismeret

Jánoshalma Város Önkormányzat

A SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS HÍREI

JÁNOSHALMA VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA PROJEKT

Az átadás hónapjába lépett a csatornahálózat kivitelezése. A Mérnök, a Kivitelező
és a Beruházó közösen járja le a hálózat nyomvonalát és ellenőrzi a megvalósítás
helyességét.
Ebben a hónapban még további javítások és helyreigazítások várhatók a területen a
Mérnök utasítása szerint. Az eddig átvett csatornaszakaszok megfelelőek, mind víztartás
próba, mind lejtés szempontjából. Ezek a hálózatrészek idegen vizektől mentesek, így
a házi bekötések ezen öblözetekben kivitelezhetők. A munkálatok az ingatlanokon
elindultak. A kivitelező Városgazda Kft. fővállalkozó biztosítja a minősített csőanyagot
az alvállalkozói részére. Ez biztosít minden ingatlan tulajdonost, hogy I. osztályú
minőségű anyagból megfelelő, hosszú élettartamú bekötés (rákötés) készül. Mint
arról már többen meggyőződhettek, az átvétel nyílt árkos, a Szolgáltató és a kivitelező
jelenlétében történik. Csak jól megvalósított szakaszok kerülnek átvételre. A munkák
tovább folytatódnak a Jánoshalmi Víziközmű-társulat a tervek szerint őszre szeretné
befejezni a rákötési munkákat.
A szennyvíztisztító telep próbaüzeme tovább folytatódik. A folyamatos rákötések
fokozatosan segítik a telep működését és minél jobb kapacitásbeli kihasználását.
Várhatóan az összes rákötés megvalósításával 80-90%-on fog üzemelni a telep, amely
kimondottan hatékony üzemetetési körülménynek számít majd.
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

A világon mintegy 120 ezer különböző gombafaj ismert,
melyek közül Európában 4 ezer termőtestes
gomba él, közülük 300 mérgező a gerincesek, így az ember számára is. A természetben egész évben megtalálhatók a különféle gombafajok, mégis a gombászok elsősorban az áprilistól novemberig terjedő időszakban járják a vidéket.
A gombák biológiai hatása sokrétű. Vannak mérgező anyagokat termelők, de az
utóbbi időben egyre többen foglalkoznak
egyes gombák gyógyító hatásával is.
Számtalan hasznos tápanyagot tartalmaznak, miközben fogyasztásuk csekély
kalória-bevitellel jár. A gombákban legnagyobb mennyiségben (88-92 százalék) víz
van. Az ásványi anyagok főleg a kalap
bőrében találhatók, nagyobb mennyiségben káliumot és foszfort tartalmaznak. A
gombák fehérjéinek aminosav összetétele
hasonlatos az állati fehérjékhez. Szénhid-

rátjaik főleg összetett cukrok, ilyen a sejtfalat alkotó kitin.
A gombát ballaszt-, íz- és aromaanyagai teszik különösen kedveltté, és nem
lényegtelen szempont, hogy 100 gramm
gombába mindössze 20-40 kalória van.
Cukorbetegek is bátran fogyaszthatják.
Tisztításkor csak akkor távolítsuk el a kalap
bőrét, ha ez nem kerülhető el, az aromaanyagok nagy része ugyanis itt található.
Magas víztartalma miatt a nyers gomba, de
a gombás étel is gyorsan megromlik. Frissen
kell felhasználni és nem ajánlatos tárolni!
A párolás ideje általában 10-15 perc,
ennél hosszabb idő csak megkeményíti a gomba húsát. Vannak azonban olyan
ehető gombák is, amelyek nyersen mérgezők, de alaposan, legalább 30 percig
főzve ízletes ételek készíthetők belőlük.
A gomba nem könnyen emészthető étel,
ezért alaposan meg kell rágni, a rossz fogazatúak inkább darálva fogyasszák.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

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%, vis�sza nem térítendő támogatás.
A projekt keretében elnyert támogatás hozzájárult a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi
Központ zavartalan, magas színvonalú működtetéséhez szükséges humánerőforrás (szakorvosok, szakdolgozók) biztosításához.
A fent jelzett időszakban a projekt sikeresen zárul intézményünkben.
dr. Horváth Endre
ügyvezető

