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„Hiszem… a test feltámadását
és az örök életet.”

Nőnapi köszöntő

Jánoshami
mesés siker

A világ már csak ilyen: az ember vagy férfinak, vagy nőnek születik.
Számtalan nemzedék öröksége az a szemlélet, hogy míg a férfiak,
a család fenntartói, az élet más területein tevékenykednek, a nők
a család tartópillérei. Gyermekeket hoznak a világra, minden eszközzel összetartják a családot, feladatuk, hogy legyenek a család
szíve, érzelmi támasza. A nők azok, akikhez a gyermekek testi, lelki
sebeikkel fordulnak, akik letörlik a gyermeki könnyeket, akikhez a
férfi is vigasztalásért, megnyugvásért fordul. Az erőik olykor kimeríthetetlennek tűnnek, s tudják, a legtöbb esetben ők a menedék.
Mindehhez társul, hogy a mai kor követelményei szerint tehetségesek, ügyesek, kitartóak, de ugyanakkor esendőek is.
Tisztelt Hölgyeim! Kívánom, hogy minél teljesebben töltsék be az
édesanyáktól, nagymamáktól kapott életfeladatokat, tegyenek eleget hivatásuknak, munkájuknak, és ragyogja be életük minden napját hozzátartozóik, gyermekeik, unokáik mosolya.
Tisztelt hölgyeim, lányok, kisasszonyok, asszonyok, édesanyák és nagymamák!
Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm Önöket,

Így imádkozzuk a keresztények közös, az apostolok tanúság tevésén
alapuló hitvallásunkban. Ennek a hitnek az alapja Jézus Krisztus feltámadása a halálból. Az apostolok látták meghalni Őt, és találkoztak az élő, feltámadt Krisztussal. Életüket adták ezért a meggyőződésükért. Tudták, hogy
a földi életük elvesztése Krisztusért, az örök életet nyeri meg számukra.
Tanúságot tettek mindenki előtt, hogy Jézus él, az Egyház közössége a
Feltámadottban hívők közössége, akik számára a sír nem a végállomás,
hanem az örök élet kezdete. Az örök élet pedig nem más, mint a Krisztussal való el nem múló közösség. Ez enyhíti gyászunkat, add reményt a
viszontlátásra. Húsvét ünnepe ezt a titkok foglalja magába, az Élet legyőzte a Halált Jézus Krisztusban.
Ebben a hitben üljük meg húsvét ünnepét majd.
Sándor atya plébános
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jó egészséget, megértő szeretetet kívánok
az esztendő minden napján!
Czeller Zoltán polgármester

Már huszonnegyedik
alkalommal rendezte meg
a Katona József Megyei
Könyvtár 2016. február 20-án Kecskeméten az
általános iskolás mesemondók megyei találkozóját. Itt Bács-Kiskun megye
településeinek legjobb
mesemondói, a városi,
területi versenyek győztesei meséltek a közönségnek. Jánoshalmát a városi mesemondó verseny
első helyezettjei, Rencsár
Ábel (Hunyadi Isk. 4. o.)
és Mike Márk (Szent Anna
Iskola 7. o.) képviselte a megmérettetésen. Mike Márk Meseország apródja, Rencsár Ábel pedig, jánoshalmiként először, Meseország nádora
(megyei mesemondó verseny 2. helyezett) címet nyerte el. Gratulálunk és
további sok sikert kívánunk!
Sz.A.

Bormustra Jánoshalmán

Elfogadott
költségvetés
A Képviselő-testület az elmúlt hónapban
elfogadta az Önkormányzat idei költségvetését. A részleteket a 3 oldalon olvashatják

Tájékoztatás
intézményi
átalakításról

A jánoshalmi Gazdakör az idén is megrendezte a borok nemes versenyét. Mint felvételünk is tanúsítja, volt
mit kóstolni és bírálni az ítészeknek. Az eredményeket a 13. oldalon tekinthetik meg.

Fák cseréje a Béke téren

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a törvényi előírások változása
kapcsán 2016. január 1.-i hatállyal
intézményi átalakítás történt.
Intézményünk megnevezése:
Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde
Család és Gyermekjóléti Központ
Intézményünk elérhetősége:
6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.
tel.. 77/400-165
06-70/198-91-50
06-70/198-91-51
Speciális szolgáltatásaink:
Készenléti Szolgálat - Krízis
helyzetben hívható 0-24-ig
06-70/198-09-99
Kapcsolattartási ügyelet:
minden héten
kedden: 900-1200,
csütörtökön: 1300-1600,
szombaton: 900-1200
Ingyenes jogi tanácsadás – dr.
Kecskés Patrícia
ügyfélfogadás: minden hét keddi
napján 1200-1300

Vízkereszt ünnepén nem jöttek üres kézzel a Háromkirályok a templomba.
A 6. oldalon megtudhatják mit hozott a gyermekeknek

Lapunk legközelebb
2016. április 1-én jelenik meg
ISSN 2062-4069

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

Mint felvételünk is tanúsítja látványos a változás a Béke tér Városháza felőli oldalán. Az elmúlt hónapban
a Városgazda Kft. munkatársai szakemberek javaslata alapján kivágták a fenyőfákat. A szakemberek szerint szükséges volt a kivételük. Pótlásukra és a tér arculatának kialakítására kertészmérnökök elkészítették
terveiket. A Képviselő-testület márciusi ülésén 3-4 javaslat közül választja ki, hogy melyik valósuljon meg.
Ezt követően április - május hónapban megkezdődhetnek a munkálatok

Tájékoztató !

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
az I. negyedévi ivóvízhálózat fertőtlenítést 2016. március 29. és 2016. április 4.
között tervezi elvégezni.

Pszichológiai tanácsadás –
Kinogopulosz Márta
2016. július hónaptól kezdődően
minden hét szerdai napján 800-1800
Kérjük fentiekről szíves
tájékoztatásukat megtenni
szíveskedjenek az érdeklődők
számára.
Jánoshalma, 2016. február 26.
Zámbó Judit
szakmai vezető
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Irodalom-díjas Agócs Sándor

Agócs Sándor költő és Harada Kijomi japán műfordítónő vehette át február 14-én vasárnap Budapesten a
Gellért szállóban, a Balassi Bálint-emlékkardot.
Az irodalmi díjat minden évben egy magyar költő és
egy külföldi műfordító kapja.
„A költészet helyzete ma sem rózsás, de a versíró
kezében mindig ott van a szó feletti hatalom. Amikor
a történelem során a vezető politikusokra nem lehetett számítani, mindig a költők léptek előre, és kardot
is ragadtak, ha kellett” - fogalmazott a díjátadón Agócs
Sándor. Mint mondta, a versírás mellett a könyvkiadás
is igazi költészet számára.
Agócs Sándor Kiss-Rigó László Szeged-csanádi
püspöktől vette át az emlékkardot, a díjazott munkásságát Döbrentei Kornél költő méltatta a ceremónián.
„Megalkuvás nélkül képviseli meggyőződését, köteteiben ott a tanúságtétel, olyan korszakokban is, amikor
az arctalan valakik, a szekértáborok rafinált kiötlői azt

sugallják, magyarnak
lenni szégyen. Hát nem
az” - hangsúlyozta Döbrentei Kornél.
A Herendi Porcelánmanufaktúra Balassi-szoborral jutalmazta a
két kitüntetett művészt.
Agócs Sándor 1957ben Jánoshalmán született. Költő, író, szerkesztő, kritikus, bibliográfus. Kecskeméten él.
Verses kötetei mellett
- Forgatott idő (1990),
Háttér (1995) Ördöglakat a számon (2010) költőkről írt bibliográfiát, s megalkotta a Fiatal
Írók József Attila Körének lexikonját (1985).
Az utóbbi évtizedekben
az Antológia Kiadó és
Nyomda Kft. ügyvezető igazgatójaként és felelős szerkesztőjeként tevékenykedik.
Harada Kijomi eddig két fordításkötetet jelentetett
meg Japánban a Micsitani Kiadó könyveként. 2006ban Ady Endre Új versek című kötete került a japán
könyvesboltokba, tavaly ősszel József Attila-fordításkötettel jelentkezett.
Az ünnepségen Agócs Sándor néhány versét Kubik
Anna Kossuth-díjas színművész szavalta el, a Misztrál együttes egy megzenésített Balassi-, valamint egy
Ady-verset adott elő, és közreműködött a Törökbálinti
Cantabile Kórus is.
Az idén huszadik alkalommal odaítélt irodalmi díjat,
a Balassi Bálint-emlékkardot Molnár Pál újságíró alapította, és eddig 37 költő és műfordító vehette át. A
Balassi-kard egy végvári szablya, amelyet a bonyhádi
Fazekas József fegyvermester kovácsolt.
MTI Fotó: Kovács Tamás
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„A vers erejét nem lehet
elhallgattatni”
Balassi Bálint Emlékkarddal
ismerték el Agócs Sándor irodalmi
munkásságát. A költővel a díj kapcsán beszélgettünk.
——Mit Jelent az ön számára ez az
elismerés?
——Ez a díj számomra fölér egy
lovaggá ütéssel. Ezt a díjat, ezt
a súlyos kardot „a magyar irodalmi közéletben évtizedek óta széles körben elismert” magyar költők kapják minden esztendőben.
Így most nem is találom a szavakat, zavarban vagyok, hiszen
soha sem gondoltam, hogy én
valaha is a díjazottak közé kerülhetek... Azok közé, akikre már
ifjúkoromban is fölnéztem, akiktől
sokat tanultam, akik sokat segítettek, s akik megerősítettek, hogy ez a nehezebb út, de messzebbre visz!
——Ön nem csupán költő, hanem szerkesztő, nyomdavezető is egyben. Melyik áll a legközelebb a szívéhez?
——A versírás mellett nekem több évtizede a könyvkiadás, a könyvkészítés is igazi költészet. Minden egyes
elkészült új könyv valójában egy kész vers. Olyan természetességgel az - hiszen benne van az életem -,
ahogyan feljön a nap, ahogy minden reggel felébredek...
A költészet ennyire egyszerű.
Ugyanakkor meglepő, hogy a magyar és az európai
kultúra hagyományait - benne az európai műveltségű
Balassi Bálint költészetét is - most épp a tőlünk nyugatra élők (a magukat európainak tartó „európaiak”)
lökik naponta a sárba... Amikor vezető politikusaira
nem lehetett számítani, mindig a költők léptek előbbre
egy-egy nemzet lelkiismereteként, s fogtak kardot is,
ha kellett: vész közeledik, ideje készülődni.
Verset írni azonban minden körülmények között

A hét embere egy fiatal
jánoshalmi sportoló és kutató
2016 februárjának harmadik hetében
Gieszinger Péter gyógyszerész hallgató lett a Petőfi Népe megyei újság hét
embere. A volt jánoshalmi, majd sziládys diák a labdarúgáshoz szegedi
egyetemistaként sem maradt hűtlen,
ám energiáit elsősorban tanulmányaira fordította, amelynek középpontjába a
gyógyszerkutatás került. A diplomaszerzés után az SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet Nanotechnológiai Kutatócsoportjában szeretné folytatni munkáját és
PhD fokozatot szerezni. Jelenleg is aktív
kutató munkát végez ezen a területen,
Dr. Ambrus Rita adjunktus asszony mellett, aki maga is volt sziládys tanuló és szülei/nagyszülei révén jánoshalmi kötődésű. Mentora segítségével
TDK dolgozat bemutatására készül a témában .
A hét embere cím elnyerésével kapcsolatban Péter elmondta, hogy igazából nem is tudja, hogy mi alapján került kiválasztásra. Majd így folytatta:
Ambrus Rita adjunktus asszony hívta fel a figyelmem arra, hogy olyan fiatalokat keresnek, akiknek érdekes a kutatási témájuk, átlag feletti a tanulmányi eredményük és még egyéb tevékenységben is jeleskednek pl. sportolnak. Nekem annyi dolgom volt, hogy megírtam egy önéletrajzot, ezt beküldtük a Petőfi Népének, és az ő választásuk eredményeként, szerencsére én
lettem a hét embere.
——Minden szempontból indokolt ez a terület, hiszen Jánoshalmán jól
ismerik arról, hogy egy nagyon ügyes, gólerős labdarúgó és fél
évvel a végzés előtt álló gyógyszerészhallgató.
——A sportkarrierem
kispályán és nagy
pályán is sikeresen
alakul. A labdarúgással már egészen
fiatalon, családom
révén kerültem kapcsolatba, amelyben
kiemelkedő szerepe
volt labdarúgó és
edzői múlttal rendelkező édesapámnak és bátyámnak.
2003-ban lettem a
Kiskunhalas játékosa, ahonnan 2005ben Jánoshalmára igazoltam. Itt kétszeres megyei serdülőbajnok és egyszeres ifjúsági bajnok lettem.
Később újra játszottam Halason, majd Mélykút és Jánoshalma az újabb
állomásaim. Hamarosan csapatkapitányként vezettem a gyepre a JFC-t
és tavaly megnyertük a megyei II. osztályú bajnokságot.
Azt gondolom jó dolog egy közösséghez tartozni, sok mindent lehet
tanulni másoktól és sok dologra megtanít a csapatmunka” – vélekedett
a gólerős támadó a fociról, amit az egyetem is folytatott.
Az egyetemen immár öt éve minidig sikerült bekerülnöm a medikus
kupás keretbe. A Medikus Kupa az orvos, gyógyszerész és fogorvos
hallgatóknak legnagyobb sport rendezvénye, s ott szerepelünk immár
ötödik éve.

——Ez nem semmi, hiszen közismert hogy a gyógyszerészhallgatóknak van mit tanulniuk, mivel nem egy könnyű szakterület. Hogyan
tudja összehangolni a sok tanulást és minden hétvégén a pályára
lépést a bajnokságban?
——Nagyon nehéz időnként összehozni a két dolgot. Sok időt elvesz, hogy
valaki sportszerűen felkészüljön egy hétvégi meccsre. Ez már hétközben elkezdődik. Az iskola sem könnyű. De, ha valaki jól osztja be az idejét és elég céltudatos, abban, hogy mit szeretne elérni, akkor mindenre
jut ideje. Amit szeretne elérni, azt el is fogja. Szerencsére mindig olyan
emberekkel voltam körbe véve, akik ebben partnerek voltak, ösztönöztek és magukkal húztak előre.
——Tanulmányairól is szeretnék egy-két dolgot megtudni.
——Most vagyok
ötödéves, jelenleg a klinikai gyakorlatomat csinálom
és ezt követi egy három
hónapos gyógyszertári gyakorlat, s ezek után
államvizsgázni
fogunk, és ezek
közé
ékelődik be március
10-én a Tudományos Diákköri Konferencia
(TDK), ami egy
epilepsziában
használt hatóanyag nanonizálásáról szól.
Ennek lényege, hogy elérjük azt, hogy a gyógyszert alternatív módon
pl. orron, a légutakon keresztül juttathassuk be a beteg szervezetébe.
Így az sokkal nagyobb hatékonysággal fejti ki hatását, és mérséklet mellékhatásokat eredményezhet a csökkentet dózis folytán. Ennek tudományos részleteit szeretném bemutatni a TDK-kán.
——Végül egy kérdés, hogy meddig tudja együtt végezni a nagypályás
focit és a tudományos munkát
——Úgy gondlom, hogy nem túl sokáig megy együtt a kettő. Egyre inkább a
tudományos dolgok felé szeretnék fordulni. Az még a jövő kérdése, hogy
meddig focizok nagypályán. Az biztos, ha szeptembertől sikerülne PhD
hallgatói státuszt szereznem a Gyógyszertechnológiai Intézetbe, akkor
az élvezne elsőbbséget. Nagyon megszerettem az ottani közösséget
és látom a munkában rejlő lehetőségeket. A PhD tanulmányok révén
mód van arra, hogy a kutatócsoport nemzetközi kapcsolatait kihasználva, külföldön is végezhessek kísérletek és újabb szemléletre tegyek
szert. Magyarán szeretném folytatni a kutatásaimat, illetve az oktatásból
is szeretném egy kicsit kivenni a részem, amely számomra egy új terület. Utána szeretnék egy hazai gyógyszergyárban elhelyezkedni. Majd
természetesen szeretnék családot alapítani, de ennyire konkrétan még
nem gondolkodtam előre, mivel jelenleg is sok teendőm van az egyetemen – árulta el terveiről Gieszinger Péter.
Gratulálunk és kívánunk sok sikert a hallgatói, gyógyszerész szakmai
b. s.
és sport pályafutásához!

muszáj, főleg ha az ember nem akar
beledögleni idő előtt. A költők, az
igazi költők mindig a haladás előmozdítói, ösztönözi, gerjesztői voltak, rendkívüli érzékenységükkel
magas fokon tudták átérezni elhivatottságukat, élkötelezettségüket egyegy nemes cél iránt. A költő kezében
mindig ott volt (és, van!) a szó fölötti hatalom, nem lehet leváltani, nem
lehet kicserélni egy kevésbé kellemetlenkedőre.. A legjobbaktól mindig is idegen volt az alattvalói póz.
„Óh szent költészet, mint le vagy
alázva, / Miként tiporják méltóságodat / Az ostobák” - írta Petőfi
a 19. század derekán, ám a költészet helyzete - annyi más mellett - ma sem rózsás, s a költők pokoljárására most
sem igen figyelnek. Nehéz, sőt lehetetlen elgondolni, hogy milyen viharok tombolnak az ember - különösen a verset író ember -lelkében, ám arra már kevesen gondolnak, hogy a költők pokoljárása nélkül mi
lenne velünk?! .
——Ha nem ír, akkor mások írásait szerkeszti.
——Az élet nagy dramaturg, mondaná Lezsák Sándor,
akinek nagy hálával tartozom azért is, mert annak
idején ránk merte bízni az Antológia Kiadót, majd a
nyomdát, s felépíthettük közösen az elmúlt huszonöt évet.
Igen, a belső végvárak megtartása - minden körülmények között - sokkal nehezebb, mint azt bárki is gondolná. Sokkal! Nekünk - sajnos - van ebben tapasztalatunk bőven. Ám a hátország soha nem lehet felvonulási terület! Itt naponta kell újjászületni, szinte naponta csodákra van szükség, és a munkatársaimnak sűrűn szoktam mondogatni: csoda csak akkor
van, ha megteremtjük...!
P. N.

