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Az Országgyűlés az elmúlt év végén az egyes egészségügyi tár-
gyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény 49. §-val 
kiegészítette az Egészségügyi törvényt a 244/D §-sal, amelynek (5) 
és (6) bekezdései szabályozzák az önkormányzati tulajdonban lévő 
önálló járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását, az alábbiak szerint: 

„(5) Az a helyi önkormányzat, amely a (2) bekezdés alapján a járó-
beteg-szakellátási feladat ellátására kötelezett, 2013. február 15-éig 
– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak szerint – köteles dönteni 
és az egészségügyért felelős minisztert tájékoztatni arról, hogy 2013. 
április 30-át követően folytatja-e a járóbeteg-szakellátási feladat ellá-
tását. A helyi önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási fel-
adatai egészének átadására, illetve folytatására irányulhat.

(6)Amennyiben a helyi önkormányzat az (5) bekezdésben foglal-
takról az ott meghatározott határidőn belül nem dönt vagy döntéséről 
nem tájékoztatja a minisztert, úgy kell tekinteni, hogy a helyi önkor-
mányzat nem kívánja 2013. május 1-jét követően a feladatot ellátni.”

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügy-
vezetője, dr. Horváth Endre levélben fordult az önkormányzathoz a 

döntés ügyében. Levelében kifejtette, hogy a szakellátó műkö-
dése hasonlóan a 2012-es évhez, a 2013-as évben sem igé-
nyel önkormányzati támogatást. Az ügyvezető igazgató úr elő-
rebocsátotta, hogy amennyiben az egészségügy finanszírozá-
sa lényegesen nem változik, várhatóan a következő években is 
önkormányzati támogatás nélkül el tudja látni a feladatát. 

A rendelkezésre álló információk birtokában a szakbizottságok, a 
Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénz-
ügyi Jogi Ügyrendi Bizottság javaslata alapján 2013. január 24-i ülé-
sén a Képviselő-testület döntést hozott a járó-beteg szakellátási fel-
adatok ellátásának további sorsát illetően.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a járóbeteg-szakellá-
tási feladatokat 2013. április 30-át követően is folytatni kíván-
ja az önkormányzati tulajdonú Jánoshalmai Kistérségi Egész-
ségügyi Központ Nonprofit Kft. keretében. A Képviselő-testület 
egyúttal felkérte Czeller Zoltán polgármestert, hogy a döntésről 
2013. február 15-ig tájékoztassa az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumát, nevezetesen Balog Zoltán urat az Emberi Erőforrások 
Miniszterét, illetve dr. Szócska Miklós államtitkár urat.

A jégoszlatás hatékony, határon átíve-
lő módszerét keresve nyújtott be és nyert 
közös pályázatot a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat a Szerb Köztársaság Belügy-
minisztériuma Katasztrófavédelmi Szektorá-
val és a Vajdasági Magyar Gazdák Szövet-
ségével partnerségben. A Magyar-Szerb IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 
költségvetése meghaladja a 116 ezer Eurót, 
célja pedig egy megvalósíthatósági tanul-
mány kidolgozása a Vajdaság északi részén, 
Bács-Kiskun és Csongrád megyékben közös 
jégvédelmi rendszer létrehozásáról.

A tanulmány célja megismerni a Szer-
biában eredményesen működő rakéta ala-
pú jégeső-elhárítási rendszer magyar-szerb 
határra, továbbá Bács-Kiskun és Csongrád 
megyékre való kiterjesztésének lehetősége-
it és várható hatását. Ennek keretében janu-
ár 17-én tartották meg a projekt záró rendez-
vényét Jánoshalmán. A Lajtha László Műve-
lődési Központban megtartott konferenci-
át Bányai Gábor, országgyűlési képviselő, a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke 
megnyitotta  meg.