A stressz életünk szerves része,
de sokat tehetünk ellene
A stressz az élet természetes velejárója, hatása annak mértéke
és tartóssága függvényében érvényesül. A tartós negatív stres�sz egészségromláshoz vezethet. Röviden bemutatjuk a munkahelyi stressz legfőbb jellemzőit, illetve az ártalomcsökkentés lehetséges módozatait.
A stresszel kapcsolatosan a legtöbben általában egy olyan
jelenséget azonosítanak, amely eleve determinált, az egyén védtelen vele szemben, s amely csak és kizárólag káros hatással bír
az emberre. Érdemes tudatosítani: a stressz nem ellenség, hanem
a szervezet reakciója a bekövetkező változásokra, ami az ember
alkalmazkodását segíti a folyamatosan változó körülményekhez. Tény, hogy a tartós káros stressz (distressz) negatív hatású, számos fizikai, lelki és mentális probléma forrása lehet. A pozitív stressz (eustressz) esetében káros hatás nem áll fenn, ellenben segítheti a személyes fejlődést, aktivitásra serkenthet. A leg�gyakrabban használt meghatározás szerint „a stressz az, amikor
egy személy a környezetből érkező megterhelést, kényszert vagy
lehetőséget úgy ítéli meg, mint olyat, ami meghaladja erőforrásait”. A stressz – hangozzék ez bármennyire fenyegetően is –, el- és
kikerülhetetlen. Az egyén életében minden olyan helyzet stresszforrásként jelenhet meg, amit fenyegetőnek, unalmasnak érez. A
frusztráció, illetve a tehetetlenség érzése is e körbe tartozik.
Negatív stressz: kimerült erőforrások
A tartós, negatív stressz által előidézett kihívások okán csökkennek a megküzdéshez szükséges erőforrások. A kimerültségnek számos fizikai-, lelki-, illetve viselkedésbéli tünetei vannak. A
fejfájás, az alvászavar, a kimerültség, a vérnyomás növekedése,
az immunitás csökkenése, vagy éppen a pszichoszomatikus megbetegedések fontos jelzések. A lelki tünetek szintén jelentősek:
megjelenhet a félelemérzet, az idegesség, vagy éppen a bizonytalanságérzet is. Az izgatottság mellett felléphet még az alacsony
önértékelés, az apátia, illetve a depresszió is. Az egyén viselkedésbéli következményeként a csökkent teljesítőképesség, étvágytalanság, a szociális kapcsolatokban megjelenő zavarok, illetve a
szerhasználat figyelhető meg. A stresszel összefüggésbe hozható
betegségek közül érdemes megemlíteni a szív- és érrendszer, a
központi idegrendszer, vagy az immunrendszer megbetegedéseit.
Jól látszik: a stresszhelyzethez való alkalmazkodás létfontosságú.
Bárhol, bármikor
Mint már jeleztük, a stressz az élet bármelyik területén megjelenhet. Az alábbiakban röviden a munkahelyi stressz kérdését foglaljuk össze. Mivel az ember élete jelentős részét a munkahelyén
tölti, lényeges kérdés, hogy ott milyen stresszhatások érik, azokat
hogyan tudja feldolgozni, illetve kezelni. Noha a munkahelyi stres�-