Köszönet az adományért
Szeretnénk
beszámolni
az ökumenikus imaalkalmon
összegyűlt pénzadomány sorsáról. A kedves testvérek jóvoltából 23 510 Ft-tal támogathattuk a jánoshalmi rászoruló nagycsaládokat. Az egyesületben az a döntés született, hogy 2 családot támogatunk pénzadománnyal. Ennek
az összegét egy beteg gyermek orvoshoz utaztatására és
5 kisgyermek tavaszi cipőinek
megvásárlására fogják fordítani. Hálás köszönet segítségükért,imáikért.
Nagycsaládosok
Jánoshalmi Egyesülete

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

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület
2016-ban is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az
adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség
elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

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

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

Adószám: 19046550-1-03

Köszönettel: a HKKE vezetősége

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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2016. március

Elfogadták a Város
2016. évi költségvetését
Az eddig jól bevált gyakorlat szerint került megvitatásra Jánoshalma Önkormányzatá-

Emléknap alapítás
A megyei önkormányzat az ülés során döntött a „dr. Szobonya Zoltán Emléknap” alapításáról, amit minden
évben szeptember 29-én tartanak. A jánoshalmi kötődésű ügyvédet az 1956-os forradalom és szabadságharc
alatti tevékenysége miatt, 1958. szeptember 29-én, Kecskeméten végezték ki. A megye az emléknappal tiszteleg a 60 évvel ezelőtti forradalom és az 1945 és 1961 közötti időszak áldozatai és hősei előtt.

nak idei költségvetése. A tervezési folyamat már januárban elkezdődött az intézményvezetőkkel történő egyeztetésekkel, akik konstruktívan együttműködtek a város vezetésével.
Február első felében szakbizottsági egyeztetések zajlottak, az itt megszületett javaslatok
kerültek végszavazásra a Képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet megalkotására
február 11-én került sor.
A Képviselő-testület a
a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét
1 147 662 ezer Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét
1 155 815 ezer Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
8 153 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület a
a.) finanszírozási célú kiadások összegét
b.) a költségvetés összesített hiányát
c.) a költségvetés főösszegét
állapítja meg.

0 ezer Ft-ban
8 153 ezer Ft-ban
1 155 815 ezer Ft-ban

A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása
költségvetési maradvány működési célú igénybevételével
470 ezer Ft
költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével
7 683 ezer Ft
b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása
felhalmozási célú hitel felvételével
0 ezer Ft
Az önkormányzat tervezett kiadásai
2016. évben
1.) Növénytermesztés és hozzá kapcsolódó szolgáltatások
2.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
3.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
4.) Közutak üzemeltetése, fenntartása
Parkolók kialakítása
5.) Kunfehértói tábor 2015. évi fenntartási költségeihez hozzájárulás
6.) Diákélelmezési Konyha fenntartása, üzemeltetése
7.) Az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
8.) Építményüzemeltetés
9.) Zöldterület kezelés
10.) Önkormányzati jogalkotás
11.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
12.) Közvilágítási feladatok
13.) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
14.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
15.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
16.) Ár- és belvízvédelem
17.) Egészségügyi alapellátások
18.) Pelikán Non-profit Kft működési körébe tartozó feladatok
19.) Eseti szociális ellátások
20.) Helytörténeti gyűjtemény fenntartásának kiadásai
21.) Lajtha László Kft könyvtár és közművelődési feladatok
22.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
23.) Kossuth u. 5. épület felújítása-IPA határon átnyúló pályázatból
24.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
25.) Szociális ellátások (állam által finanszírozott juttatások)
26.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

6.530.000 Ft
2.260.000 Ft
11.708.000 Ft
10.040.000 Ft
400.000 Ft
250.000 Ft
132.924.000 Ft
66.880.000 Ft
38.266.000 Ft
28.985.000 Ft
159.538.000 Ft
7.443.000 Ft
24.384.000 Ft
22.954.000 Ft
46.769.000 Ft
42.700.000 Ft
2.000.000 Ft
52.265.000 Ft
60.106.000 Ft
4.506.000 Ft
50.000 Ft
14.051.000 Ft
35.687.000 Ft
1.580.000 Ft
117.325.000 Ft
12.329.000 Ft
253.984.000 Ft

Czeller Zoltán polgármester

Mélyponton a Jánoshalmi
Jobbik hitelessége
A Jánoshalmi Jobbik közéleti szereplése a 2010-es önkormányzati választásokon
kezdődött. Ezen a megmérettetésen a szervezetből egyedüliként induló polgármester,
ill. képviselő jelöltjük, Kis-Pető Tibor nem
jutott mandátumhoz. 2014-ben a „jelenlegi
hatalom leváltására biztos befutóként” általuk kikiáltott Nagy Istvánnak csak egy képviselői hely jutott, a többi jobbikos jelöltnek
nem sikerült elérni a célját. Pedig a szélsőjobbosok gondoskodtak arról, hogy a kampányban minden ellenfelüknek kellőképpen meg legyen kérdőjelezve a becsülete és tisztessége. Ennek megfelelően mindenkire rásütötték a szótárukból elmaradhatatlan „lopnak és csalnak” bélyegeket.
Ígéretekből sem volt hiány! Kiadványaikban
minden előző megnyilvánulásuknál durvábban, hatásvadász módon bírálták az utóbbi években jelentőségteljes eredményeket
elérő, és tekintélyes fejlesztéseket megvalósító, regnáló városvezetést. A Jánoshalmi Jobbik polgármester jelöltje, Nagy István a közélet minden területére kész terveket lobogtatott a választók szeme előtt.
Végeredményben az általuk választott kampányfogások egyike sem bizonyult hatékonynak, a „ti már eleget voltatok hatalmon,
most mi jövünk” jelszó sem volt elegendő
ok a változáshoz a választópolgároknak.
A szélsőjobbos csoportosulás élén gyakori személycserék (Kis-Pető Tibor, Dr. Csoboth Johanna, Nagy István) arra engednek következtetni, hogy a Jobbik még keresi eszméinek leghitelesebb helyi vezetőjét.
A tényekhez hozzájárul, hogy Jánoshalma jövőjét meghatározó fejlesztési elképzelésekhez a Jánoshalmi Jobbik nem adott
be javaslatokat. Ezeket az elképzeléseket a
döntések meghozatalára hivatott képviselők
közül a mai napig még nem látta senki,
ugyanakkor a jövő tervezése már lezárult. A
rövid-, közép-, és hosszú távú tervek össze-

foglaló dokumentuma, a város Fejlesztési
Stratégiája úgy készült el, hogy a Jánoshalmi Jobbik javaslatai sem a gazdaság élénkítésére, sem a szociális gondok enyhítésére, sem az oktatás, sem az egészségügy
területére vonatkozóan nem kerültek a Képviselő-testület elé. Nagy István 2015-ben, a
tervezés időszakában már tagja volt a testületnek, javaslattévő, és döntéshozó pozícióban. A Jobbik helyi elnökének bőven lett
volna lehetősége elővezetni a város felvirágoztatására vonatkozó elképzeléseit a
bizottsági és testületi vitákon, vagy a külön
erre a célra szervezett lakossági fórumon,
de ez nem történt meg.
Egyetlen projekt elképzelést tartott fontosnak Nagy István, a Mélykúti útban megépülő, elődeink életmódját bemutató közösségi tér tervét, aminek megvalósítását
2015-ben ő maga el is kezdte. A történelmi
múlt épületegyütteseit bemutató park látványosságához nem fér kétség, de nyilvánvalóan nem a város szociális gondjait hivatott megoldani, és a munkaerő piaci helyzetképet sem fogja döntően pozitív irányban befolyásolni. A fejlesztés a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Alapítványhoz köthető, kapcsolata a helyi Jobbik szervezetével sokak által ismert.
A tények nagymértékben megkérdőjelezik a Jánoshalmi Jobbik hitelességét, a
részükről elhangzó kijelentések valóságtartalmát. Ha vannak egyéb fejlesztési elképzelések, miért nem vették elő a fiókból?
Ha nincsenek, akkor kampányban elhangzó nagyhangú választási ígéretek hangzatos jelszavak maradtak. Mindezekből kitűnik, hogy a Jobbik helyi szervezete mégsem volt felkészülve a város vezetésére,
nem számoltak a Széchenyi 2020 fejlesztési ciklusban hozzáférhető jelentős pénzügyi
keretek lehívására.
--

3. oldal

Házhoz menő lomtalanítás
Tisztelt ügyfelünk!
Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT a korábban
megszokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett a továbbra is évente 1 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban,
annak megrendelését követően - a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának
magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élő
lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.
A 2016-os évben a lomtalanítást március 15. és június 15.
közötti időszakban kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést követően.
Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20-4019484 telefonszámon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz
az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek
díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait,
és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató

Nonprofit Kft. munkatársával.
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállító járműve
az egyeztetett napon elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati
tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor)
kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek
elszállításra:
− gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági,
ipari hulladék;
− elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
− veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
− heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

−

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal sajtóközleménye:

Folytatódnak a „Földet gazdáknak!”
program árverései Bács-Kiskun megyében

A „Földet gazdáknak!” program 2016. évben eddig meghirdetett
földárveréseit kettő részre lehet bontani. Egyrészt az előző
földárveréskor eredménytelen árverésekre, ezeknek az újbóli
kiírására 2016. március 2-8 között kerül sor, az új földrészletek
árverései pedig 2016. március 16-30 között zajlanak le a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34.
számú épületében.
Március 2-8 között 1795 ha kerül árverésre 2,4 milliárd Ft-os
kikiáltási áron. Március 16-30 között 1803 ha került meghirdetésre
2,2 milliárd Ft-os kikiáltási áron.
A délelőtt megtartásra kerülő árverések regisztrációja 8 órakor,
a délután megtartásra kerülő árverések regisztrációja 13 órakor
történik. Ezen időpontokra történő késedelmes megjelenés az
árverési eljárásból való kizárást vonja maga után. A regisztráció
befejezése után közvetlen kezdődnek az árverések, és
folyamatosan kerülnek lebonyolításra.
A licitálási szabályok nem változtak. A regisztráció során
ellenőrzésre kerülnek az árveréshez szükséges, 30 napnál nem
régebbi igazolások, nyilatkozatok, melyek a következők:
- tulajdonszerzési képesség fennállásáról szóló igazolás, melyet
a kormányhivatal földhivatali főosztálya ad ki
- földműves nyilvántartásról a járási földhivatal igazolása

- az illetékes jegyző által kiállított igazolás a helyben lakásról
- különböző nyilatkozatok

- árverési biztosíték megfizetése előző munkanap 12 óráig
beérkezőleg
(Az utalás közlemény rovatában kötelezően fel kell
tüntetni az árverező nevét és adóazonosító jelét. Bármely
két adat hiánya az árverésből való kizárást vonja maga után.
A közlemény rovatban egyéb adatot feltüntetni nem lehet.)
- Az azonosíthatóság érdekében, az árverésre hozzák
magukkal személyes okmányaikat (személyi igazolvány,
lakcím kártya, adókártya)
- jogi képviselet kötelező
A hirdetmények a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet honlapján
(www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapjain
(www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
és
www.bkmkh.hu)
találhatók meg, továbbá kifüggesztés útján az NFA megyei
kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épületben, valamint az
értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös)
önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben részletesen is
megismerhetők.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

MEGJELENIK A
JÁNOSHALMA ANNO
képes kiadvány
A település története a 19. század közepétől a 20. század közepéig
A Jánoshalmáért Alapítvány 2016-ban megjelenteti a Jánoshalma
anno című albumot kb. 240 oldal terjedelemben, mintegy 400 fotóval.
Jánoshalma történetének egy évszázadát, a 19. század közepétől a 20.
század közepéig tárgyalja a könyv. A fotók településünk és az itt élő emberek mindennapi életét mutatják be. A fő fejezetek a következők:
●●Séta a városban
●●Események
●●Jeles napok és ünnepek
●●Hétköznapok
●●A határ
A könyv előfizethető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal titkárságán
2016. március 15-ig.
Egy kötet előfizetői díja 3.500 Ft.

.Az előfizetők segítik a könyv megjelentetését, ezért
nevüket a kötet végén hálából feltüntetjük.
Kedves Előfizetők, leendő Olvasók, Könyvtulajdonosok!
A Jánoshalma anno egy hiánypótló kiadvány, a helyiek és elszármazottak körében is nagy érdeklődésre tarthat számot. Ajánlom tehát szíves
figyelmükbe a hamarosan megjelenő albumot, mely egyediségét tekintve kiválóan alkalmas családtagjai, barátai számára ajándékozás céljából.
Czeller Zoltán
Jánoshalma Város Polgármestere
a Jánoshalmáért Alapítvány Kuratóriumának Elnöke

HUNYADI
NÉPE
A Járás
i Hiv
atal hírei
J Á N O S H A L M I
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KI JOGOSULT ÁPOLÁSI DÍJRA?
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORÁNYHIVATAL JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATALA ÁLTAL MEGÁLLAPÍTANDÓ pénzbeli ellátások egyike az ÁPOLÁSI DÍJ:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását
ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 8:1.
§ (1) bekezdés 2. pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi.
Az alanyi jogú ápolási díjat az ápolást végző személy lakóhelye szerint
illetékes járási hivatal állapítja meg.
Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
aa) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal
rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,
ab) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és
halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
ac) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy
szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb
mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján
állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
ad) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű,
hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz
állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes
és állandó ápolásra, gondozásra szorul;
b) tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál
hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti,
valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos
intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha
aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, vagy
ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy
ac) a köznevelési, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a
nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást
végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét
c) szakiskola, középiskola, nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben résztvevő hallgatója

d)keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.
Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt
vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
e) jogosultságot kizáró körülmény következik be
f.) azt az ápolást végző személy kérte
Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos
a) igazolását arról, hogy az ápolt
aa) súlyosan fogyatékos, vagy
ab) tartósan beteg,
b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.
Az ápolási díj összege jelenleg bruttó 29.500,-Ft, melyet 10% nyugdíjjárulék levonás terhel.
Lehetőség van fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy esetén magasabb összegű ( bruttó 44.250,-Ft ) ápolási díj megállapítására,
amennyiben a módszertani feladatokat ellátó szerv által kijelölt szakértő az ápolt egészségi állapotáról kiállított - megfelelő szakvéleménye alapján
jogosult az emelt összegű ápolási díjra.
A Járási Hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való jogosultságot
állapít meg annak a személynek, aki komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló tv. alapján e minősítési kategóriába sorolt. A kiemelt ápolási díj összege: 53.100.-Ft.
Kiskorú esetében olyan hozzátartozó gondozását, ápolását végzi, aki
után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.
Az újság terjedelme miatt a tájékoztatás nem teljes körű, részletszabályokról a kormányablakban kapható felvilágosítás.
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni
kell arról, hogy keresőtevékenységet nem folytat, nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonyban nem áll, rendszeres pénzellátásban nem részesül. A formanyomtatvány átvehető a KORMÁNYABLAKBAN, a Jánoshalmi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya ügyintézőinél Jánoshalma Béke
tér 1. sz. alatt vagy a települési ügysegédeknél a járáshoz tartozó településeken.
További felvilágosítás kérhető:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
06-77/795-294
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A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
2016. április 07-én
10 00 órakor

Munkáltatói
Fórumot
tart

Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ

.