► folytatása a  7. oldalon

Programok az Imre Zoltán 
Művelődési Központban

2013. február
február 9. 9-12 óra
Farsangi álarckészítés
 
február 10. 15 óra
A csillagszemű juhász
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

jótékonysági előadása

február 15. 22 óra
Farsangi Welcome buli

február 18. 14 óra
Komolyzenei koncert gyerekeknek
Belépő: 300 Ft

A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma 2013. január 25-én 
rendezte meg szalagavató ünnepségét a Városi Sportcsarnokban.  Három szakiskolás, egy szakközepes és egy technikus osztály  össze-
sen 105 végzős tanulója kapta meg az est folyamán a vén diákot jelképező szalagot. 

Feltűzték a szalagot a végzősöknek

Közösen a határtalan jégelhárításért

Lakossági tájékoztató 
a fejlesztésekről

A tavasz hírnökei

Kistérségi Egészségügyi Központ
Állami vagy önkormányzati feladat ellátás?

Ezekben a napokban az egyik hétre enyhe, a másik hétre meg hideg időt jeleznek előre az 
időjósok. A természet azonban erre mit sem vet, a kikelet felé mozdul. A hóvirágok már január 
utolsó napjaiban kinyíltak, jóllehet a tetőn még ott a hó. Azt, hogy február másodikán milyen 
időt jósol a medve, nem tudjuk, de azt tanácsolják a szakemberek, hogy aki korcsolyázni sze-
retne, annak a műjégpályákat kell felkeresnie, mert kemény fagyok nem várhatók. A hőmér-
sékleti rekordok sem dőlnek meg várhatóan. Egy biztos: egyre közeleg a tavasz.

„Jánoshalma Hunyadi János Általános Iskola napelemes rendszer kiépítése” című pro-
jekt megvalósítása során a A napelemek az épület magas tetős jellegéből kifolyólag a fer-
de tetőn illetve az iskola udvarán állványzaton kerültek elhelyezésre, a helyszíni lehetősé-
gekhez igazodva nyugati illetve déli tájolással. Felvételünkön az udvaron elhelyezett napele-
mek láthatóak
A városunkban befejezett és folyamatban lévő fejlesztésekről részletes tájékoztatót a 2. 
oldalon olvashatják, melyet a városunk képviselő-testülete január 24-én vett tudomásul.

A jelenelgi 
szakorvosi 

rendelési idők
a 

8. oldalon 
olvashatók

Az önkormányzat adósságállományának a 
Magyar Állam  által történő átvállalásának 
igénybe vételéről szóló tájékozatót a 3. olda-
lon olvashatják 
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Felhívás
Kérjük, hogy a személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át a Jánoshalma 
Tűzvédelméért Közalapítvány 

részére ajánlják fel. 
Adószám: 18343744-103

Köszönettel: 
Az Alapítvány Kuratóriuma

Az Összefogás Jánoshalmáért 
egyesület már ötödik alkalommal 
rendezett jótékonysági bált egy 
nemes cél megvalósításáért.

Első alkalommal a központi ját-
szótér megépítése volt a cél, ame-
lyért a jánoshalmi emberek készek 
voltak összefogni. A játszótér még 
abban az évben el is készült, a 
gyerekek azóta is örömmel  birto-
kolják és óvják.

 Második alkalommal a rendőr-
ség, és a polgárőrség munkájának 
megsegítése volt a célunk. Szintén 
jelentős mértékben tudtuk támo-
gatni a két szervezetet járőrözési 
tevékenységükben a tanyás térsé-
geken élő idős, esetenként egye-
dülálló lakosok biztonsága érde-
kében. 

Ezt követően  két évben a város-
unkban árván maradt gyermekeket 
támogattuk. Emellett egy összeget 
félretettünk, hogy egy tervet meg-
valósítsunk: ún. „Szeretet Dobó-
kocka” felállítását a város központi 
részén, ami emlékeztetné a város 
lakóit arra, hogy a szeretet, a segí-
tőkészség konkrétabb legyen egy-
más felé.