sz a személyiségtől, illetve motivációtól függően eltérő formában
jelenhet meg, mégis vannak általánosnak nevezhető, jelzésértékű
reakciók a munkavállaló részéről.
Eszerint:
-  a legkisebb kudarcra is idegesen reagál
-  nem tud együtt dolgozni a többiekkel
-  nem tudja meghatározni a prioritásokat
-  állandóan elfoglalt, de a feladataira nem tud jól felkészülni
-  gyakran összeütközik feletteseivel, beosztottjaival
-  túlságosan elfoglalt, nem megy szabadságra
-  hazaviszi a munkát, éjjel és hétvégéken is dolgozik
-  elzárkózik a problémák és kilátások megvitatásától
-  nem tud koncentrálni, rossz a memóriája
Mi a stressz forrása?
A munkahelyi stressz forrása legtöbbször maga a munka. A
nem megfelelő fizikai körülmények, a túl kevés vagy túl sok munka, vagy a sürgető határidők stresszreakciót válthatnak ki. A felelősségi körök tisztázatlansága, hatáskörön kívüli feladatok elvégzése, vagy éppen a karrierút nem az egyén által elvárt módon történő alakulása is kockázatot jelenthetnek. A szervezeti kultúra –
amennyiben például rideg, konfliktusos légkörről van szó – szintén munkahelyi stressz forrása lehet.
Az ártalomcsökkentés nem lehetetlen, e folyamatban mindkét
szereplőnek feladata van. A munkavállaló esetében a magas önismereti szint, a célok pontos kijelölése, a társasa támogatás, az
önfejlesztés kiemelt szerepben van. Döntő jelentőségű a munka
világa és a privát élet egymáshoz való viszonya is.
Ugyanakkor a munkakörök, szerephatárok, a felelősségi szintek pontos meghatározása a munkaadó feladata. A kihívást jelentő, de nem teljesíthetetlen célok meghatározása, az adott feladatra a megfelelő munkavállaló kiválasztása szintén a cégmenedzsment dolga. Szintén munkaadói felelősség a realitásokkal lépést
tartó karriertervezés. A teljesítménymenedzsment a dolgozók
problémáit, ambíciót tartja szem előtt, a tanácsadás pedig a dolgozók lelki problémáira keresi a megoldásokat. A vezetők részére fenntartott képzések pedig a vezető, illetve a többi munkavállaló stressz-szintjének csökkentését célozza meg.
Mivel a tartós és magas szintű munkahelyi stressz az egyén,
illetve a cég/vállalat szempontjából is káros, közös érdek annak
csökkentése, megelőzése.
(forrás: egeszseg.hu)
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Fehérneműként használható
pelenkával az aktív
hétköznapokért
Ki ne ismerné azt a helyzetet, amikor
az idős családtag nem akar kimozdulni otthonról, minden korábbi programját
lemondja, még kedvenc elfoglaltságairól
is leszokik. A család kérdései elől kitér,
a segítség elfogadásától elzárkózik. Az
aktív életről, társas kapcsolatokról való
lemondás hátterében sokszor az akaratlan vizeletvesztés áll, ami a kor előrehaladásával egyre gyakoribb a nők és férfiak körében egyaránt. Ilyen esetekben a
család feladata kettős: diszkrét módon
segíteni az idős családtagot, hogy vis�szataláljon korábbi aktív életviteléhez,
valamint az átmeneti időszakban gondoskodni a családtag ellátásáról.
Az akaratlan vizeletvesztés problémájának kezelésére számos lehetőség áll rendelkezésre, de nem mindenkinek felel meg
ugyanaz mód: sok aktív életet élő beteg
utasítja el a hagyományos pelenka alkalmazását, mert úgy érzi, sérti méltóságának megőrzésében. Ezért további megoldási lehetőségeket keres, melyek biztosítják számára az akaratlan vizeletvesztés
okozta valamennyi problémára a megoldást, hiszen a szivárgás, a kellemetlen szagok és foltok a ruhán mind kizárják a társadalmi kapcsolatok fenntartását.
A megfelelő inkontinencia eszköz megszünteti a vizeletvesztéssel járó kellemetlen tüneteket, és ennek számtalan pozitív
hozadéka van: az érintett újra mer közösségbe menni, elszigeteltsége megszűnik,
visszatér hétköznapi teendőihez, az önellátáshoz. Mindezek további pozitív következménye a beteg hangulatának jelentős
javulása, életkedvének visszatérése. Hogy
kinek mi a legmegfelelőbb az teljes egészében személyre szabott, ezért jó, ha a beteg
többféle módszert, terméket is ki tud próbálni, hogy azután a tapasztalatok birtokában
tudjon dönteni.

Ehhez kíván segítséget nyújtani a Cseppnyi Önbizalom – Kontinencia Betegedukációs Program keretében nemrég indult www.
mobilbetegpelenka.hu internetes oldal, ahol
megfelelő tájékoztatás, az új lehetőségek
bemutatása mellett lehetőség van az új,
fehérneműhöz hasonló pelenkából ingyenes bemutatótermék kérésére is.
A nadrágpelenka kialakítása nagyon
hasonlít a hagyományos fehérneműhöz,
a ruha alatt diszkréten viselhető, szabad
mozgást biztosít használójának. A puha,
szövetszerű külső borítás valódi alsónemű
érzetét kelti: diszkréten követi a test formáját, komfortos viseletet biztosít. A kellemetlen szagok kialakulását pedig a szagsemlegesítő rendszer gátolja meg. A nadrágpelenka abban is hasonlít a fehérneműhöz,
hogy több méretben kapható, így személyre szabott megoldást nyújt. A felhelyezés
és a levétel rendkívül egyszerű: pont úgy
kell használni, mint a hagyományos fehérneműt. Az új fehérneműként használható nadrágpelenka megoldást nyújt az aktív
életet továbbra is folytatni kívánó vizelettartási problémában érintett betegek számára azáltal, hogy újra teljes életet élhetnek,
megőrizhetik és javíthatják önellátó képességüket, és egyúttal a meglévő kontinencia
képességét is megtartják.
Az Országos Alapellátási Intézet, a
Magyar Általános Orvosok Tudományos
Egyesülete és a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara szakmai támogatásával megvalósuló programról további
információkat a www.mobilbetegpelenka.hu
weboldalon találhat.
További sajtóinformáció:
Nagy Ákos
VM.komm Kommunikációs Tanácsadó iroda