Jánoshalma, Kossuth Lajos utca 3
Előzetes program:

- Regisztráció 9 30-tól
- Köszöntő
- Tájékoztató a GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű
kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható támogatásokról
- Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló
GINOP 5.2.1 elnevezésű munkaerő-piaci programból nyújtható foglalkoztatási támogatásokról
- Előadás a Munkavédelmi és Munkaügyi ellenőrzésről
- Konzultáció

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb
2016. március 31. csütörtök 16.00 óráig
a jelezze a következő E-mail címekre:
JanoshalmaJH-FO@lab.hu, bacsmmkjanoshalma@lab.hu.
vagy telefonon 77/403-966 számon.

MIKOR ÉRDEMES FELKERESNI
A KORMÁNYABLAKOT?
Tisztelt Ügyfeleink!

Segíteni szeretnénk Önöket abban, hogy a KORMÁNYABLAKBAN ne
sok időt töltsenek várakozással.
A gyakorlati tapasztalataink szerint az ügyfelek legnagyobb számban
hétfő, szerda, péntek 9-11 óra között keresik fel a kormányablakot.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00

KI JOGOSULT
SZOCIÁLIS ALAPON EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA?
A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATALA ÁLTAL MEGÁLLAPÍTANDÓ szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások egyike az EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG :
A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából
annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át ( jelenleg 34.200,-Ft ),
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át
nem haladja meg ( jelenleg 42.750,-Ft ) , és családjának vagyona
nincs.
Vagyon : az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű
jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (jelenleg
855.000,-Ft ), vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a nyolcvanszorosát ( jelenleg 2.280.000,-Ft )
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem
minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll
fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
Amennyiben a fenti feltételek fennállnak és a kérelmező egyéb módon
nem biztosított a szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki, melynek hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, születési adatait, lakcímét, Társada-

lombiztosítási Azonosító Jelét, a rászorultság tényét, a jogosultság alapjául
szolgáló jogszabályi hivatkozást, az igazolás hatályosságát.
A bizonyítvány a feltételek fennállta esetén az egy év letelte után ismételten kiállítható.
A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet
és bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a kérelmező családi állapotáról, jövedelméről, vagyonáról. A jövedelmi adatoknál a házastárs, élettárs és a vele egy családban élő gyermekek
jövedelmeit, vagyonát is fel kell tüntetni. A formanyomtatvány átvehető a a
Kormányablakban, a települési ügysegédeknél a járáshoz tartozó településeken valamint letölthető a járási hivatal honlapjáról.
Az újság terjedelme miatt a tájékoztatás nem teljes körű, részletszabályokról a kormányablakban kapható felvilágosítás.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
) 77/795-294
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

A KORMÁNYABLAKBAN lehet
benyújtani az állampolgársági kérelmeket
A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának Kormányablakánál is be
lehet nyújtani az állampolgársági kérelmeket. Az ezzel kapcsolatos
nyomtatványok letölthetők a www.allampolgarsag.gov.hu honlapról.
A kérelmet csak személyesen, a kitöltött adatlapok leadásával lehet
benyújtani, mivel az ügyintéző köteles meggyőződni arról, a kérelmező beszéli a magyar nyelvet.
Továbbra is el lehet indítani az eljárást minden külképviseleten, a
Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál.
Nem változott az a szabály, hogy az állampolgársági esküt bármely
polgármester előtt vagy bármely külképviseleten le lehet tenni.
A kérelmek beadásával kapcsolatban felvilágosítást, időpontot kérni, érdeklődni a következő elérhetőségen lehet:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
06-77/795-294 06-77/795-217 06-77/795-290 06-77/795-291
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00
Ügyintéző neve: Bajzákné Somoskövi Éva
E-mail cím: somoskovi.eva@@bacsjaras.gov.hu

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala

Javasoljuk ügyintézésre a hétfő délutánt, amikor 17 óráig van ügyfélfogadás vagy a csütörtök délutánt, amikor 18 óráig fogadjuk az ügyfeleket.
Hétfőnként már reggel 7 után érkezhetnek ügyintézés céljából.
Tapasztalataink szerint mivel minden munkanapon van ügyfélfogadás,
ezért rövid várakozási idővel intézhetőek az ügyek.
A KORMÁNYABLAK 2015. október 21-től kezdte meg működését, elérhetősége:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
) 77/795-294 77/795-217 77/795-290 77/795-291
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00
Internetes elérhetőség: http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal.
A honlapon a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala szervezeti egységeinek elérhetőségi, ügyfélfogadása, valamint legfrissebb, naprakész hírei,
információi is megtalálhatók. Kérjük, más honlapokról hivatalunkkal kapcsolatban ne tájékozódjanak, mert sajnos nem mindenhol cserélik az információkat, lehetnek már elavult tájékoztatások.
Jánoshalma, 2016. február 12.
Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
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A BKMKH JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATAL HIVATALOS
INTERNETES OLDALÁN ÁLLÁS
AJÁNLATOKAT IS TALÁLHAT!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes oldala, a www.bkmkh.hu címen érhető el.
A honlapon a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala legfrissebb, naprakész információi is megtalálhatók a Járási hivatalok címszó alatt a következő helyen: http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal
Információs oldalainkon megtalálhatók aktuális híreink, a Hivatal és
szervezeti egységei: Kormányablak Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály elérhetőségei, nyomtatványok továbbá tájékoztatók az intézhető ügyekről.
A Foglalkoztatási Osztály adatszolgáltatása alapján aktuális állás ajánlatokat is meg lehet tekinteni.
A járási hivatalok dokumentumai között nagyon sok kérelem és bejelentés nyomtatvány található, ill. letölthető, melyek a www.bkmkh.hu/letoltesek oldalon érhetők el.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Tájékoztatjuk Tisztelt
Ügyfeleinket elérhetőségeinkről

Figyelmükbe ajánljuk, hogy a Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatt
telefonszámaink a 2015 év során megváltoztak, a régi telefonszámokon már nem vagyunk elérhetőek

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Hatósági és Gyámügyi Osztály
E-mail cím: hatosagi@gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-271 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335 Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: @gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@lab.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1600
csütörtök: 800-1800
péntek: 800-1200

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
Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásukat az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához!
Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, az alábbi számlaszámon megteheti.
Számlaszám: 10402348-50526681-76801009
Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné kuratóriumi elnök

5. oldal

ÁLDOZATSEGÍTÉS ÉS JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
KÉRELMEK BENYÚJTÁSA A KORMÁNYABLAKBAN
ÁLDOZATSEGÍTÉS

Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmény vagy tulajdon elleni
szabálysértés áldozatává vált személyeknek tud segíteni térítésmentesen
az alábbiakban:
-azonnali pénzügyi segély: az elkövetéstől számított 5 napon belül
beadott kérelem alapján adható, krízishelyzet fennállása esetén igényelhető
lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati
költségekre valamint kegyeleti kiadásokra. Ez a segítség azonban
nem kártérítés; nem az ellopott pénz, vagy a bűncselekmény miatt más
módon odaveszett értékek pótlása a célja. Az ügyintézéshez szükséges a
büntetőeljárás elindulásának igazolása (feljelentés).
-ellopott okmányok költségmentes pótlása: Az áldozat a rendőrségi
feljelentést követően nyújthatja be kérelmét a kormányablakban, a
kérelemhez mellékelni kell az erről szóló okiratot. Az áldozatsegítő szolgálat
a beérkezett kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a bűncselekmény
során eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok pótlásához.
Így az eltulajdonított okmányok költségmentesen pótolhatóak. Az
okmánypótláshoz a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem határidő
nélkül előterjeszthető.
A benyújtandó kérelemről, illetve a mellékletekről a kormányablak
ügyintézők részletes tájékoztatást adnak.
JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
1.
Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
Cél, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget
adjon, akik arra hátrányos helyzetükből kifolyólag nem lennének képesek.
Az állam a kérelmező részére pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít polgári
peres és - a nem peres eljárásokban (kivéve a végrehajtási ügyeket) és
annak költségét a fél helyett megelőlegezi vagy viseli. Az eljárás során a
kérelmezőnek igazolnia kell, hogy megfelel a feltételeknek, nyilatkoznia kell
mind a saját, mind a vele közös háztartásban élő személyek jövedelméről.
A megyei igazságügyi szolgálat dönt anyagi helyzet alapján a támogatás
kérdésében.
A pártfogó ügyvéd díját az ügyfél helyett az állam viseli a következő
esetekben:
a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében,
aki
• aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában
részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,
• közgyógyellátásban részesül,
• átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,
• menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,
• vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével,
honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője
magyar állampolgár vagy az volt,
• családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül,

• határon átnyúló tartási ügyekben a 4/2009/EK tanácsi rendelet 46.

cikkében meghatározott jogosultként kér az 56. cikk szerinti eljárás
lefolytatásához jogi segítséget;
b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2015-ben 28.500
forintot);
c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150%-át (2015-ben 42.750 forint);
d) ha a fél tárgyi költségmentes ügyben lép fel;
e) azon személy esetében, akit a bíróság személyes költségmentességben
részesített.

A pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra
megelőlegezi:
a) azon rászorulók esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja
meg a 99.201 forintot (ez az összeg a 2013. évi nemzetgazdasági bruttó
havi átlagkereset 43%-a);
b) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy
bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 198.402 forintot
(ez az összeg a 2013. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86
százaléka)
A kérelmek illeték- és díjmentesen előterjeszthetőek a
kormányablakban:
Az áldozatsegítés, a pártfogó ügyvédi képviselet és a pártfogó ügyvéd
díjának megelőlegezése ügytípusokban a kérelmet az ügyfél – az erre
szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges mellékletekkel
együtt a kormányablakban is leadhatja, amely ezt követően továbbításra
kerül a megyei igazságügyi szolgálatnak érdemi ügyintézésre.
További felvilágosítás kérhető:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Tel: 06 77/795-294
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7.00-17.00
kedd: 8.00-12.00
szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-18.00
péntek: 8.00-12.00
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

M e z ő g a z d a s á g i S z a k ké p z ő h í r e i
A jánoshalmi FM ASZK
a 2016/2017-es tanévre
felvételt hirdet

A jánoshalmi FM ASZK
a 2016/2017-es tanévre
felvételt hirdet
érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezők számára

érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezők számára

ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
TECHNIKUS
(OKJ száma 54 621 01)

MEZŐGAZDASÁGI
GÉPÉSZTECHNIKUS
(OKJ száma 54 521 05)

A képzési idő 2 év

emelt szintű
szakképzésre

szakmunkás bizonyítvánnyal
rendelkezők számára

A képzési idő 2 év

képzésre

ÉRETTSÉGIRE
FELKÉSZÍTŐ
képzésre

A képzési idő 2 év
Jelentkezési határidő:
2016. március 20.
a jelentkezési lap honlapunkról
(www.vmaszk.hu) letölthető

ÉRDEKLŐDNI LEHET: +3677401-028-as telefonszámon
vagy
Molnár Gáborné főigazgató-helyettesnél (+36/70/4308875

Jelentkezési határidő:
2016. március 20.
a jelentkezési lap honlapunkról
(www.vmaszk.hu) letölthető

Egyéb lehetőségek képzési időben:
Kollégiumi elhelyezés
T kategóriás mezőgazdasági
vontatóvezetői jogosítvány megszerzése
Országos szakmai versenyeken részvétel
Bekapcsolódás a felnőtt
szakmai tanfolyamokba
ÉRDEKLŐDNI LEHET: +3677401-028-as telefonszámon
vagy
Molnár Gáborné főigazgató-helyettesnél (+36/70/4308875)
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Kilencvenen túliak
köszöntése

Luchian Anna születési neve: Csikós Anna, aki aktív korában varrónőként tevékenykedett
Kiskunhalason. Az NDK-ban született, s mielőtt hazánkba költözött Radnán (Románia) élt
1921-ben született. Jelenleg A Pelikán szociális otthon lakója. Családja, rokonai és asztaltársasága körében Czeller Zoltán polgármester köszöntötte és ajándék mellett adta át
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét.
A másik szép korú
asszony, Kótró Györgyné, Anna néni, öt évvel
fiatalabb, Ő 1926-ban
született, és Kéleshalmán élte életét. Sok
betegsége és viszontagságok nem fogtak
ki rajta, Igaz látása
már nem a régi, mert
egy betegség kapcsán
elvesztette látását az
egyik szemére. Pelikán
udvarában lévő garzon
lakásában köszöntötte
őt kilencvenedik születésnapja alkalmából
Czeller Zoltán polgármester.

Új államilag elismert
őszibarackfajta
járásunkból
Az új fajta létrehozója, Szabó
Mihály borotai kertészmérnök, őstermelő, aki a leányáról Eszterről nevezte el, az új őszibarackfajtát. A szakember 1976 óta
foglalkozik gyümölcstermesztéssel főleg az őszibarackkal, amit már
gyermekkorában
megkedvelt. Alig
fejezte be az általános iskola hatodik osztályát, már
az osztálytársait
tanítgatta az őszibarackszemzés
tudományára. Gyümölcs ültetvényei a
borotai határban,
főleg Alsószentkata térségében találhatók. Az új nektarin őszibarackfajta előállításának a kísérleteit 2000-ben kezdte
el. A válogatást a
Caldesi 2000 nevű
nektarin fajta utódai között végezte. Több száz barackmagonc közül szelektálta ki a megfelelő új fajtajelöltet, amit aztán 2006-ban jelentett be
az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek, ekkor még Borota 2000 néven. Ezután még hét éven keresztül végezték az
intézet munkatársai a fajtajelölt több tulajdonságának a vizsgálatait. Fáradozásait
végül siker koronázta. 2014-ben a Nemzeti
Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal államilag
elismert fajtának nyilvánította, az ekkor már
Eszter fantázia néven bejegyzett és levédett új nektarin őszibarack fajtát. Az Eszter
nevű őszibarackfajta legnagyobb előnye,
kétségkívül a koraiság, hiszen június utolsó harmadában már szedhető, szinte primőrként szerepel ekkor még az őszibarackpiacon, ezért jó áron értékesíthető. Az

ízletes, jó színeződésű, megfelelő nagyságú gyümölcs kissé ovális alakú, emiatt gépi
válogatásra kevésbé alkalmas. Az új nektarin fajta növekedési erélye jó és nagy termőképességgel rendelkezik, házi kertekben is előnyös telepíteni. Hátránya, hogy a
gyümölcs pultállósága kevésbé jó, hiszen
viszonylag hamarabb megpuhul, mint a
későbbi érésű fajták, de ezt bőven ellensúlyozza a gyümölcs primőr jellege. Az új fajtát az előállítója maga is termeszti. A gyümölcsét őstermelőként a közeli piacokon
értékesíti. A fajta szaporítóanyaga jelenleg
az Újfehértói Kutató Intézetben szerezhető be. Remélem, hogy egyre több környékbeli őszibarack termelő gazda is megkedveli ezt az új fajtát, amely most már járásunk
Fajszi Ferenc
értékeit gazdagítja.

2016. március

Tavaszi kerti munkák egy
mentős szemével
A hosszú, téli napok után végre itt a
tavasz, reményeink szerint sok napsütéssel és megfelelő csapadékmennyiséggel.
Most kezdenek újjáéledni kertünk növényei, és az időben, szakszerűen elvégzett
kerti munkákkal elősegíthetjük, hogy egész
évben szemet gyönyörködtetve fejlődjenek.
Ám, kertünk lakói mellett vigyáznunk kell
saját egészségünkre is, hiszen a veszély
mindenhol ott rejtőzik.
A következő pár sorban szeretném felhívni a figyelmet ezekre a veszélyekre,
vagy ha esetleg már a baj megtörtént,
mit tegyünk az egészségkárosodás
csökkenésének érdekében.
Milyen veszélyekre is kell odafigyelnünk?
- magasból esés
- végtag sérülések
- szem sérülése
- éles tárgyak okozta sérülések
- áramütés
- mérgezés
Magasból esés:
Kerti munkánk egyik legnagyobb részét a
fák metszése teszi ki, melyet jobb esetben
földről állva, de legtöbbször létráról, fára
mászva, esetleg rosszabb esetben egyéb
állványokról teszünk meg. Ilyenkor, ha az
ember nem megfelelően figyel oda a biztonságra, könnyen megsérülhet. Mit tegyünk,
ha bekövetkezik a baj?
Saját kompetenciánkon belül nyújtsunk
elsősegélyt:
Teremtsük meg a biztonságot! Használjunk gumikesztyűt!
Hívjuk fel a sérült figyelmét, hogy lehetőleg
ne mozogjon! Fogjuk meg minél előbb a fejét!
A sérültet csak akkor szólítsuk meg, ha
szemkontaktust tudunk vele létesíteni.
Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy
fejét megmozdítja, így súlyosbítja a sérülést. Ha a szemkontaktus nem kivitelezhető
előbb fogjuk meg a bajba jutott fejét, csak
ezt követően szólítsuk meg.
Nyugtassuk meg a sérültet, biztosítsuk
mozdulatlanságát!
Segítők bevonásával végezzünk teljes betegvizsgálatot, keressenek további sérüléseket!
Mielőbb hívjunk mentőt (104 / 112)!