2012-ben a családokért szeret-
tünk volna tenni, a család alapvető 
fontosságát, értékeit hangsúlyoz-
va a társadalomban. A jótékonysá-
gi bál bevételét ezért egy családi 
szabadidő park kialakítására for-
dítja az egyesület az Országzász-
ló parkban, ahol lehetőség lenne a 
találkozásra, közös játékra, pihe-

nésre, beszélgetésre, tapasztalat-
cserére.

Csak úgy, mint az előző alkal-
makkor egyesületünk tagjai felke-
resték barátaikat, ismerőseiket, az 
intézményeket, a vállalkozásokat, 
a kereskedelmi egységeket. Szí-
vet melengető volt a fogadtatás, 
mert nagyon sokan segítettek ado-
mányaikkal, támogatói jegy vásár-
lásával, különböző felajánlásokkal, 
szervező munkával stb.

Több, mint kétszáz ember tisz-
telte meg jelenlétével bálunkat, 
amelyhez a helyszínt az Imre Zol-
tán Müvelődési Központ  biztosí-
totta. Taskovicsné  Klárika (TASKO 
Savanyúság) által felajánlott ván-
dorserleget idén is Petróczky 
Ferenc barátainak és munkatársa-
inak közössége nyerte, akik több 
mint ötven fővel voltak jelen ren-
dezvényünkön. Köszönjük a fel-
ajánlást és az aktív részvételt.

A bál díszvendégei Gerhát 
László a Kecskeméti Szimfonikus 
Zenekar vezető karmestere, 2006-
ban Kodály Díjjal kitüntetett zon-
goraművész, és felesége Gerhátné 
Papp Rita zongora-és csembaló 
művész voltak, akik káprázatos 
zongorajátékukkal varázsolták el 
a bál résztvevőit. Vacsora előtt a 
helyi Lajtha László iskola növen-
dékei is felléptek, Czeller Ágnes és 
Király Vivien zongoráztak, felkészí-
tő tanáruk Iván Sándorné volt. A 
vacsora után a Pöndölösök citera-
zenekar melegítette be a tánc par-

kettet. Köszönjük, hogy vállalták a 
szereplést és megörvendeztették a 
bál résztvevőit játékukkal.

A bál megszervezése nem kis 
feladatot jelentett az egyesület tag-
jai és minden segítő számára. De 
ismét megbizonyosodhattunk arról, 
hogy a jánoshalmi emberek jó cél 
érdekében képesek összefogni és 
együttműködni.

 Reméljük, hogy a rendezvé-
nyen mindenki jól érezte magát, 
és a társadalmi felelősség vállalás 
szép példája egyre többünket ösz-
tönöz majd a továbbiakban arra, 
hogy együtt sok helyi probléma 
megoldhatóvá váljon! Minden segí-
tőnknek, támogatónknak köszön-
jük az áldozatos munkát, az ado-
mányokat, a tombolatárgyakat.

Mint minden évben , 2012-ben 
is az Egyesület utcaszociális cso-
portja adományokat osztott szét 20 
családnak karácsony előtt. Élelmi-
szer csomagot, és tűzifát juttattunk 
el a rászorulóknak.

Itt szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik egész 
évben bekapcsolódtak az egyesü-
let munkájába, adományaikkal, fel-
ajánlásaikkal segítették tevékeny-
ségeinket.

Minden Jánoshalmi Lakosnak 
kívánunk  a 2013-as évre erőt, 
egészséget, egymásra nyitott szí-
vet, békét, örömet!
Az Összefogás Jánoshalmáért 

Egyesület tagjai

Fenntartási időszakban 
lévő pályázatok

„Jánoshalma Város Integrált fejleszté-
se” DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002

2012. 08. 14-én a megvalósítási szaka-
sza hivatalosan lezárult. A megvalósított 
beruházási jellegű projektelemek:

Városi Főtér•  és hozzá kapcsolódó par-
kolók kiépítése
Térfigyelő kamera rendszer•  kiépítése
Városi Piac•  kiépítése
Helytörténeti Gyűjtemény•  kialakítása
Művelődési Központ•  felújítása és épí-
tése
Polgármesteri Hivatalban • Ügyfélszol-
gálati Iroda kialakítása