Tel: (1) 350-6951, 20/933-1801
E-mail: nagy.akos@vmkomm.hu
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SZÜLŐK KLUBJA

– ÉRTÜK ÉS NEM HELYETTÜK –
„Az anyaság nem arról szól,
hogy miről kell lemondani,
hanem arról, hogy mit nyertél
avval, hogy anya lettél.”

13. oldal

Tehetséggondozás a
Gyermeklánc Óvodában

Kurucz Fanni a Radnóti utcai óvoda Katica csoportjának óvodá-

2014 novembere óta működik a Klub, kéthetente, szerdánként szoktunk találkozni.

Az érdeklődő anyukák rendszeresen jelen vannak és aktívan vesznek
részt a beszélgetésekben.
A mögöttünk lévő néhány hónapban több – a gyerek egészséges, harmonikus fejlődését befolyásoló – területet érintettünk már. Ilyen volt a:
Gyermekvárás – magzati élet; Szülői hivatás – felelősségvállalás; Család –
szeretet a szó igazi értelmében, stb.
Április 8-án – mindannyiunk legnagyobb örömére – vendégünk és egyben előadónk is volt Kinigopulos Márta pszichológus. Hasznos tudnivalókkal, tanácsokkal gazdagodtunk, nagyon jól éreztük magunkat.
A jövőben is várom az érdeklődő anyukákat!
Dudás Mária
a Klub vezetője

sa. Az itt működő kézműves tehetségműhelyünkben tevékenykedik. Fanni alkotása a kalocsai városi óvodák által meghirdetett „Csillaglesen” című járási rajzpályázatán különdíjat nyert.
Büszkék vagyunk rá!
Katica csoport óvónői

Óvjuk a Földet!
Zöld Óvoda lévén, a Gyermeklánc Óvodában mindennapjainkat áthatja a környezettudatos gondolkodás, a természet szeretetére, megbecsülésére nevelés.
A Föld Napja alkalmából, április 22-én, ha lehet, még hangsúlyosabban
foglalkoztunk a környezetvédelemmel.
A Batthyány utcai óvoda nagycsoportosai kirándulás során gyakorolhatták a felelősségteljes túrázást, az Erdei Óvodában gyönyörködhettek a természet szépségében.

A Radnóti utcai óvodában játékos feladatokkal bizonyíthatták a gyerekek, hogy ügyesen szét tudják válogatni az újrahasznosítható hulladékot,
hogy kacifántos akadálypályán is megőrzik az éltető vizet. Terepasztalon
megkeresték a különféle állatok természetes élőhelyét, miközben megbeszéltük: az állatok otthonára is úgy kell vigyáznunk, mint a saját házunkra,
kertünkre. A vállalkozó kedvűek bekötött szemmel, nagy kuncogás közepette, párosíthatták környezetünk kellemes és kevésbé finom illatait.
Végül mindenki kiszínezte a saját magát jelképező papíremberkét, hogy
egy közös képpel is kifejezhessük: Kedves Föld! Nagyon vigyázunk Rád!
Puskás Katalin
óvodapedagógus
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

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

Májusi
Kéztörlő 2tek. 2rtg.

extra ajánlata!
Május 9-31-ig

129-Ft/cs

Május 9-24-ig

Márka szénsavas üdítőitalok 2l
Aro jégkrémek 3l

215-Ft/db

Május 25-31-ig

1245-Ft/db

A készlet erejéig!

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJRA INDUL A PIACI HANGOSHIRDETÉS!
Magánszemélyek és vállalkozások üzleti jellegű
hirdetéseit áll módunkban díj ellenében hirdetni.
Érdeklődni lehet a sportcsarnok pénztárában.