A gerincsérült, potenciális (esélyes)
gerincsérült ellátásának kulcseleme az
úgynevezett mozgatási tilalom. Ez azt
jelenti, hogy a sérültet lehetőleg nem mozdítjuk! Ha a sérült eszméletlen, társak bevonásával fordítsa az oldalára, így biztosítva
szabad légutakat.
Célirányos kérdések, melyek hozzájárulnak a sérülés felmérésében, valamint a
mentőhíváskor az esethez megfelelő kompetencia szintű mentőegység riasztásában:
Hol érez fájdalmat?
Végtagjait tudja-e mozgatni?
Végtagjain érez-e valami szokatlant?
Bizsergés, szúró érzés, ügyetlenség stb.
Érzi-e a lábán az érintést?
Végtagsérülések:
A kerti, ház körüli munkák végzése közben az is előfordulhat, hogy megbotlunk, és
kificamítjuk, megrándítjuk a bokánkat, sőt
akár el is törhet a kezünk, az ujjunk, vagy
a lábunk. Ebben az esetben semmiképpen
se mozgassuk a törött/kificamodott végtagot, ne járkáljunk rajta, hanem azonnal hívjunk orvost, mentőt!

Éles tárgyak okozta sérülések:

Mi a teendő?

Kertészkedés közben fennáll annak a
veszélye, hogy valamilyen szerszámmal
megszúrjuk vagy megvágjuk magunkat.
Attól függően, hogy a sérülést okozó szerszám tompa vagy éles, horzsolás, illetve
különböző típusú (metszett, szúrt, szakított,
vágott vagy zúzott) sebek jöhetnek létre.
Bizonyos eszközök (például a fűrész) akár
roncsolást, csonkolást, ujjak, végtagrészek
amputációját is okozhatják.
Elsősegély ebben az esetben:
1. Teremtsük meg a biztonságot! Használjunk gumikesztyűt!
2. Nyugtassuk meg a sérültet, helyezzük
nyugalomba! Ültessük vagy fektessük le!
3. Nyomjunk a sérülésbe mielőbb, lehetőleg steril anyagot (kötszert), és azzal
alkalmazzon úgynevezett direkt nyomást!
Ennek során az anyagot vagy kötszert
nyomjuk a vérző sebbe, így csökkentve a
vérzést.
4. Ha a vérzés intenzitása csökkent
és rendelkezésre áll elsősegély-felszerelés, fertőtlenítsük a sebet, helyezzünk rá
steril mull-lapot, majd mullpólya segítségével készítsünk nyomókötést!
Az átvérzett kötést sosem vegyük le,
hanem arra készítsünk újabbat!
Ne folyassunk vizet a sebre, mert gátolja
a véralvadást! Ne alkalmazzunk elszorítást!
Hívjon mentőt (104) vagy forduljon orvoshoz, ha a vérzéscsillapítást már
megkezdtük, de a sérült:
vérzése nagy intenzitású és/vagy spriccelő,
vérzése nem csillapodik,
○○ émelyeg, szédül,
○○ erős fájdalomra panaszkodik,
○○ zavart,
○○ eszméletét vesztette,
○○ sebe láthatóan mély, nagy kiterjedésű,
○○ hányingerre panaszkodik vagy hányt.
Szem sérülése:
Kertészkedés közben a szemhéjak és a
szemgolyók is sérülhetnek. Leginkább fák,
bokrok ágai, növények kemény szárai, toklász, bogarak csaphatnak vagy juthatnak
bele, és hozhatnak létre sérülést. Egyes
tevékenységek, mint például a köszörülés,
hegesztés, esztergálás során idegentest,
üveg-, fa-, fémszilánk juthat a szembe, mely
kifejezetten fájdalmas lehet, hiszen minden
pislogáskor végigkarcolja a szaruhártyát,
még akkor is, ha igen apró méretű! A szaruhártya könnyen el is fertőződhet, ha az
idegentestet nem távolítják el mihamarabb.
Ha valami belement a szembe, azt bő folyó
vízzel meg lehet próbálni eltávolítani, de ha
nem sikerül, és még mindig érezzük a szilánkot a szemünkben, továbbá ha az erős
fájdalom nem enyhül, fel kell keresnünk egy
szemész szakorvost, nehogy maradandó
károsodás jöjjön létre!

Elsőként kiáltsunk segítségért, hívasson mentőt!
Ne érintse meg a sérültet! Előfordulhat, hogy az elektromos feszültségforrással még érintkezik a sérült, így az érintkezés során ön is megsérülhet.
Kapcsolja ki az áramforrást! Ha nem
lehetséges, akkor egy száraz, nem vezető anyagú (pl.: papír, műanyag, fa) tárg�gyal próbálja meg az áramforrást eltávolítani a sérülttől. (Vegyük figyelembe az úgynevezett lépésfeszültséget, hogy a több kilovoltos vezetékeket még megközelíteni is
veszélyes.)
Ellenőrizze a keringés jeleit, ha nem észlelhető, kezdje meg az újraélesztést!
A sérült fektetése is alapvető, a fej legyen
alacsonyabban, mint a törzs, a lábak legyenek felpolcolva. adás)
Az érintett területet steril kötszerrel fedje, ha nincs, akkor egy tiszta ruhával, de ne
pokróccal vagy törölközővel, mivel a kilógó
szálak beleragadhatnak a sebbe.
Amennyiben nem jelentkeznek tünetek, abban az esetben is érdemes orvsot
felkeresnünk, az esetlegesen kialakuló
szívritmuszavarok azonnali ellátása céljából. Fontos kiemelni, hogy ha a test 2 egymáshoz közeli pontján van az áram be- és
kimenetei jegye, az még nem zárja ki azt,
hogy az áram a test egyéb részén áthaladt
és ebben az esetben is előfordulhatnak ritmuszavarok.

Áramütés:
Ha áramütés éri a testünket, olyan mély
szöveti károsodások fordulhatnak elő,
melyek például malignus ritmuszavarok,
szívmegállás kialakulását idézhetik elő. Az
áramütés okozta mechanikai ütődés, rázkódás akár olyan mértékű is lehet, hogy traumás csonttöréseket, zúzódásokat, egyéb
szervi károsodásokat okozhat.

Mérgezések:
A permetezőszerek okozta mérgezések
hazánkban az egyik legveszélyesebb csoportja az úgynevezett szerves foszfátvegyületek (alkilfoszfátok) csoportja (diazinon,
orthene, malathion, parathion, clorpyrifos).
Mérgezés több módon is kialakulhat, véletlen balesetként szájon át, vagy a bőrről, a
szem kötőhártyájáról esetleg a gőz belégzése után a légutakból felszívódva. A permetezés utáni biztonsági idő be nem tartása és a mosatlan gyümölcs korai fogyasztása szintén mérgezéshez vezethet.
Milyen tünetekre kell figyelnünk mérgezés esetén:
○○ fejfájás
○○ émelygés
○○ hányás, hányinger
○○ izomremegés
○○ hallucináció
○○ eszméletlenség
Ezek a tünetek nem feltétlen a mérgezést követően lépnek fel, hanem el is
húzódhatnak napokig. A legfontosabb, ha
bármelyik tünetet tapasztaljuk valamilyen
növényvédelmi szerrel történő munka után,
keressük fel házi orvosunkat, vagy ha a
panaszok súlyosak, hívjunk mentőt.
Természetesen nem elrettenteni szeretném az embereket, hiszen nincs annál
jobb, mint hogy minél több időt a szabadban
töltünk, friss levegőn, napsütésben, mivel
az mind testünknek, mind lelkünknek jó.
Balesetmentes, kellemes tavaszi munkát
kívánok mindenkinek!
Kádár Endre József
Jánoshalma
állomásvezető
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Az elmaradhatatlan óvoda bál!
2016. február 6-án vigadtunk együtt az összevont óvoda, farsangi-jótékonysági bálján.

341 fő jelezte részvételi szándékát rendezvényünkre.
Nagy örömmel vettük, hogy ilyen sokan kívánnak velünk mulatni. A Korzó étterem fogadott be bennünket erre a farsangi vigalomra. Nagy izgalommal készültünk erre az estére és vártuk vendégeinket óriási szeretettel.
Bátran állíthatom, hogy a termek
vidám hangulata, a farsangi ötletes dekorációknak köszönhetően,
jókedvre hangolta az érkezőket.
A színvonalas műsort a Probitas Tánccsoport Egyesület jánoshalmi növendékei, valamint Szőke Janka biztosította. Szívvel-lélekkel mutatták be tudásuk legjavát,
melyet a közönség nagy tapssal
köszönt meg.

A hajnalig tartó táncmulatságon a táncparkettre bátran elhelyezhettük
volna a képzeletbeli táblácskát: „megtelt”!
A kiváló zenéket játszó Bohémek zenekar a tőle megszokott magas
színvonalon biztosította a jó hangulatot. Desszertként rendkívül finom házi
almás és túrós rétest, valamint különleges süteményeket kínáltunk vendégeinknek.
A mulatság fénypontját az éjfélkor kisorsolt fődíj jelentette, melyet Petró-

Szakácsunk (Horváth Nándor) rendkívül ízletes töltött káposztával alapozta meg az est további jó hangulatát, melyhez a két jól ismert borászat
biztosította a finom nedűt.
Köszönet illeti a Taskó Savanyúság, Koch Borászat és a Kunvin Borászat tulajdonosainak nagyvonalú felajánlását, támogatását.

czky Ferenc és családja ajánlott fel nagyvonalúan. Boldogan vihette otthonába a szerencsés nyertes a 81 cm-es LCD televíziókészüléket.
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, akik adományaikkal, támogatói jegyek vásárlásával, illetve önzetlen kitartó munkájukkal segítették, segítik elő udvari játékparkunk bővítését!
Szeretném megköszönni továbbá kollégáimnak is, hogy munkájukkal,
újabb sikeres rendezvénnyel bizonyítottuk összefogásunk erejét és a gyermekek fontosságát.
Mit is lehetne ezek után kívánni? Csak egyet: Jövőre is mindenkit várunk
szeretettel az „elmaradhatatlan” óvoda bálunkba!
Ördögh Edit

Ovis farsang

A farsang idén ismét sok vidámságot hozott óvodánk csoportjaiba.
A gyerekek hosszú hetek óta tervezgették, ki minek öltözzön be a várva várt mulatságon.
A bál napján hercegnők, szuperhősök, menyasszonyok, ezermesterek,
kalózok és mesefigurák népesítették be az épületet, boldogan és büszkén
viselték a jelmezt.
Hogy még nagyobb legyen az öröm, volt sok tánc, tréfás vers és ének,
maskarás felvonulás, terített asztal farsangi fánkkal és más finomságokkal.
Vidám délelőtt volt, melyen reméljük, a búcsúzó télre is sikerült jól ráijeszteni, hogy messzire szaladjon!

Puskás Katalin
óvodapedagógus

Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál

lő jelmezbe bújt. A délelőtt folyamán volt tánc, játék, és az összes farsangi
szalagos fánk is elfogyott. Egy remek hangulatú mulatságon vehetett részt,
aki eljött hozzánk.

2016. február 5-én, a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyermekház apraja és
nagyja beöltözött maskarába. Minden édesanya a kisgyermekével összeil-

Tisztelt Támogatóink!

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

Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit óvodavezető

Továbbra is nagy szeretettel várjuk a 0-3 éves korú gyermekeket szüleikkel együtt, minden délelőtt a Petőfi Sándor utca 35 száma alatt található Gyermekházba.
Ruskóné Taskovics Dóra
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„ANNA - MATER”
Jézus, a nevelő
Ezzel a címmel foglalta írásba a nevelésről és oktatásról vallott gondolatait Mons. Tajdina József, iskolánk alapítója. Jánoshalmán töltött plébánosi
évei alatt mindvégig szívén viselte az intézmény sorsát a lehető legtöbb időt
töltve az épület falai között, de a lelki foglalkozásokon túl részt vett mindenféle más programokon is. A pedagógus diplomával is rendelkező Tajdina
atya olyan iskolát hozott létre, ahol a gyermekek az Evangélium szellemében, szeretetben, családias légkörben nevelődhetnek, tanulhatnak. Nézeteit Pedagógiai Programunk is rögzíti, észrevétlenül, de szerves részei az
iskola mindennapi életének. A teljesség igénye nélkül következzék néhány
alapelv, amelyben Jézust állítja követendő példaként a pedagógusok elé.
Alapvető igazság, hogy Jézus nevelői tevékenységét a pedagógiai optimizmus hatja át. Az ember gondolkodásmódját meghatározza a természete, környezete, de megfelelő módon minden ember (és gyermek) nevelhető, és egyénisége formálható. Mint Tajdina atya írja: „Jézus minden emberben látja a lehetőséget, és senkit nem zár ki az Isten országából mondván,
hogy kutyából nem lesz szalonna.”
Jézus azt is megmutatja számunkra, hogy a jó nevelő mindig nevel akár
szavával, akár példájával (hiszen a gyermek figyel, ahogyan az Urat is nem
egyszer lesték meg tanítványai, miközben imádkozott), és távol áll tőle a
mesterkélt nevelői tevékenység. Ennek fontos kritériuma, hogy olyan környezetet biztosítsunk, ahol mindenki jól érzi magát.
A nevelés feladatait Tajdina atya így foglalja össze:
Értelmi nevelés: Mint ahogyan Jézus tette, nekünk is figyelembe kell vennünk az egyéni szellemi képességeket, és azokon keresztül kell hatni az
ember egyéniségére, bővíteni ismereteit.
Erkölcsi nevelés: Jézus fontosnak tartotta a közösség szerepét, és a jól
működő közösséghez kulcsot is adott: a szolgálat teszi a közösséget olyanná, hogy ott az ember jól érezze magát. Tudatában kell lennünk azonban
annak is, hogy az ember hibázhat, megbánthat másokat, de a bocsánatkérés és megbocsátás útján helyreállhat a közösség erkölcsi rendje. Ugyanakkor fontos az egyén felelősségteljes és személyes kapcsolata Istennel,
szem előtt tartva, hogy a testnél fontosabb a lélek.
Liturgiára való nevelés: Mind az istentiszteleti liturgia, mind a családi
ünneplés fontos, mivel ezek az alkalmak az emberi szeretetközösség fontosságát hangsúlyozzák.
Esztétikai nevelés: Célja, hogy a nevelő képessé tegye neveltjeit az
objektív világban a szép felismerésére, megóvására, értékelésére és létrehozására.
Testi nevelés: Jézus gyógyításai mind azt bizonyítják, hogy a testi egészséget sokra értékelte.
Mons. Tajdina József: Jézus, a nevelő című munkája alapján

legfontosabb időszakát öleli fel, amikor Jézus Krisztus kínszenvedésének,
halálának, és feltámadásának ünnepére készülünk, a hitben való elmélyülés, kiengesztelődés, és a lemondás segítségével. Sándor atya biztatott
minden felnőtt és gyermek hívőt a reggeli és az esti imádságok rendszeres
gyakorlására. A bűnbánat gyakorlásának fontosságára is felhívta a figyelmet. Végezetül mindenkit meghívott arra, hogy készüljünk együtt a húsvét ünnepére. A mise végén minden gyermeket megdicsért a fegyelmezett,

türelmes viselkedésért és a szép éneklésért.
A gyermekek ebben az időszakban jócselekedeteket gyűjtenek a megbeszélt és kialakított szabályok és formák szerint.
Az óvodában ebben segít és megerősít bennünket minden pénteken az
atya, amikor áhítatot tart.
Dr Miskolczi Józsefné
Czellerné Ádám Mária

Gyertyaszentelés és
Balázs-áldás az óvodában

2016. március

Hunyadi Terematlétika Verseny

A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2016.
február 19-én pénteken szervezte meg a Hunyadi Terematlétika Versenyt
a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban, amelyre iskolánkat is meghívták.
Három versenyszámban: 30 méter síkfutásban, medicinlabda lökésben,
távolugrásban indulhattak az 5-6.-os (III. korcsoport) és 7-8.-os (IV. korcsoport) lányok és fiúk egyéni és csapat kategóriában. Sportos tanulóink a
következő eredményeket érték el:
IV .korcsoport, fiú, egyéni: Kovács Kristóf, távolugrás 2. hely és medi-

cinlabda lökés 1. hely,
IV. korcsoport, lány, egyéni: Nikli Andrea, 30 síkfutás 3. hely,
III. korcsoport, lány, egyéni: Kecskés Noémi, távolugrás 3. hely és 30
méter síkfutás 3. hely,
III. korcsoport, fiú, egyéni: Szauter Milán, medicinlabda lökés 3. hely,
III. korcsoport, lány, egyéni: Kenderesi Kíra, medicinlabda lökés 3. hely,
III. korcsoport, lány, összetett: Kenderesi Kíra 3. hely.
Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekért!
Komáromi Róbert