(64,50Ft/tek)
(107,50Ft/l)
(415Ft/l)

Halasi utcai Hangya ABC-ben minden
délután 17:00-19:00 óráig 5% kedvezményt
adunk kedves vásárlóinknak!
Kivéve:újság!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó
házi bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet:
06-77/401-001 és a 06-77/401-344 telefonokon

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.

ISMÉT INDUL A NYÁRI ÚSZÓTANFOLYAM AZ USZODÁBAN!
2015.06.17-től (szerda) naponta 09.00-11.00-ig igény
esetén több korosztályos csoportban is.

Érdeklődni lehet a sportcsarnok pénztárában 2015.05.26-tól.

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

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik

Tóth József
(Joe)
temetésén részt vettek, elhozták sírjára a tisztelet és szeretet virágait.
Nagynénéd és Unokatestvéreid

STÍLUS
ÜZLET
Evőeszköz
(kanál vagy villa 6 db-os):
250.- Ft/cs.

Öntapadó tapéta
(45cm×2 m): 400.- Ft
Autóillatosító: 120.- Ft
Játék csúszda
(135×85×76 cm):
6990.- Ft

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2015. április hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Kasziba Józsefné
sz: Molnár Mária
élt: 90 évet
Czehelnik István
élt: 67 évet
Kolompár Margit
élt: 53 évet
Fehér Mihályné
sz: Nyerges Gizella
élt: 76 évet
Barta Jánosné
sz: Herczeg Krisztina élt: 86 évet
Sziráki Mihályné
sz: Simhercz Ilona
élt: 90 évet
Dr. Gregus Gábor állatorvos
élt: 50 évet
Tokodi István
élt: 62 évet
Mészáros Istvánné
sz: Varga Mária
élt: 93 évet
Péter-Szabó Mihályné
sz: Nyíri Mária
élt: 87 évet
Grizák István
élt: 77 évet

Varga Lászlóné
sz: Mészáros Julianna
Kiss Gáspárné
sz: Deák Etelka
Galicz Antalné
sz: Székely Ilona
Kiss István
Tóth József /Joe/
Bors Istvánné
sz: Radvánszki Erzsébet
Taskovics Benedekné
sz: Horváth Magdolna
Rabb Antalné
sz: Vankovics Etelka
Csámpai András
Kapás Lászlóné
sz: Gömbösi Margit

élt: 84 évet

További akcióinkat
keresse üzletükben

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.

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

élt: 77 évet
élt: 86 évet
élt: 83 évet
élt: 64 évet
élt: 69 évet
élt: 90 évet
élt: 85 évet
élt: 49 évet
élt: 69 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

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

Dr. Csényi Attila ügy vezető

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

KISS ATTILA

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

Tel.:06-20-32 39 906

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2015. április hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Kovács Józsefné (1931)			
Klinkó János (1962)
Csobán Szilveszter (1931)			
Kazi Jánosné (1927)
Nagy Antal László (1934)			
Vida József (1946)
Kotró Ferenc (1936)			
Pécsi Imréné (1947)
Madarász Mihály Györgyné sz. Hugyi Magdolna Margit (1944)
Taskovics Vencelné (1926)
Szöllősi Jánosné sz: Varga Terézia (1925)

„Miért sirattok?
Hisz Isten arca volt,
mely simogatón,
hívón rám hajolt.
És én mentem…”
Nagy Zsolt ügyvezető
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2015. május

JFC márciusi eredményei
U-17:

04.04:

Gólszerzők: Fetter Mihály, Piriczki Péter
Fenyvesi Ferenc edző:
-A 2. és 3. helyezett összecsapása jó mérkőzést eredményezett.
Győzelmünkkel stabilizáltuk 2. helyünket.
Felnőtt

04.05:

„Idegenben továbbra is
pontveszteség nélkül”
Kelebia-Jánoshalma 0:1 (0:1)

Kelebia, 100 néző
Gólszerző: Farkas András 39’
Jók: Nagy Dániel, Lódri Ferenc, Grácz Gergő
Gieszinger Ferenc edző: Támadóink sokszor rossz döntést hoztak,
emiatt lett szoros az eredmény.
U-21:
Kelebia-Jánoshalma 1:2 (1:0)

Gólszerzők: Lengyel Endre, Enesei Dániel
Fenyvesi Ferenc edző:-A szezon eddigi legszervezettebb játékával
sikerült megnyerni egy rangadót.
Felnőtt

04.12

„ A csapat ezúttal jól játszott”
Jánoshalma-Bácsborsód 6:0 (2:0)

Jánoshalma,120 néző
Gólszerzők: Gieszinger Péter 22’,50’, Kisa Péter 26’,60’, Grácz
Roland 77’, Farkas András 92’
Jók: Gieszinger Péter, Jeszenszky Roland, Kisa Péter, Kiss Benedek.
Gieszinger Ferenc edző: Kiütéses győzelem egy fegyelmezetlen,
sokat reklamáló csapattal szemben.
U-21:
Jánoshalma-Bácsborsód 3:0 (2:0)

Gólszerzők: Hegedűs Máté, Sztojka Szilárd, Enesei Dániel
Fenyvesi Ferenc edző: Visszavágtunk az őszi vereségért.
U-17:

04.18:
Jánoshalma-Hajós 5:1 (4:0)

Gólszerzők: Fetter Mihály, Zentay Viktor, Fenyvesi Dávid, Piriczki
Péter, Hegedűs Bence.
A mérkőzést végig irányító csapat fölényesen győzött.
Felnőtt

04.19:

„Vérbeli rangadón nyert csapatunk”
Jánoshalma-Dusnok 2:0 (1:0)

Jánoshalma,200 néző
Gólszerzők: Gieszinger Péter 6’, Kisa Péter 64’
Jók: Gieszinger Péter, Kisa Péter, Irbouh Soufiane, Kovács Máté,
Sánta Tamás.
Gieszinger Ferenc edző: Remek mérkőzésen megfosztottuk vendégeinket veretlenségüktől. Gratulálok minden játékosnak. Ma megmutattuk mentálisan erősek tudunk lenni! Kár, hogy a mérkőzést
beárnyékolta a vendégszurkolók botrányos, vandál viselkedése.
U-21:

több gólt. Ezen kell még javítanunk!

Bácsbokod-Jánoshalma 1:2 (1:0)

Jánoshalma-Dusnok 3:0(2:0)

Gólszerző: Tóth Zorán 2, Enesei Márton.
Fenyvesi Ferenc edző: Helyzetkihasználásunk miatt nem lőttünk

Felnőtt

04.25.

„ Váratlan pontvesztés”
Szeremle-Jánoshalma 1:1 (1:1)

Szeremle, 100 néző
Gólszerzőnk: Gieszinger Péter a 41’.
Jók: Urlauber István, Gieszinger Péter, Kovács Máté.
Gieszinger Ferenc edző:- Támadóink – enyhén szólva – nem álltak
a helyzet magaslatán a rendkívül rossz talajú játéktéren.
U-21:

Szeremle-Jánoshalma 1:2 (0:0)

Gólszerző: Mészáros Adrián 2.
Fenyvesi Ferenc edző:- Ezen a napon minden rendben volt, igazi csapatként fociztunk. Ennek köszönhetően tudtuk legyőzni saját
pályáján a Szeremlét. Minden játékosomat dicséret illet, gratulálok nekik. Remélem, ez a mentalitás most már kitart a bajnokság
végéig!
U-17:

„ A jobb csapat győzött”
Kiskunhalas-Jánoshalma 0:2 (0:1)

Gólszerzők: Madarász Ákos, Fenyvesi Dávid
Felnőtt:

05.03:

„Szimpatikus, sportszerűen
küzdő csapatot győztünk le”
Jánoshalma- Bajaszentistván 7:0 (2:0)

Jánoshalma,120 néző
Gólszerzők:Irbouh Soufiane 35’,Jeszenszky Roland 45’, 47’,66,
Farkas András 53’, Gieszinger Péter 70’,85’
Jók: Irbouh Soufiane, Gieszinger Péter, Nagy Dániel, Farkas András
Gieszinger Ferenc edző: Ezúttal a fiúk az idény eddigi legjobb játékát produkálták. Gratulálok a csapatnak!
U-21:

Jánoshalma-Bajaszentistván 5:0 (3:0)

Gólszerzők: Harczi László, Lengyel Endre, Mészáros Adrián, Enesei Dániel 2.
Fenyvesi Ferenc edző:- Lelkesen, határozottan és helyenként jól
játszottunk a mai napon. Nem sok esélyt hagytunk ellenfelünknek.
Gratulálok az egész csapatnak!
U-17:
Jánoshalma-Nemesnádudvar 7:1 (7:0)
Gólszerzők: Fenyvesi Dávid, Fetter Mihály, Piriczki Péter,Szem
Milán, Tombácz Zsolt
Az első félidőben minden eldőlt, a második már csak formalitás volt.