Szegeden korcsolyáztunk

NÁLUNK TÖRTÉNT
Farsang az óvodában
A hagyományokhoz híven óvodánkban megemlékeztünk Szent Balázs
püspökről, akit az emberek a „torokbetegség és minden más baj” ellen védő
szentként tiszteltek, s gyertyát ajánlottak fel a gyógyulásukért. Ő azzal tette feledhetetlenné magát, hogy egyszer megmentette egy fiú életét, akinek halszálka akadt a torkán. Szent Balázs neve napján Tamás Sándor
atya eljött óvodánkba. Két összekötött gyertyát tartva a gyermekek nyakához arra kérte Istent, hogy Szent Balázs közbenjárásával óvja az áldást
kérőt a torokbajtól. Az atya megszentelte az otthonról hozott gyertyákat is.
Az ünnep hangulatát az együtt elmondott imák és a közös éneklés tette
bensőségesebbé.
Szili Rolandné

Kukucskáló
Ebben a tanévben február 17-én másodszor került sor a Kukucskáló
2016. február 7-én vasárnap délután az Imre Zoltán Művelődési Központban összegyűlt óvodánk apraja-nagyja, hogy különféle jelmezekbe
öltözve elűzze a telet. Első műsorszámként a gyermekek csoportonként
előadták az erre az alkalomra tanult verseket, énekeket. A jó hangulatot
fokozta az óvónők által előadott Csillagszemű juhász című mese.
16 órától Nagyné Bényi Marika érkezett körünkbe, és táncházat tartott,
melyen kicsik és nagyok egyaránt részt vettek.
Köszönjük a szülőknek a sok segítséget a szervezésben, az előkészületekben, és a bál ideje alatti munkálatokban is. Köszönjük Nagyné Bényi
Marikának a táncházas foglalkozást is!
Az óvoda gyermekei és dolgozói

Február 12-én pénteken délután egy busznyi tanulóval Szegedre utaztunk korcsolyázni. A legtöbb gyerek már évek óta rendszeresen űzi ezt a
téli sportot, de voltak kezdők is, akik most ismerkedtek meg lényegében
a korcsolyával. Több kisebb-nagyobb esés után szinte mindenki egyedül „küzdött” a jégen, a segítséget jelentő palánkot vagy kezeket elengedve, de szerencsére nem úgy, mint abban a bizonyos közmondásban szereplő malacka. A nagy lelkesedést az is mutatja, hogy márciusban terveztünk még egy szezonzáró csúszkálást ebben a szép Tisza-parti városban.
Komáromi Róbert

GYEREKSZÁJ
Miért szeretek ministrálni?

Szentmise hamvazószerdán
elnevezésű program megrendezésére iskolánkban, ahol több kisgyermeket már ismerősként üdvözölhettünk. Ez alkalommal idegen nyelveken játszottunk. Csöre néni vezetésével bemutatkozós játékot, majd egy esőűző
mondókát tanultunk angolul. Enikő nénivel pedig németül indultunk a számok világába mondókával és vidám táncos dalocskával. Lívia néni kézműves foglalkozással várta a leendő elsősöket, hóvirágokat készítettünk.
A közös program után még lehetőség volt társas és ügyességi játékokban
való részvételre, szülők és pedagógusok közötti beszélgetésre, valamint
egy kis vendégségre. Mindannyian jól éreztük magunkat.
Csofcsics Erika

Újabb kiemelkedő siker
matematikából

2016. február 10-én hamvazószerdán kezdetét vette a nagyböjti időszak. A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola óvodásai, iskolásai és pedagógusai együttesen vettek részt a 9 órakor kezdődő szentmisén. A nagyböjti időszak a keresztény emberek életében az egyházi év

Kosóczki Balázs, iskolánk 7. osztályos tanulója a Katolikus Iskolák Dugonics András Országos Matematika Versenyén a 2. forduló eredménye alapján a döntőbe került. A második fordulóba jutott 163 korosztályos diáktársa
közül a 7. helyet sikerült megszereznie, így március 19-én Piliscsabán, az
országos döntőben is bizonyíthatja tehetségét. Gratulálunk!
Enesei Péter

4. osztály
Kolompár Emília: Azért szeretek ministrálni, mert jól érzem magam, szolgálhatok Istennek. Sanyi atya és Sándor atya foglalkozásai tetszenek.
Faragó Larina: Szeretek szolgálni Istennek, jól érzem magam a ministráns
foglalkozásokon.
Evanics Milán: Jól telnek a péntek délutánok a ministráns foglalkozásokon,
szolgálhatok Istennek.
2. osztály
Bretyka Andor: Szeretek templomba járni, Istennek szolgálok és segítek
az atyáknak.
Lengyel József: Megtiszteltetés, hogy szolgálhatok Istennek és örömteli az ott töltött idő.
Szlafkovszki Kevin: Ez egy jó munka, szeretek templomba járni és ministrálni.
Kishonti Toni: Szeretem a péntek délutáni ministráns foglalkozásokat, mert
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jót lehet csocsózni, pingpongozni és vidáman telik el a délután a gyakorlás után.
Szatmári Olivér: Mert Isten előtt szolgálok, szeretek segédkezni. A ministrálás nagyon jó dolog, mert segítek az Atyáknak.
1.o.
Haug Péter: Azért szeretek ministrálni, mert ott van Isten és Sanyi atya.
Haug Mihály: Azért jó ministrálni, mert közel van a főoltár, és lehet gyakorolni a csengetést. Jól telnek el a péntek délutánok.
Doszpod Zsófia: Azért szeretek ministrálni, mert segíthetek Sándor atyának és Sanyi atyának.
Torma István: Ministrálni azért jó, mert többet tanulunk a hitről, segíthetünk
az atyáknak. Néha játszunk a foglalkozásokon, többen vagyunk egy jó csapat, kis közösség. Engem nem erőltettek a szüleim, hogy járjak, csak kipróbáltam és nagyon megtetszett.

Lejegyezte: Haugné Szatmári Lívia

SZÜLŐI SZEMMEL
Szülői szemmel rovatunkban Szlávikné Hemző Erzsébettel és Fenyvesi Anitával Szlávik Gyula és Király Kevin Péter 6.a osztályos tanulók szüleivel beszélgettünk.
JSZE: Miért éppen ezt az iskolát választottátok, amikor első osztályba
írattátok a gyermekeiteket?
FA: Nekem az elsődleges szempont az volt, hogy Kevin viszonylag
kisebb közösségbe kerüljön. A mi családunk vallásos, szinte minden gyermek ebbe az iskolába járt, így nem is volt ez kérdés, hogy hová íratom,
főként, hogy maximálisan jó tapasztalatokkal láttak el minket az intézmén�nyel kapcsolatosan. Nem volt kérdés, hogy idejövünk, és amikor kiderült,
hogy Nemes Brigitta lesz az osztályfőnök, ez még egy lökést adott. A nyílt
napon szimpatikus volt minden, a pedagógusok, a légkör, meleg, otthonos a környezet.
SZHE: Mi is azt a szempontot vettük figyelembe, hogy vallásos iskola,
amely összefogja a gyermekeket egy közösséggé, véleményem szerint ez
nélkülözhetetlen a mai világban, hogy egy olyan út felé tereljük őket, ahol
a családi szeretetet, az embertársak tiszteletét, a szülő iránti megbecsülés
fontosságát hangsúlyozzák. Úgy gondolom, hogy egy katolikus iskola ezeket biztosítani tudja. Mindehhez kell egy családi háttér is, ami indíttatást
ad, ha iskolában ez egy nyolc éven keresztül tartó folyamatként folytatódik,
akkor olyan alapokat kapnak a diákok, hogy a társadalom hasznos tagjává
válnak, megállják a helyüket az életben.
JSZE: Ajánlottátok-e már másoknak is az iskolát?
FA: Természetesen, elég sokan vannak az ismeretségi körünkben, akiknek a gyermekei fiatalabbak Kevinnél, megkérdeztek többször is a családban és baráti körben is, hogy mi a véleményem az iskoláról, én mindenkinek csak ajánlani tudom, nekem nagyon pozitívak a tapasztalataim.
SZHE: Nekünk is nagyon jók a tapasztalataink, akivel beszéltem, mindenkinek ajánlottam ezt az iskolát.
JSZE: Milyen erősségei vannak ennek az intézménynek?
FA: Nekem sokat számít, hogy a pedagógusok többsége névről ismeri a gyereket, számtalanszor bejövök és nem úgy szólítja meg a pedagógus a gyermeket, hogy „Kisfiam, ne szaladj a folyosón!”, hanem „Gergőkém, lassíts!”
SZHE: Ennek az iskolának az erőssége a családiasság. A gyermekeinket ugyanúgy veszik a szárnyaik alá a tanárok, mintha a sajátjuk lenne. Ez
rendkívül lényeges, hiszen a napjuk nagy részét itt töltik csemetéink.
JSZE: A gyermekeitekről kérdezgetnék. Mely területeken kimagaslóak
az adottságaik?
FA: Az én kisfiammal kapcsolatosan már a kezdetektől jelezték a pedagógusok, hogy kiemelkedő a logikája, véleményem szerint ez az ő erőssége. A matematika és a helyesírás egészen jó, a történelem kiemelkedő. Az órai anyagot otthon elismétli nekem, anélkül hogy a könyvet csak
megfogná. Ennek nagyon örülök, hiszen a szaktanárok véleménye teljesen egyezik az általam tapasztaltakkal. A szorgalma csekély, abból táplálkozik, amit órán hall, azzal éri el ezt az eredményt, így teljes mértékben
nyugodt vagyok.
SZHE: Gyuszkóról nem tudok ilyen külön területet megnevezni, minden
tárgyból igyekszik jól felkészülni, sikeresen teljesíteni. Az ő erőssége a szolidságában, jóságában van. Az én gyermekem egy jó gyerek, aki a közösségi célokért nagyon aktívan hajlandó dolgozni.
JSZE: Mit tanulnak legszívesebben?
FA: A történelmet.
SZHE: A történelem áll közel a szívéhez, de szereti a matematikát is.
JSZE: Mit tanulnak kevésbé szívesen?
FA: A természetismerethez nem kötődik annyira, ugyanolyan tanulós
tantárgy, mint a történelem. Megy neki, de nem az igazi. Megtanulja, de
mélyebben nem foglalkozik vele.
SZHE: Talán Gyuszihoz is a természet az, ami nem áll annyira közel.
Szereti, meg is tanulja és felmondja otthon, de valahogy nem áll annyira a
szívéhez, túlságosan szerteágazó ez a tantárgy. Gondolom, amikor majd
a biológiát tanulják, ami már nem ilyen tág ismereteket ölel fel, az érdekelni fogja.
JSZE: Milyen terveitek vannak a további tanulmányokat illetően?
FA: Én semmiképpen nem gondolkodom abban, hogy Kevint hatosztályos gimnáziumba elvigyem. Szeretném, ha itt járná ki a nyolc osztályt,
majd valamelyik környékbeli jó nevű gimnáziumba szándékozom beíratni. Úgy gondolom az, hogy ő ilyen ügyes, jó tanuló és talán később a szorgalom is párosulni fog hozzá; az érettségi után mindenképpen tovább kell,

hogy tanuljon, hiszen minden adottsággal rendelkezik ehhez. Amikor majd
középiskolában válaszút elé kerül, már el tudja dönteni, hogy milyen irányban szeretne továbbtanulni, mivel szeretne foglalkozni.
SZHE: Az az elképzelésünk, hogy Gyuszi az általános iskola befejezése után valamelyik környékbeli neves gimnáziumban folytatja tanulmányait. Már nézegeti, hogy melyiket válassza. Ez azonban annak a függvénye
is, hogy milyenek lesznek az eredményei a következő két évben, tudja-e
ezt az átlagot tartani.
JSZE: A képesség szerinti csoportbontás - angol, magyar és matematika
tantárgyból - mennyiben szolgálja a gyermekeitek felkészítését a középiskolára? Láttok-e különbséget a nem csoportbontásban tanított tantárgyakhoz viszonyítva?
SZHE: Azok a tanulók, akik az emelt szintű csoportban vannak, többet
tanulnak, jobban elmélyülnek az anyagban. Úgy ítélem meg, hogy ez elegendő lesz, hogy középiskolában megállják a helyüket, ehhez biztosítja az
intézmény a hátteret.
HSA: Mit gondoltok arról, hogy az alapcsoportban egy jegy nem minden esetben ugyanazt a tudást takarja, mint az emelt szintű csoportban?
Ez nem jelent gondot?
FA: Számomra egyáltalán nem, mivel a szülő tisztában van a gyermeke képességeivel, ha valaki az alapcsoportban ötös, az én fiam az emeltben négyes, akkor én nem fogok féltékenykedni, rosszallóan ránézni, mert
tudom, hogy az emeltben egy négyes mélyebb, bővebb tudást takar. Figyelemmel kísérem a tanulmányi munkát, bele-belenézek a füzetekbe, tudom,
hogy mit és mennyit dolgoznak, hol tartanak, mit vesznek, és látom, hogy
igen komoly tempóban haladnak. Ennek később bizonyosan meglesz az
eredménye. Engem egyáltalán nem irritál, ha az alapcsoportban hasonló vagy jobb eredményről szerzek tudomást. Minden gyermeknek - egyéni képességeitől függetlenül - szüksége van arra, hogy teljesítményét elismerjék, díjazzák, értékeljék. A szülők bizonyára képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő irányba igyekeznek terelni a gyermekeiket a későbbiekben.
SZHE: Én is osztom Anita véleményét. Amikor Gyuszi négyesre ír meg
egy dolgozatot, akkor tudom, hogy az mennyi tudást takar.
JSZE: Milyennek tartjátok az osztályközösséget?
SZHE: Ez az osztályközösség nagyon összetartó. Brigi néni elsőben
úgy összekovácsolta ezeket a gyerekeket, hogy szerintem az egész iskolában nincs még egy ilyen együttműködő közösség. Ragaszkodnak egymáshoz. Ötödikben megkapták Erikát, aki foggal-körömmel harcol értük,
és ők is az osztályfőnökükért, nem csak érte, mindegyik tanárukért, de Erika nénit a második anyukájuknak nevezik. Minden szülő nagyon szereti a
gyermekét, és ezt a szeretetet Erika továbbadja, ez önmagáért beszél. A
szülői közösség is összetartó, próbálják az osztályfőnök és a tanárok munkáját is segíteni, bármilyen kérdéssel fordulhatnak hozzánk a pedagógusok. Első osztályban kialakult ez az összetartó szülői csapat, és azóta is
hatékonyan működik.
FA: Az én kisfiam nem keresi más gyermekek társaságát, hanem az osztályberkeken belül vannak barátai, egyesekkel szorosabb, másokkal kevésbé erős a kötődés. Egy életközösséggé vált az osztály, segítik egymást,
közös programokat szerveznek.
JSZE: Mennyire tartjátok korszerűnek az iskolát, annak felszereltségét?
FA: Folyamatosan szépül, gyarapszik, modernizálódik. Informatikán mindenki külön gépen dolgozik, a felsős osztályokban aktívtáblák, számítógépek, projektorok vannak.
SZHE: Mi úgy látjuk, hogy a diákok egy nyugodt, felszerelt iskolába járnak.
JSZE: Mennyire tartjátok elegendőnek a szabadidős programokat?
FA: Bőven van választási lehetőség a tanulók számára, bármilyen jellegű
is az érdeklődési körük, megtalálják a megfelelő szabadidős elfoglaltságot.
Idegen nyelv, hangszer, színjátszó, sportok…
JSZE: Hogyan valósul meg a szülők és pedagógusok együttműködése?
SZHE: Nagyon jó a viszony a tanárok és a szülők között, mindenben a
segítségünkre vannak. Bármikor bizalommal fordulhatunk a pedagógusokhoz, készségesen felvilágosítást adnak, megoldást, választ keresnek a felmerülő kérdésekre.
FA: Nekem is ez a véleményem, a szülői közösség tagjaként még szorosabb kapcsolatban állok a pedagógusokkal. Jól tudunk együttműködni, a
tanári kar fiatal, dinamikus, többségük gyakorló szülő is, így mindkét szemszögből meg tudja közelíteni a dolgokat.
JSZE: Mennyiben igaz, hogy a mindennapokban is a tanuló érdeke mindenekfelett áll?
SZHE: Ez nagyon igaz, hiszen mindannyian értük vagyunk.
FA: A tanárok minden idegszálukkal azon vannak, hogy rendben legyen
a gyermek körül minden.
JSZE: Honnan vannak információitok az iskola működéséről?
FA: Honlap, Facebook, hirdetőtábla, személyes beszélgetések során,
szülői értekezleteken. Jó a tájékoztatás.
JSZE: Milyennek szeretnétek látni ezt az iskolát tíz év múlva?
FA: Legalább ilyennek, legyen sok diák, maradjon meg ilyen családiasnak, barátságosnak! Az biztos, hogy amikor Kevin az iskolában van,
én nyugodt vagyok, hogy vigyáznak rá, biztonságos és szeretteljes légkör veszi körül.
Jacsóné Szabó Erika

ÉLETKÉPEK
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Minden gyermek élvezheti az úszás örömeit

HIRDETÉS
Kérjük, támogassa adója 1%-val óvodánk és iskolánk
közös alapítványát
JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.
Adószám: 18341797-1-03
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Meghívó
A Szent Anna iskolánkban
március 19-én
nyílt tanítási nap lesz
diákok szülei számára.
Az első három tanítási órára
sok szeretettel várjuk
az érdeklődőket.
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Felhívás

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

„Jól sült el a kapanyél!”