Összességében eredményes hónapot tudhatunk magunk mögött,
hiszen egyetlen döntetlen kivételével minden fronton győztesként
hagytuk el a pályákat. Felnőtt és U-21-es csapatunk továbbra is
vezeti a tabellát, míg az U-17 korosztály második helyen áll.
Tájékoztatásul közlöm a tisztelt szurkolókkal, hogy a következő
mérkőzésen május 10-én 17 órakor Érsekcsanádon vendégszerepel a JFC
Horváth Mihály
elnök

Szintidőn belül teljesítettek
2015.ápr. 18-án került megrendezésre a XII. Petőfi
teljesítmény - túra, melyen a JATESZ Nordic Walking
csapata 9 fővel képviseltette magát. A túra helyszínére, Kiskőrösre a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal
támogatásával jutottak el, melyet ez úton is szeretnének megköszönni. A 23 km-es távot minden résztvevő szintidőn belül teljesítette. Gratulálunk!!
A hónap második túrájára ápr. 26-án Kunfehértón került sor. A Kunfehértói tókerülő-túra már egy
kisebb táv volt. Az 5km-es távon a következő nemzedék túrázói is szép számmal vettek részt. A tavaszias időjárásnak köszönhetően 11 felnőtt és 5 kisgyermek részvételével egy igazán kellemes túrát tudhatnak maguk mögött.
Csillag Erzsébet

15. oldal

Ismét az első helyen a csapat
2015 03.29 Kiskunmajsai Mókusok – Aranybácska 2 – 0 (0 – 0)

Elrontottuk a játékot, és így a hazaiaké a három pont.

2015 04.05 Aranybécska – Kiskunhalas 3 – 3 (1 – 2 )

Küzdelmes gól gazdag mérkőzést játszottunk.
A mérkőzés legjobbja Fazekas Evelin lett.

2015 04.12. Városföld – Aranybácska 0 – 6 (0 – 3)

A nagyarányú győzelmet is megérdemeltük.
A mérkőzés legjobbja János Fruzsina lett.

2015 04.18. Katymár – Aranybácska 3 – 1 (2 – 1)

Értékes győzelmet arattunk.
A mérkőzés legjobbja Nagy Vivien lett.

2015 04.26. Aranybácska – Kalocsai Méhecskék 7 – 0 (5 – 0)

A mérkőzés során elfogytak a méhek.
A mérkőzés legjobbja Horváth Klaudia lett.
Győzelmünkkel megőriztük az első helyünket.

Elkezdték az U – 15 is a mérkőzéseiket. Fejér megyében játszunk kupa rendszerben. A
játék során 1 győzelem egy döntetlen két vereséget értünk el.
A játéknap legjobbjai Kenderesi Kíra és Ádám Viktória lettek
Gál L ászló
edző
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16. oldal

Tanultak közlekedni

Szent György napon,
a Rendőrség napján, a
Batthyany utcai óvodásoknak nagy örömet okozott három rendőr. Kasziba Tibor, Hegyi Tamás
és Komáromi Szabolcs
három, akkumulátorral működtetett kisautóval érkezett az óvodához. Az intézmény előtti útszakaszon minden
gyerek beülhetett a kisautókba, és gyakorolhatta
a járművel való közleke-

2015. május

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.

dést rendőri segédlettel. ELőször
is az úttesten történő egyenes
haladást kellett gyakorolni, majd
a zebra előtti magatartás szabályait. Azok a gyerekek, akik nem
vezettek, gyalogosok szerepét játszották el. A gyakorlás végén az
utolsó csoport kivételével (mert
el kellett menni bevetésre) jutott
idő ismerkedni a rendőrség autójával is. Összességben igazán jó
kezdeményezés volt ez a déleőtt,
amit a gyereke is nagyon élveztek.
Köszönjük!