A Hunyadi Iskola alsó tagozatos osztályfőnöki munkaközössége a „farsang farkán”, február 9-én rendezte meg a farsangi bálat tanulóink nagy
örömére.

Február 20-án szombaton délelőtt újra feltárult Kecskeméten a Katona
József Könyvtárban Meseország kapuja.
Azok a mesemondók nyerhettek bebocsájtást, akik otthonukban már
szerencsésen
kiállták a próbákat.
Mesébe illő egybeesés, hogy éppen
24 évvel ezelőtt
volt az első
alkalom, hogy
Meseország királya udvarába hívta a megye tehetséges mesemondóit. 12 alsós
(Alsóház) és 12
felső tagozatos
(Felsőház) diák
szállt versenybe
a mesebeli címekért.
Városunkat, Rencsár Ábel iskolánk 4. a osztályos tanulója képviselte,
aki az „alsóházi” mesemondók között próbált szerencsét. Meséjének címe:
A kapanyél is elsül. Érdekessége, hogy nagymamája szülőfalujából, Karcsáról származik.

Izgatott készülődés előzte meg a jeles eseményt: diákjaink már hetekkel
a bál előtt a jelmezeik tervezéséről, készüléséről beszélgettek.
Amikor elérkezett a várva várt nap, az Imre Zoltán Művelődési Központba vonultak ebéd után osztályaink, majd a gyors átöltözés után beléptünk
a szépen feldíszített színházterembe.
Először a jelmezesek vonultak fel osztályonként a zsűri előtt, akik kiválasztották az öt legötletesebb, legmulatságosabb maskarát.

Ezután Bunyevácz Hajni néni és Czeller Eszti néni közös vidám játékra hívta a gyerekeket, ami nagy tetszést aratott a résztvevők és a nézők
körében egyaránt.
A táncoló gyermekeket üdítők, finomabbnál finomabb sütemények, farsangi fánk és szendvicsek várták a büféasztalon.
A tombolahúzás nagy izgalomban telt, majd tánc következett a mulatság végéig.
Köszönetet szeretnénk mondani az Imre Zoltán Művelődési Központ
igazgatójának és dolgozóinak, hogy helyszínt biztosítottak a rendezvényünknek. Köszönet illeti a szülőket a sok-sok támogatásért és felajánlásért, a Diákkonyha dolgozóit pedig a szendvicsek elkészítéséért és helyszínre szállításáért.
Puskás Krisztina

Hunyadis Zsebszínpad

Ábel édesanyja, aki felkészítette, a tarisznyájába a hamuba sült pogácsák mellé óriási segítséget, kitartást is csomagolt. Ennek eredményeképpen a kacsalábon forgó kastélyban a hercegi cím után következő nádori címet szerezte meg.
Mesélj tovább Ábel! Büszkék vagyunk rád!
Bunyevácz Hajnalka
osztályfőnök

Szépíró verseny
Felső tagozatosaink közül 37 tanuló nevezett be az idei szépíró versenyre.
Janikovszky Éva művet, Katona József és Széchenyi Istvánról szóló
szöveget kaptak versenyzőink az évfordulójuk tiszteletére. A sok igényes,
szép és hibátlan munkát magyar tanáraink értékelték.

A júniusban elballagó II. Zsebszínpadi Társulat nyomdokain szeptemberben megalakult a III. Zseb. Ennek a tanévnek különlegessége, hogy
a legkisebbek (5. osztályosok) és a legnagyobbak (8. osztályosok) együtt
szerepelnek. A kicsik decemberben már megörvendeztették a jánoshalmi
szépkorúakat, az idősek otthonában egy rövid verses mesével. Egy februári délutánon pedig már be is mutatták az első, hosszabb meséjüket, melyben Mátyás király és a székely ember okos lánya egymásra talál.

2016. március

PÁVA MATINÉ BUDAPESTEN
A „Fölszállott a páva” c. televíziós
vetélkedőben 2015-ben a gyerekek mérhették össze tudásukat, tapasztalatukat,
amit hétről-hétre követtünk a tanulókkal, és ének órákon beszélgettünk róla.
Aki megnézte a műsort és megosztotta az élményt az osztálytársakkal, az a
diák énekből szorgalmi ötöst is kapott.
Így számunkra nagy öröm volt a PÁVA
MATINÉ híre, hiszen ismerősök voltak
a szereplők.
A műsor díjazottjai közreműködésével A Művészetek Palotája Bartók
Béla hangverseny termében felejthetetlen élményt nyújtó, ismeretterjesztéssel egybekötött rendhagyó iskolán kívüli tanórán vehettünk részt február 14-én, vasárnap.
Az ismeretterjesztő műsoron a magyar néptánc és népzene történeti, táji tagozódását mutatták be, sok tánccal, zenével, hangszerbemutatóval, közös énekléssel.
A komplex órát Diószegi László vezette, sok érdekes információval, kivetítéssel.
Ízelítőt kaptunk a Gyimesi, Székelyföld-Székelymezőségi, Mezőségi,
Küküllő-menti, Kalotaszegi néptánc és népzene különleges gazdagságából.

Köszönet a KÖZSZOLGÁLAT A MAGYAR KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNYNAK, hiszen ezt a fantasztikus lehetőséget az általános iskolás csoportok számára ingyenesen biztosították.
Fejelhetetlen élmény volt!
Néhány tanulói vélemény:
„Nekem a Kalotaszegi tánc volt a legszebb.” /Marci/
„Nagyon tetszettek a népviseletek, ha máskor nyerünk jegyet, akkor is
megyek!” /Luca/
„Nekem a legényes táncok tetszettek!” /Bálint/
„Énekelhettünk Tintér Gabriellával!” /Vivien/
„A vetítésben az tetszett, hogy mutatták a térképen, honnan erednek a táncok, és a népviseletek!” /Marci/
„Újra megnézném az egészet!” /Alex/
Patocskainé V. Klára

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Február 19-én került megrendezésre a megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny, amelyre iskolánkból 19 tanuló jelentkezett. A 3-6. évfolyam a Szilády Áron Gimnáziumban, míg a 7-8. évfolyam a Bibó István Gimnáziumban írta a feladatokat.

A legszebb munkát adták be évfolyamonként:

5. osztály: 1. Balázs Jázmin (5. a), 2. Kerekes László Szabolcs (5. b), 3.

Somosi Rebeka (5. c)

6. osztály: 1. Dudás Ivett (6. a), 2. Koszorús Dorina (6. c), 3. Zámbó

Anna (6. a).

7. osztály: 1. Kurucz Mária (7. b), 2. Kolompár Zsanett (7. b), 3. Mészá-

A Zsebszípad legújabb társulata:

ros Mirella (7. G)
8. osztály: 1. Kasziba Zsófia Sára (8. G), 2. Lippai Vivien Alexandra (8. G),
3. Szabó Rebeka Veronika (8. b).
Gratulálunk a helyezetteknek!
Rittgasszer Jánosné

Gratulálunk a résztvevőknek!
Legtöbb pontot elért tanulóink:
Alsó tagozat: 1. Németh Anna Sára, 2. Barna Bálint Balázs, 3.Varga László.
Felső tagozat: 1. Dobos Csenge 2. Barna Loránd László, 3. Kőszegi Szabolcs
További sikereket kívánunk!

Köszönet a RENNER BT-nek az autóbuszért!
Szűcs Márta

NÉMET SZÍNHÁZ

Szabó Réka, Agócs Máté, Bogdán Dorina, Nyáguly Bálint, Konkoly
Beatrix, Zámbó Zorka, Faddi Adrienn, Szécsi Kíra, Kovács István, Kasziba
Zsófia Sára, Lippai Vivien, Bolvári Nóra, Vecsernyés Dominik
Garami Mária Renáta

Február 5-én ismét Szekszárdon voltunk a Német Színházban, ahol
a német tagozatos tanulókkal megcsodálhattuk a LEBKUCHENMANN /
Mézeskalácsember című előadást.
Ez a mesemusical egy kalandos, vidám darab, kellemes élményt nyújtott a gyerekeknek.
Éjszaka ugyanis a konyhában életre keltek a különböző tárgyak: Sószóró Uraság, Borsörlő Kisasszony, Mézeskalácsember, Kakukk kisasszony
és a többiek.
Sok vicces helyzet, veszélyes kaland bonyolította az éjszakai életet,
amíg a házigazdák alszanak.
Izgalmas történetet láttunk a bátorságról, a leleményességről, és a végén
mindenki rájött, hogy jó barátok segítségével minden probléma könnyebben megoldódik!
Nagyon hasznos, kiegészítő program a nyelvtanuláshoz az, hogy minden
évben legalább egy alkalommal színházba is eljutunk tanulóinkkal.

Patocskainé Vízvári Klára
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Az atlétika ünnepe

Február 19-én ünnepre gyülekeztek Kunfehértó, Borota, Mélykút és
Jánoshalma felsős atlétái. A sportok királynőjének, az atlétika tiszteletére
rendeztek versenyt a Hunyadi iskola testnevelői. A versenyen két korcso-
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Pályaorientációs szülői értekezlet
Életünk egyik fontos állomása a pályaválasztás, hiszen a döntés hos�szú távon és jelentősen meghatározza a felnőtt életet. Nemcsak azért,
mert ennek jelentős részét munkával töltjük, mert fizetésünk megélhetést
ad saját magunknak és családunknak, hanem fontos része önbecsülésünknek és társadalmi megítélésünknek is.
A megalapozott pályaválasztási döntés segítése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai február 16-án pályaválasztási szülői értekezletet tartottak a 7. évfolyamos diákjainknak és szüleiknek.
A szülői értekezleteken bemutatásra került a kamara pályaorientációs
tevékenysége, valamint azok az internetes oldalak, amelyek segítséget
nyújthatnak mind a szülőknek, mind a gyerekeknek a pályaválasztásban.
Szó esett a megyénkben lévő hiányszakmákról, az iskolarendszer változásairól, a beiskolázásról, a szakképzésről, és az ösztöndíjas szakmákról is.
Ezúton köszönöm meg a színes és hasznos tájékoztatást. A családoknak nem maradt más hátra, mint nagy körültekintéssel megválasztani a
helyes irányt, azt a pályát, ami egy sikeres jövőt biztosíthat gyermeküknek.

Rittgasszer János

A Kéleshalmi Tagintézmény hírei
Digitális tábla

portban küzdöttek egymással a tanulók. A lányok és a fiúk futásban, ugrásban, lökésben és összetett versenyzésben mérték össze tudásukat. A megnyitó után a lelátón helyet foglaló közönség élvezetes versenyeket láthatott. A versenyzők mindent megtettek, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák és méltón képviseljék iskolájukat. A legkiválóbbak érmeket és különdíjakat nyertek.

Versenyek

A téli szünet után a 2016-os évet nagy örömmel kezdtük, hiszen birtokba vehettük az új digitális táblánkat. Mindannyian gyorsan elsajátítottuk a
kezelését és rendszeresen használjuk a tanórákon és szabadfoglalkozásokon. Változatosabbá, játékosabbá teszi a tanítást és a tanulást is. Csalogató délelőttünkön a leendő elsősök is kipróbálták.
Meseelőadások

Iskolánkból kiemelkedő eredményt ért el: Novák Nikolett 8. g osztályos tanuló, aki az összetett versenyen kívül megnyerte a 30 m-es futást
is. Vaski Virág (7. g) I. helyezést ért el távolugrásban. Gilicze Adrián (8. g)
II. helyet ért el 30 m-es futásban, lökésben és összetettben. Pippan Patrik (8. a) bronzérmet kapott összetettbeli eredményéért. A fiatalabbak is jól
teljesítettek. Dudás Gergő (6. a), Dobi Áron (5. c) és Pálfi Norbert (6. c) is
érmet szerzett.

Tagintézményünk tanulói évek óta részt vesznek anyaintézményünk a
Jánoshalmi Hunyadi Iskola tanulmányi versenyein is. Az idén a Helyesíró
és Szépíró versenyen Bende Attila Levente 1. osztályos III. helyezést, Köblös Noémi Hélia 3. osztályos tanulónk pedig I. helyezést ért el. Noémi pár
héttel később Baján az SNI Járási Szépíró versenyen az idén is I. helyezett
lett. Március elején utazunk a megyei döntőre Kiskőrösre.
Farsangi bál

Barcsik Titanilla bábelőadó már harmadik éve jön Kéleshalomra az év
első hónapjában. Az idén a Vajaspánkó című népmesét hozta el az óvodás és iskolás gyermekeknek.
Finta Nándor vidéki Mini Manó társulata élőszereplős, interaktív Télűző
Mókával segített a hideget elvarázsolni.

Az idén is ötletes jelmezekbe bújva, sok-sok fánkkal, vidám játékos délutánnal űztük el a telet.

A versenynek délben vége lett, de a sport egy kis focival még sokáig
folytatódott.
Jó volt látni a gyerekek lelkesedését.

Hornyák Adrien
tagintézmény vezető

A Hunyadi Iskola tisztelettel kéri Önöket, hogy
adójuk 1%-ának
felajánlásával segítsék alapítványunkat.
Néhány a céljaink közül:
•
•
•
•

Nagyon korrekt, rendezett, fegyelmezett versenyt tudhatunk magunkénak.
Bátyai Gábor testnevelő, edző

diákjaink szociális gondjainak enyhítése
tanulmányi kirándulások, táborok anyagi támogatása
szakkörök, előkészítők szervezése, támogatása
szabadidős tevékenységek támogatása
Invokáció Alapítvány
Adószám: 18345650-1-03
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A dietetikus tanácsai

A Jánoshalmi
Önkormányzati
Tűzoltóság

Halfogyasztás előnyei

felvételt hirdet,

egy fő vonuló
állományú tűzoltó
alkalmazására.
Felvételi követelmény:
- Középfokú állami iskolai
végzettség, vagy legalább
tűzoltó szakképzettség,
- 35 éves felső korhatár,
- Orvosi alkalmassági vizsgálat „ Megfelelő „ minősítése,
- Jánoshalmi lakhely.

Felvételre jelentkezni,
Nagy Sándor
tűzoltóparancsnoknál
lehet.

A hal nemcsak fehérjékben és vitaminokban
(D, B2, B12) gazdag, de
jelentős mennyiségben
tartalmaz ásványi anyagot- és nyomelemet
(jód, szelén, fluor) is. A benne rejlő omega-3
zsírsavnak köszönhetően a gyakori halfogyasztás jótékony hatással van az egész testre. Csökkenti az időskori szem-megbetegedéseket, a mellrák-, az infarktus-, az érelmeszesedés- és az agyvérzés kockázatát és hatékony segítséget nyújt a depresszió ellen is.
A halak húsa laza szerkezetű, könnyen
emészthető. Víztartalma magas, emiatt gyorsan romló táplálék.
Kedvező energia- és zsír-, valamint átlag
15-20%-os fehérjetartalma révén – megfelelő konyhatechnológia alkalmazása mellett –
fogyókúrás étrendekbe is jól beilleszthető.
Megkülönböztetünk zsírosabb (pl. ponty,
harcsa, tonhal, makréla, lazac, hering) és szárazabb húsú (pl. fehér busa, amur, süllő, tőke-

hal, heck) halféleségeket.
A halolaj – a hal fajtájától függően, de
jellemzően a tengeri halaké, magyarországi halak közül a busáé– kisebb-nagyobb mértékben tartalmaz olyan ún. többszörösen telítetlen zsírsavakat (omega-3 zsírsavakat),
melyek élettani szempontból rendkívül jelentősek.
Az emberi szervezet nem tudja előállítani
ezeket, az esszenciális zsírsavakat, így táplálékaink révén kell hozzájutnunk a megfelelő mennyiséghez.
Táplálkozás-élettani szempontból nagyon
fontos, mert pl. gátolják a vérrögképződést,
mérsékelik a vérzsírszintet, szabályozzák a
vérnyomást, ezáltal fontos szerepe van a
szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében, valamint az immunrendszer erősítésében.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

AKCIÓ!

TOJÁS M-es méret
BURGONYA

30 Ft/db
125 Ft/kg

AJÁNDÉKTÁRGYAKRA
25% KEDVEMÉNY!

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÉS AJÁNDÉKBOLT
JÁNOSHALMA, DÓZSA GYÖRGY U. 58.
TEL: 0620/326-60-03

Rendelkezés az adó 1% százalékáról
A kedvezményezett neve:
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület
A kedvezményezett adószáma: 18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe: 6440. Jánoshalma. Béke tér 1.
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Borverseny 2016

Gazdakörünk az idei évben is megrendezte a Felső
Bácskai borok XXVI. nemes versenyét. A borversenyre 2016. február 20-án került sor a Gazdakör székházában, ahol kiválószakemberekből álló zsűri bírálta el
a versenyre benevezett borokat. A beérkezett 129 db
mintából: 61 db fehérbor, 40 db vörösbor, 22 db rozébor, és 6 db meggybor volt. Fajta szerint a legtöbb minta a Kékfrankos, Cserszegi fűszeres és a Cabernet
sauvignon borok közül került ki.
A versenyre 16 településről küldtek mintákat, köztük voltak a vajdasági testvérszervezeteink mintái is. A
versenyre benevezett borok 23,6 %-a arany, 39,4 %-a
ezüst és 18,1 %-a bronz fokozat lett, ez is azt bizonyítja, hogy milyen jó minőségű borok vettek részt ezen a
rangos versenyen.
A verseny részletes eredményeit, külön táblázatban
közöljük itt az újságban.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016. február
27-én délután 16 órakor került sor a helyi Korzó Étteremben. A versenyre benevezett borokat elsőnek Dr
Hajdú Edit (mezőgazdasági genetikus szakmérnök,
szőlőnemesítő) értékelte, igen magas szakmai színvonalon.
Ezután az oklevelek átadása történ meg, majd a
különdíjak átadása következett. a verseny legjobb
fehérbora Petró Istváné, a legjobb rozébora a Sümegi
Dragan pincészeté, a legjobb vörösbora Koch Csabáé lett. Jánoshalma legjobb bora, fehérbor kategóriában a Kunvin Kft Rajnai rizlingje, vörösbor kategóriában Balázs István Cabernet sauvignonja, rozébor
kategóriában ugyancsak Balázs István Kékfrankos
rozéja lett. Jánoshalmi Gazdakör legjobb bora fehérbor
kategóriában Török János Cserszegi fűszeres - Irsai
Olivér bora, rozébor kategóriában, Zámbó Zoltán
kékfrankos rozéja, vörösbor kategóriában ugyancsak
Zámbó Zoltán kékfrankosa lett. Jánoshalma tájjellegű
bora az idén Kovács Pálé lett. A Felső-Bácskai Hegyközség területén termelt szőlőből előállított borok az
idén a következők voltak: Fehérbor kategóriában: Kunvin Kft Rajnai rizlingje, rozébor kategóriában: Dági
József Duna gyöngye bora, vörösbor kategóriában:
Kunvin Kft Cabernet sauvignonja lett.
A különdíjasoknak a serlegeket Ötvös Tiborné a gazdakör tikára, Kiss István gazdakör alelnöke és Farkas
László gazdakör elnöke adta át.
Jánoshalma Város legjobb boraiért járó díjakat Czeller Zoltán polgármester úr, a Gazdakör legjobb boraiért
járó díjakat Dági József a Gazdakör tiszteletbeli elnöke, Jánoshalma tájjellegű boráért járó díjat pedig Gál
Sándor adta át. A verseny legmagasabb pontszámot
kapott boráért alapított vándorserleget, amely Szent
Orbán pápát ábrázolja szobor alakban, az idén Petró István temerini bortermelő Olasz rizlingje nyerte, a
díjat Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselőnje
adta át a nyertesnek.
A Felső Bácskai Hegyközség díjait Nagy István
hegybíró adta át.
Az eredményhirdetés után, immár hagyományosan,
a bácskossuthfalvi pálinka bemutató és kóstoló, majd a
finom vacsora következett.
Vacsora után került sor az idei borkirály megválasztására Takács Tamás személyében.
Ezután következett a bál, amelyhez a zenét földes András és zenekara szolgáltatta.
A tombolahúzás egyik főnyereményét két személyre
szóló Wellness hétvégét Tóth Zoltán és felesége nyerte.
Éjfélkor töltött káposzta került felszolgálásra.
A jól sikerült rendezvény a kora reggeli órákban ért
véget.
Fajszi Ferenc

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Jánoshalma, Rákóczi utca 18. szám alatti ügyvédi irodában
2016. február 29. napjától az alábbi időpontokban az alábbi
szolgáltatások érhetők el
MINDENKI SZÁMÁRA INGYENESEN.

Jogi tanácsadás
minden kedden 11-12 óráig.

Egyebekben az iroda keddi és csütörtöki napokon tart
ügyfélfogadást.
Telefonszám: 06-30-429-4809
E-mail cím: dr.kecskes.patricia@gmail.com

Pályázati tanácsadás

hétfőn 9-16 óráig, szerdán 9-17 óráig és pénteken 9-12 óráig
Telefonszám: 06-30-2766-484
E-mail cím: info@certus.hu
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2016. évi borveerseny eredménye
Termelő

Fajta

Perto István
Sümegi Dragan
ANTALVIN Kft.
ANTALVIN Kft.
Kunvin Kft
Kunvin Kft
Kunvin Kft
Temerini kertbarátkör
Mészáros József
KOCH-VIN Kft
Sümegi Dragan
KOCH-VIN Kft
Morvai György
Tóthné Kovács Mária
ANTALVIN Kft.
Kunvin Kft
Tóth Dénes
Török János
Kunvin Kft
Juhász Sándor
Terbe pincészet
KOCH-VIN Kft
Makai Tamás
Kunvin Kft
Kern Attila
Bohocki Zoltán
Gulyás László
Kunvin Kft
Kasza László
Rajcsics László
KADARKA Kft
Snejder Sándor
Juhász Sándor
KOCH-VIN Kft
Tóthné Kovács Mária
Szilák Sarolta
Kunvin Kft
Bohocki Zoltán
Kovács Pál
Bánfi Attila
Makai Tamás
Kókai Péter
Kunvin Kft
Gáspár Tibor
Kántor pince
Kmeth László
Takács Tamás
Sümegi Dragan
Zámbó Zoltán
Kiss Ferenc
Dági József
Varga Lajos
Kántor pince
Fehér Vilmos és Fia
Kabács János
Zámbó Zoltán
Kovács Pál
Kunvin Kft
Kunvin Kft
Németh Nándor és fia
Gulyás László

Olaszrizling
Chardonnay
Olaszrizling
Cserszegi Fűszeres
Rajnai Rizling
Ottonel Muskotály
Ezerjó (édes)
Olaszrizling
Olaszrizling
Cserszegi Fűszeres
Cserszegi Fűszeres
Chardonnay (Késői szüret)
Olaszrizling
Tramini - Irsai Olivér
Chardonnay
Irsai Olivér
Kastélyi cuvee
Cserszegi Fűszeres - Irsai Olivér
Zöldveltelini
Cserszegi Fűszeres
Cserszegi Fűszeres
Irsai Olivér
Chardonnay
Chardonnay
Cserszegi Fűszeres
Zsupjanka
Olaszrizling
Cserszegi Fűszeres
Kerti vegyes
Rajnai Rizling
Cserszegi Fűszeres
Olaszrizling
Rajnai Rizling
Chardonnay (Barique)
Tramini - Kocsis Irma
Olaszrizling
Rizlingszilváni
Rajnai rizling
Cserszegi Fűszeres
Rajnai Rizling
Cserszegi Fűszeres
Olaszrizling
Ezerjó
Rajnai Rizling
Irsai Olivér
Rajnai Rizling
Cserszegi Fűszeres
Chardonnay - Csersz.F.
Kövidinka
Magyarádi
Bianca
Bácska
Kövidinka
Zsupjanka
Sauvignon blanc
Eger 2
Kövidinka
Királyleányka
Sauvignon Blanc
Cserszegi Fűszeres
Chardonnay - Csersz.F.
meggybor
Meggybor
Meggybor
Meggybor
Meggybor
Meggybor
Meggybor
rose
Kékfrankos rose
Cabernet F. rose
Pinot rose
Merlot rose
Kékfrankos rose
Kékfrankos rose
Cabernet S. rose
Cabernet S. rose
Kékfrankos rose
Kékfrankos rose
Cuvee rose
Ternovácz rose
Kékfrankos rose
Kékfrankos rose
Kerti Rose
Kékfrankos rose
Kékfrankos rose
Kékfrankos rose
Kékfrankos rose
Dunagyöngye rose
Kékfrankos rose
Kékfrankos rose
vörös
Kékfrankos
Cabernet Franc
Kadarka
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon (Barique)
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Vörös cuvee
Cabernet Sauvignon (Pinot Noir)
Pergácsi vörös
Kékfrankos
Kékfrankos
Próbusz
Kadarka - Zweigelt
Kékfrankos
Merlot (Szekszárdi)
Merlot
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Kékfrankos
Zweigelt
Merlot
cuvee
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon (Cuvee)
Kékfrankos
Burgundi-Hamburg
Cabernet Franc
Kékfrankos
Kékfrankos
Merlot
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon

Bednárik József
Dudás Ferenc
Ötvös László
Farkas Mihály
Crnkovics Gábor
Bednárik József
Sümegi Dragan
ANTALVIN Kft.
ANTALVIN Kft.
ANTALVIN Kft.
ANTALVIN Kft.
Balázs István
ANTALVIN Kft.
KOCH-VIN Kft
Makai Tamás
KADARKA Kft
KOCH-VIN Kft
Tóth Dénes
Juhász Sándor
Kunvin Kft
Lahos Imre
ifj.Kiss Ferenc
Zámbó Zoltán
Kovács Pál
Kántor pince
Dági József
Bika Lajos
Takács Tamás
KOCH-VIN Kft
KOCH-VIN Kft
KOCH-VIN Kft
Bika Lajos
KOCH-VIN Kft
Balázs István
Kabács János
Bohozki Zoltán
KOCH-VIN Kft
Paska Oszkár
KADARKA Kft
Elek Zoltán
Fehér Vilmos és Fia
Sümegi Dragan
Tumbász József
KOCH-VIN Kft
Morvai György
Varga Lajos
KOCH-VIN Kft
Kern Attila
KADARKA Kft
Kunvin Kft
Zámbó Zoltán
Kántor pince
Terbe pincészet
Uracs János ifj.
Lahos Imre
Gáspár Tibor
Zámbó Zoltán
Kern József
Takács Tamás
Elek Zoltán
Daru-Déli Dűlő Kft
Kmeth László
Takács Tamás
Daru-Déli Dűlő Kft
Fehér Vilmos és Fia
Hugyi Mihály
Takács Tamás

fehér

Évj.

Termőhely

pont

Díj

2015
2014
2015
2015
2006
2015
2011
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Temerin
Baja
Baja
Baja
Jánoshalma
Jánoshalma
Kéleshalom
Temerin
Bácskossutfalva
Hajós-Baja
Bátmonostor
Hajós-Baja
Temerin
Jánoshalma
Baja
Kunsági borvidék
Temerin
Jánoshalma
Kiskunhalas
Kéleshalom
Hajós
Hajós-Baja
Baja
Hajós
Kiskunhalas
Temerin
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Temerin
Jánoshalma
Csátalja
Temerin
Kunfehértó
Hajós-Baja
Jánoshalma
Temerin
Szederkény
Temerin
Jánoshalma
Jánoshalma
Baja
Temerin
Kéleshalom
Bácskossutfalva
Kiskunhalas
Kiskunhalas
Jánoshalma
Baja
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Kiskunhalas
Bácskossutfalva
Temerin
Jánoshalma
Jánoshalma
Mélykút
Jánoshalma
Jánoshalma
Bácskossutfalva

19,23
19,00
18,90
18,90
18,83
18,80
18,80
18,77
18,73
18,67
18,67
18,60
18,60
18,57
18,27
18,23
18,23
18,17
18,10
18,03
18,00
17,97
17,90
17,87
17,87
17,87
17,83
17,83
17,83
17,80
17,80
17,77
17,77
17,77
17,73
17,70
17,63
17,63
17,57
17,40
17,07
16,83
16,77
16,67
16,67
16,67
16,60
16,47
16,37
16,20
16,17
16,17
16,07
16,07
16,03
16,00
15,87
15,33
15,00

arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
emléklap
emléklap

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Jánoshalma
Jh-Kiserdő
Jánoshalma
Kunfehértó
Bácskossutfalva
Jánoshalma

17,93
17,80
17,23
16,80
16,63
16,33

ezüst
ezüst
bronz
bronz
bronz
oklevél

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Jánoshalma
Baja
Hajós-Baja
Baja
Csátalja
Hajós-Baja
Temerin
Kéleshalom
Hajós
Temerin
Borota
Jánoshalma
Jánoshalma
Kiskunhalas
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Jánoshalma

19,10
18,90
18,80
18,70
18,70
18,63
18,50
18,00
17,97
17,90
17,83
17,80
17,77
17,67
17,30
17,20
16,40
16,33
16,27
16,10
15,50
15,33

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

2011
2013
2015
2015
2011
2014
2009
2015
2012
2015
2012
2014
2011
2015
2015
2013
2015
2015
2013
2015
2012
2013
2015
2015
2015
2014
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2012
2015
2015

Hajós-Baja
Hajós-Baja
Hajós-Baja
Bácskossutfalva
Hajós-Baja
Jánoshalma
Temerin
Temerin
Hajós-Baja
Temerin
Csátalja
Temerin
Bácskossutfalva
Vaskút-Baja
Bácskossutfalva
Szekszárd
Temerin
Bácskossutfalva
Hajós-Baja
Nemesnádudvar
Szekszárd
Jánoshalma
Jánoshalma
Kiskunhalas
Hajós
Temerin
Temerin
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Temerin
Báta
Kiskunhalas
Jánoshalma
Báta
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Jánoshalma

19,03
18,83
18,80
18,80
18,73
18,73
18,73
18,72
18,67
18,63
18,47
18,37
18,23
18,17
18,13
18,10
18,10
18,07
18,03
17,87
17,87
17,87
17,87
17,80
17,73
17,40
17,37
17,33
17,30
17,27
17,23
17,17
17,13
17,10
16,77
16,40
16,13
16,00
16,00

arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
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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
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:  hétfő, szerda,
péntek 830-1200,

Márciusban új akciókkal

kedd, csütörtök 1330-1630.

és jelentős árcsökkenéssel
várjuk kedves vásárlóinkat

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Halasi utcai Hangya ABC-ben és a
Nonstop ABC-ben
Pepsi Cola ,Mirinda, 7up
2,5l 333-Ft/db
Kőbányai dob.sör
0,5l 169-Ft/db
BL-55 Búzafinomliszt
1kg 114-Ft/db
A készlet erejéig!

(133-Ft/liter)

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet
személyesen, vagy telefonon

(338-Ft/liter)
(114-Ft/kg)

Kellemes Húsvéti ünnepet kívánunk!
Várjuk kedves vásárlóinkat!!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A s ze nny ví zcsator na ber uhá z áshoz kapcsolódó há z i

bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet :
0 6 -77/4 01- 0 01 és a 0 6 -77/4 01- 3 4 4 tele fonokon

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók.
Alkalmakra és folyamatosan.
Irodák és közösségi terem.

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

Emlékezés

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, most már Nélküled jön el a
tavasz, a nyár, az ősz, a tél, de bármilyen szép is, Nélküled nem lesz ugyanolyan.
Bocsáss meg, ha valamit hibáztam, nem tudtunk
megmenteni, pedig próbáltuk. Kérjük az Istent, hogy jól
bánjon Veled, olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem
pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.”

Szomorúan emlékezünk drága szerettünk

Somoskövi Sándor
építész – grafikus

halálának 1. évfordulójára

Szeretett családja

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!
BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1hét) jelezze szándékát!

STÍLUS
ÜZLET

FEBRUÁRI AKCIÓJA
Felmosó nyél: 100.- Ft
Nelle mosógél (1,5
l): 299.- Ft
Szemetes zsák (20-3060-110 l): 119 Ft-tól
Mosogatószivacs kókusz
(6 db-os): 269.Ft
Jánoshalma,
Dózsa

Gy. u. 71. Tel.:
06-30/529-7407

id. Kurucz Béla
Szilágyi Róbert
Nagy Pál
Agócs Károly
Zadravecz Györgyné
sz.: Csima Mária
Keresztes Lászlóné
sz.: Tar Julianna
Horváth Istvánné
sz.: Lakatos Etelka
Szakál Balázsné
sz.: Kurgyis Krisztina Anna
Pakó András (erdész)
Kozma László

élt: 83 évet
élt : 38 évet
élt: 80 évet
élt: 83 évet

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek beüzemelése:

KISS ATTILA

gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma, Bem J. u. 114.