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

1 % -KAL A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

Évzáró közgyűlés a
Gazdakörben
A helyi Gazdakör 2015. április 19-én tartotta meg évzáró közgyűlését
az egyesület székházában.
A közgyűlés a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők és a levező elnök Kiss
Róbert megválasztásával kezdődött, majd a napirendi pontok elfogadásával folytatódott.
Elsőnek Farkas László a gazdaköri elnök beszámolója hangzott el, az
elmúlt évben végzett munkáról. Az elnök időrendi sorrendben ismertette
a gazdakör 2014. május óta megtartott rendezvényeit, amelyből kiderült,
hogy az egyesület fontos szerepet játszik Jánoshalma kulturális és gazdasági életében egyaránt. Az egyesület pénzügyi helyzete rendezett, lejárt
szállítói tartozása nincs. Az elnök felhívta a tagság figyelmét., hogy 2016.
március végéig, az új Ptk. szerint, minden civilszervezetnek, így a gazdakörnek is, új alapszabályt kell készítenie.
A tagdíj fizetési morál javuló tendenciát mutat, azokat a tagokat, akik az
előző évi tagdíjukat rendezték, különféle kedvezmények illetik meg a gazdakör részéről. A 2015. évben 24 fő tagsági viszonyát lett megszüntetve,
részben saját kérésre, részben a tagdíj több éven keresztüli nem fizetése miatt. Ezzel egy időben új tagokat is felvettek az egyesületbe. Egy főt
fegyelmi és etikai okok miatt kizárták a szervezetből. az elnök beszámolójában hangsúlyozta. a Gazdakör épületének felújításával, valamint kifestésével kulturáltabb helyet tud biztosítani tagjainak és a tanfolyamokon,
rendezvényeken résztvevőknek is. A gazdakör 18 szervezettel és intézménnyel tart fent kapcsolatot. Ezeken felül nagyon fontos a bácskossuthfalvi és a temerini testvérszervezetekkel való kapcsolattartás is. Az elnök
befejezésül kiemelte „Rendezvényeink és előadásaink számát nem tehetetlenségünk akadályozza, hanem sok esetben a forrás illetve az érdeklődés hiánya.” Ezután Kovács Sándornak a számvizsgáló bizottság elnökének a beszámolója következett, majd Farkas Lászlóné az egyesület
pénztárosa ismertette a pénzügyi helyzetet. A 2015-ös év pénzügyi tervének előterjesztője Ötvös Tiborné titkár volt, aki beszámolójában kiemelte a
pályázatokban való részvétel fontosságát. A beszámolók elfogadása után
következtek az egyéb beszámolók.
Elsőnek Kovács József alpolgármester adott tájékoztatást a település
dolgairól és válaszolt a feltett kérdésekre is. a hozzászólások befejezése
után a gyűlés véget ér.
Ezután a gazdakör egy kis pogácsával és hozzávaló itallal vendégelte meg a résztvevőket.
A Gazdakör elsősorban a helyi gazdák gondjain igyekszik segíteni,
országos gondokat helyzeténél fogva nem tud megoldani, ezért ne kérje
senki tőlük számon, az olyan problémák megoldását, amelyet csak szinten lehet megoldani. Az ilyen problémák megoldásában a gazdakör csak
egyet tehet, felhívja a felsőbb szakigazgatási szerv figyelmét a felmerült problémára. A jánoshalmi gazdakör a helyi gazdák érdekeit képviseli,
ehhez a nem könnyű feladathoz várja soraiba a helyi gazdák minél szélesebb rétegét, azért, hogy a jövőben még eredményesebben tudja őket
képviselni a mezőgazdasági termelés területén.
Fajszi Ferenc

Faddi Szabolcs

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

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

Adószám: 19046550-1-03

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

Köszönettel: a HKKE vezetősége

Or vosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

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

BOR

Ügyeleti beosztás:

A MINDENNAPOKRA!

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

Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

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

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma: 06-77/401-070

Löncs hús 400g

269 Ft

199Ft

498 Ft/kg

Natúr Lecsó 680g

269 Ft

199Ft

332Ft/kg

Anyak önyv i hír ek

Csemege Uborka (3-6) 680g 299 Ft

199Ft

332 Ft/kg

született:

Tchibo Family 250g		399Ft

1596Ft/kg
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Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

2015. május 20-án
lesz kirakodó vásár

Petróczky Ferenc

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

2015. április hónapban
Szegedi Adrián Noé (Anyja neve:
Bogdán Anita), Mezei Maja (a.n.: Csámpai Barbara), Bóna Ákos Géza (a.n.:
Fekete Szilvia), Szolcsán Armandó
(a.n.: Kőrös Melinda), Kőszegi Valentin (a.n.: Kőszegi Eszter), Horváth Vajk
Vencel (a.n.: Pörzsölt Lívia Katalin), Lólé
Regina Felisa (a.n.: Lólé Bettina

Házasságot kötött

Csincsák Izabella és Taskovics Zoltán

GRATULÁLUNK!