Tel.:06-20-32 39 906

Köszönetnyivánítás
Szomorúan értesítjük mindazokat, akik ismerték,
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
tisztelték szerették
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

prof. Köves (Mano) Iván
a nyughatatlan művész,
filozófus
Puszenszki
József

eltávozott közülünk.
Szerettünktől
temetésén részt vettek
és elhozták sírjára a sze2015.ésoktóber
18-án
(vasárnap)
11 óra 30enyhíteni
perckor
retet
tisztelet
virágait,
fájdalmunkat
veszünk
búcsút
a
jánoshalmi
zsidó
temetőben
igyekeztek!
Gyászoló család
család
Gyászoló

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2016. február hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Illés Gáborné
sz.: Nagy Margit
élt: 81 évet
Kecskés Józsefné
sz.: Kovács Margit
élt: 78 évet
Szűcs Györgyné
sz.: Novák Margit
élt: 73 évet
Csima Sándorné
sz.: Szulcsán Margit
élt: 94 évet
Doszkocs Istvánné
sz.: Bozár Erzsébet
élt: 89 évet
Kiss Sándorné
sz.: Miklósovics Etelka
élt: 80 évet
Palotai Pálné
sz.: Kenderesi Mária Terézia élt: 57 évet
Györgypál Jánosné
sz.: Szelényi Margit
élt: 98 évet

Víz, gáz és központi fűtés szerelés

Emlékezés

élt: 86 évet
élt: 68 évet
élt: 71 évet
élt: 86 évet
élt: 71 évet
élt: 59 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 ez
zel a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Temetkezési vállalkozás

SZAKÁLY CSABA

HALÁLÁNAK 30-ik évfordulójára
EMLÉKEZÜNK!
„ Te életed olyan volt,
mint a szép nyár,
életed véget ért,
oly hirtelen jött a halálod.
Nyugodjál csendesen,
legyen békés álmod,
találjál odafönn örök boldogságot!
De az emlékeddel
szívünkbe maradtál,számunkra
Te soha meg nem haltál.”

Szerető szüleid és testvéreid .

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából 2016.
február hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre:
Ignácz Máté István (1938)
Dávid Lajosné (1923)
Dörmő István (1927)
Androvics József (1926)
Pusenszki József (1956)
Szekulics Teréz (1954)
Mikó Istvánné sz Binszki Franciska (1926)
Kovács Istvánné sz. Lengyel Ilona (1948)
Daróczi Sándorné sz. Ézsiás Ilona (1927)

„Csak most kezdek rádöbbenni, hogy az életed ajándék volt,
s egyre erősödő szeretet maradt utána.”

Pize,Marjorie

Nagy Zsolt ügyvezető
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2016. március

Az első tét meccs
tanúságokkal

Az Őszi szezon elmaradt utolsó bajnoki mérkőzését -a hazai pálya alkalmatlansága miatt
- Soltvadkerten rendezte meg 02.21-én a Jánoshalmi FC.
A téli szünet utáni első tétmeccse volt mindkét csapatnak. A tartalékosan felálló JFC a
meccs első harmadában sok hibával,és kevés önbizalommal játszott. Ennek következtében a Baja két gólos vezetést szerzett. Ekkor nagyobb sebességre kapcsoltak játékosaink.
Feljavult a védekezés,s a támadásépítés a 29'-ben gólt eredményezett. Deján Suknovics
jó ütemben érkezett egy beadásra és nem hibázott. A második játékrész az első másolata
volt . Jobban kezdett a Baja ,gólt is szerzett, ám a Jó fizikai állapotban játszó JFC felülkerekedett,s előbb szép akció végén Kovács Máté fejelt a kapuba, majd a 69'-ben büntetőrúgást végezhettünk. Kisa Péter állt a labdához,s higgadtan a balra mozduló kapus mellett a jobb sarokba lőtt.
Összességében tanulságos mérkőzést láthattunk. A mai JFC minden csapattal szemben eséllyel veheti fel a küzdelmet. Már csak el kell hinniük játékosainknak , hogy ez valóban így van,s akkor sok kellemes percet élhetnek át csapattagok,szurkolók egyaránt a
tavasz folyamán.
Következő forduló 03.06-án: Jánoshalmi FC-Harta
Horváth MIhály

Kézilabda híradó

Február 23-án Felkészülési tornát szerveztünk melyen részt vett Bajmok (Szerbia),
Lajosmizse UKC NB-II, Nemesnádudvar, Kiskunfélegyháza, Jánoshalma csapatai. A torna az őszi forduló előjátéka volt. Az őszi fordulót idegenben játszottuk és nem nyertünk
pontot Nemesnádudvartól, de a hazai mérkőzésen 2 pontot szereztünk a Kiskunfélegyháza ellen vívott mérkőzésen. Az eredmény18:14!
Azért is fontos ez a bajnoki pont, mert a megye által kiírt felnőtt bajnokságban játszanak
a lányok juniorként és küzdeni kell a rutinos felnőttekkel. Átlag életkoruk: 17,4 év!!!
A célunk: megtanulni felállni és tovább küzdeni egy vereség után!
Hazai mérkőzések:
●●március 25. péntek
18 óra: Jánoshalma Bácsalmás
●●április 2.szombat 16 óra:
Jánoshalma-Bácsbokod
●●április 9. szombat 16 óra:
Jánoshalma- Kecskemét
●●április 30.szombat 15 óra:
Jánoshalma- Kalocsa
●●május 7.szombat 16 óra:
Jánoshalma - Kiskunmajsa
Hajrá csajok! Hajrá JSE!

15. oldal

A Jánoshalmi Méta Téma

Bár már sokan ismernek minket, mégis úgy döntöttünk, hogy
szeretnénk hangot adni magunknak, bemutatni csapatunkat és
olykor-olykor egy-egy cikkben elmesélnénk mi is történt velünk az
elmúlt időben. Először tehát a bemutatkozás.
Csapatunk a Jánoshalmi Méta Téma 2014. június 17.-én alakult
meg az Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából, akinek ha kicsit megkésve is, de ez úton köszönjük. A cél az volt, hogy gyerekeknek
illetve kamaszoknak létrehozzunk egy csapatot valamilyen sporttevékenység köré. Ez a tevékenység a várméta nevű játék lett, amiről hosszas bemutatót tarthatnék, de a lényeg, hogy a baseballhoz
hasonló ütős játék, a várméta lényegében a baseball őse.
És a cél megvalósult!
A kezdés napján ugyan, csak 5 résztvevő jelent meg, azonban
a tagok száma minden alkalommal tovább bővült, mára 14 aktív
tagunk, és 6-8 ritkábban megjelenő, 14 és 20 év közötti társunk jár
ki a pályára ütni a labdát.
Egy két kivétellel minden héten métáztunk, beszélgettünk, ismerkedtünk, jöttek új tagok, mentek régiek, majd beköszöntött a tél!
Hóban nehéz játszani, - de nagyon jó, kipróbáltuk -, viszont jó lett
volna egy hely, ahol télen is tudunk találkozni, ahol valami értelmessel el tudjuk ütni az időt. Hála és köszönet a Gyermekesély Program Irodának, hogy a Közösségi házban helyet kaptunk, így volt
lehetőségünk a csapat összetartását kicsit szorosabbra fűzni, szel-

lemiségünket csiszolni, így hát elkezdtünk közösségépítő játékokat
játszani. Ebből később kinőtt a „400W-os klub” ahol mindenféle társasjátékot próbálhattak ki. Majd jött a tavasz és egy újabb tél. Időközben megtanítottuk a Szakiskolásokat is játszani, jártunk Mélykúton, Katymáron,
Dunaharasztin játszani. A fiatalok és a
csapat pedig maradtak és aktívak, van
címerünk, mezünk,
és videónk is, és
minden héten találkozunk – majdnem
–, mára pedig megértünk arra, hogy hírt
adjunk magunkról
és reméljük minden
hónapban tudunk
valami fontos dologról írni… a csapat
életéből… mondjuk
jó sokáig!
A Csapat!

Farsangi Nordic
Walking-túra

A 2016-os év első túrája február 27-én a Kunfehértói farsangi futóversennyel egybekötve valósult meg.
A teljesített táv: 10 km.
A résztvevők száma: 16 fő
A Kunfehértói szervezőknek köszönjük a lehetőséget.

A Jánoshalmi Női Kézilabda SZSE újra megtartja a „ JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT” 2016.
március 19-én!
Helyszín: értesítés a plakátokról és a Facebook-on + a kézilabdás lányoktól!
Gyere el egy jó buliba, zene, finom falatok, tombola és természetesen a lányok szeretete vár benneteket!
R. Mari

2016. március hónapban
nem lesz kirakodó vásár

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

Horgászok
figyelem!

Elindult a horgászszezon, így szeretnénk, kedveskedni egy szezon�nyitó akcióval vagyis horgászboltunkban minden termékre 20% kedvezményt adunk.
Az akció időtartalma:
MÁRCIUS 1-TŐL, MÁRCIUS 31-IG TART.
Akció helyszíne:
Jánoshalmi Bajai út 51/b
a Benzinkút mellett)
Szeretettel várunk minden
kedves vásárlónkat!
Köszönettel,
Pethő Zoltán!

Faddi Szabolcs
közterületfelügyelő
telefonszáma
06-30/565-37-58

BOR

A MINDENNAPOKRA!
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Négy sérült és több tízmilliós a kár,
amit a biztosító fizethet

Rendőrségi FELHÍVÁS!

Ne engedjen be idegent háza udvarába
és a lakásába se!
Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
Inkább legyen bizalmatlan, mint
becsapott!
Ne tartson otthonában nagyobb
összegű készpénzt!
A szolgáltatók- DÉGÁZ,
DÉMÁSZ – és a Polgármesteri
Hivatal alkalmazottjainak fényképes igazolványa van, ezt mindig
kérjék el tőlük!
A szolgáltatók munkatársai
pénzt nem szednek, túlfizetés esetén sem
visznek pénzt a fogyasztóknak.
Amennyiben gyanús személyeket látnak,
hívják a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot!
06-77/423-255; 107; 112

Az utóbbi időben számtalan esetben
estek áldozatául csalóknak helyi lakosok,

akik interneten keresztül magán személyektől különböző tárgyakat rendeltek és a
megrendelt tárgyat egyáltalán nem, vagy
csak rossz minőségben kapták meg, illetve esetenként nem a várt tárgy volt a csomagban.
A csalók akkor nem küldenek semmit, ha előre átutalással megkapják a hirdetett termék árát. Ha utánvétes a küldemény akkor szokott előfordulni, hogy más – szinte értéktelen tárgy- van a csomagban,
vagy nem a várt minőségű a
termék.
Kérjük a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen vásárlásoknál,
részesítsék előnyben a biztonságos web
áruházakat, vagy magánszemélyektől történő rendelés esetén olyan portált válas�szanak, ahol az eladó előzetesen leellenőrizhető!

Lassításra figyelmeztető

2016. március

Négyen sérültek meg könnyebben - több tízmillió lehet a kár,
amit a biztosító fizet.
Két mentőautó ütközött március elsején délelőtt Szeged egyik
legforgalmasabb csomópontjában: a Kálvária sugárút és a Moszkvai körút sarkán történt balesetben négy mentős sérült, és rommá
tört két mentőautó. A balesetet az okozta, hogy a Mars tér felől,
szirénával érkező mentőautónak a Dugonics tér felől érkező – nem
szirénázó – mentő nem adta meg az elsőbbséget. A két jármű a
kereszteződés közepén találkozott, a nagy sebesség miatt mindkettő a közeli oszlopnak csapódott. A balesetben mindkét jármű totálkárosra tört, a kocsikban négyen utaztak.
Zentay Attila, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének igazgatója elmondta: egyelőre nem lehet
tudni, milyen sérüléseket okozott a baleset a két mentőautón, így
a kár is megbecsülhetetlen. Az azonban biztos, hogy nagy értékről van szó. – Kötelező biztosítás és casco is volt mindkét autón,
így a költséget a biztosító állja – tette hozzá. Az összetört járművek
egyébként mentőgépkocsik voltak, vagyis nem rohamkocsik, amelyek a legköltségesebb felszereltséggel szolgálatot teljesítő típusok.
Az egyik – egy beteghez vonuló – mentőautó szegedi volt, a
másik jánoshalmi, valószínűleg már hazafelé tartott.
A két autó, amely most összetört, új ára egyenként 20–30 millió forint.
A kiesett jánoshalmi járművet azonnal pótolták tartalék autóval, az ellátásban így nem okozott problémát a baleset- tájékoztatta lapunkat Kádár Endre a Jánoshalmi Mentőállomás vezetője.
Hozzátette: szerencsére bajtársai könnyebb sérüléssel megúszták a balestet.

A könnyű sérülést a mentősök a többek között az új kocsiknak
köszönhetik, a járművekben kinyíltak a front- és oldallégzsákok is.
A tűzoltók megküzdöttek a mentőautókkal, ugyanis a járművekben
nem egy, hanem két akkumulátor is van: az egyiket az oldalára fordult autó padlólemeze alól kellett kiszedni. A baleset körülményeit a
rendőrség még vizsgálja.

VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULATI TAGOK

A Bajai utcában két helyen is a gyorshajtást jelző, lassításra felszólító berendezést
helyezett el a Városgazda Kft. az út fenntartójával a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékeseivel.. Az egyik berendezés a laktanyánál van, míg a másik a Dózsa és Jókai

utcák között van. A készülékek a felállítási
helyüknél érvényes sebesség határok túllépést már jelzik az arra közlekedőknek,
konkrét számadatokkal. Képünk illusztráció, azért készült így, hogy látni lehessen a
készülék működését.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdekelteket, hogy a csatorna beruházáshoz kapcsolódó házi bekötéseket 2016. március második felében
folytatjuk. Csak azoknál a tagoknál tudjuk elvégezni, akik az Érdekeltségi Hozzájárulást megfizették. A bekötéseket 2016. Június
végéig minden időben, fizetési kötelezettségét teljesítő ingatlanon
el fogjuk végezni. Ezen (és a már rákötött) ingatlanoknak a Talajterhelési díj bevezetésekor nem lesz külön egyéb kötelezettségük (sem adminisztratív, sem anyagi) semmilyen szervezet felé.
FIGYELEM! UTOLSÓ LEHETŐSÉG A
HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSÉRE!
A Társulat kéri még azon tagjait, akiknek elmaradása van, vagy
nem fizetett még érdekeltségi hozzájárulást, hogy 2016.03.15-ig
feltétlen keresse fel az ügyfélszolgálati irodát.
Még befizetheti, még köthet részletfizetést (de, csak 3
hónapra)!

A házi bekötések kivitelezését csak a megfizetett
érdekeltségi hozzájárulás igazolása után végezzük el!
2016.03.16. után a jogszabályok értelmében a tartozásokat
átadjuk a jegyzőnek.
Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. (Volt
kollégium)
A telefonszám változatlan marad.
Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda, péntek 08.30-12.00 óra között
Kedd 13.30-17.00 óra között
Csütörtök szünnap

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

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

Ügyeleti beosztás:

2016. március: 4. Dr. Gregó Sándor, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr. Kishonti Attila, 8. Dr. Csoboth Johanna, 9. Dr. Szűcs Kornél, 10. Dr. Gregó Sándor, 11. Dr. Mikó Attila, 12. Dr. Mikó
Attila, 13. Dr. Gregó Sándor, 14. Dr. Gregó Sándor, 15. Dr. Gregó Sándor, 16. Dr. Kishonti Attila, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr. Gregó Sándor, 19. Dr. Csoboth Johanna, 20. Dr. Csoboth Johanna,
21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Mikó
Attila, 26. Dr. Mikó Attila, 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. Gregó Sándor, 29. Dr. Csoboth Johanna,
30. Dr. Mikó Attila, 31. Dr. Csoboth Johanna,
Április: 1. Dr. Mikó Attila.
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Ügyvezető: Lihtenberger Csilla Kiskunhalas,
Bükkönyös u. 6.
ISSN 2062-4069
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Óriási húsvéti akció!!!!!!!!!!!!!!!

Lina habspray
150 Ft/db
Tchibo Family250gr
389 Ft/db
Liszt 1/1
99 Ft/db
Kötözött sonka, első- és hátsócsülök
óriási akcióban!
Árak készlet elejéig érvényesek.

Jánoshalmi
Önkormányzati
Tűzoltóság
hívószáma:
06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
2016. február hónapban
született:

Barna István (Anyja neve: Frádli Krisztina), Mák József Balázs (a.n.: Tóth
Tünde), Patocskai Lia (a.n.: Fehérvá-

ri Jennifer).

Házasságot kötött

Bálint Zsófia Teréz és Nagy Gábor

Petróczky Ferenc

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

GRATULÁLUNK!

További két pár kötött még házasságot,
ők nem járultak hozzá nevük közléséhez