A projekt ténylegesen bruttó 550 millió 
forintból valósult meg (elszámolt költség), 
amelyre 445 millió forint támogatás került 
igénylésre és kifizetésre. A projekt fenntar-
tási időszaka (5 év) 2012. 08. 15 –től 2017. 
08. 14-ig tart, amely időszak alatt éven-
te projekt fenntartási jelentést kell készíte-
ni a Közreműködő Szervezet számára. A 
Művelődési Központ esetében az üzemelte-
tő által működés közben jelzett hibákat a 
Modinvest Kft. garanciális javítás kereté-
ben kijavította. 

„Belterületi utak fejlesztése Jánoshal-
mán” DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024

Jánoshalma Város Önkormányzata e 
korábban megvalósult pályázata keretében 4 
utcát érintő fejlesztést hajtott végre. Szilárd 
burkolattal látták el az Orczy utca végét, 
a Terézhalmi utcát, a Kürt utcát, az Erdő 
utcát, összesen 1,084 km út került asz-
faltozásra. A kivitelezést a Baranya Aszfalt 
Kft végezte. A garanciális bejárás alkalmá-
val az észlelt hibákat, a javítandó felada-
tokat a kivitelező elismerte. A garanciális 
munkákra a kivitelező 3 éves garanciát vál-
lalt. A szükséges javításokat a téli időszak 
után végzik el. A projekt zárása hivatalosan 
2011. 12. 16-án történt. A fenntartási időszak 
(5 év) 2011. 12. 17-től 2016. 12. 16-ig tart. 
Az első projekt fenntartási jelentés a Köz-
reműködő Szervezet által 2013.01.09-én 
elfogadásra került.

„A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút 
kiépítésének I. üteme”

DAOP-3.1.2/B-09-2010-0001
A pályázat keretében egy 745 méter 

hosszú kerékpárút került megépítésre, az 
ipari területtől befelé haladva a Bajai utca 
bal oldalára eső szakszán. A pályázat meg-
valósítási szakasza lezárult 2012. 03. 03-án, 

és fenntartási szakaszba lépett. A fenntar-
tási időszak 10 év, amely 2012. 03. 03-tól 
2022. 03. 30-ig tart. A fenntartási időszakban 
a Közreműködő Szervezet részére projekt 
fenntartási jelentést kell készíteni. A kivi-
telezést a Stravia Kft végezte. A vállalko-
zói szerződés alapján garanciális bejárás-
ra került sor, kivitelező a javítandó feladato-
kat elismerte. A műszaki ellenőr a hibák kija-
vításának készre jelentését követően ismé-
telt bejárást tartott a javítások felmérésé-
re, amely során kifogásokat tett a hibák tel-
jes körű elvégzésének tárgyában. A Stravia 
Kft. a felmerülő hibák kijavítását 2014. 04. 
30-ig vállalta.

„Infrastrukturális fejlesztések a minő-
ségi oktatás megteremtése céljából a 
Jánoshalmi Általános Iskolában” DAOP-
4.2.1/B-09-2010-0011

A pályázat keretében 2 intézmény került 
felújításra, a Hunyadi János Általános 
Iskola valamint a Diákélelmezési Konyha. 
A projekt zárása megtörtént, a fenntartási 
időszak elkezdődött. A kivitelezést a Hajdú 
Ép Kft végezte. A fenntartási időszak ele-
jén jelentkező problémák, valamint a kivi-
telezővel történő eredménytelen egyezte-
tések miatt Czeller Zoltán polgármester 
a szükséges jogi intézkedések megtéte-
lére kérte az önkormányzat jogászát, dr. 
Hegyes Edinát.

„Ipari területek fejlesztése Jánoshal-
mán” DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015

A projekt keretében a volt laktanya terü-
letén új ipari terület került kialakításra, 
Jánoshalmi Ipari Terület elnevezéssel. 
A megvalósult fejlesztések, víz- és szenny-
vízhálózat, elektromos hálózat, közvilágítá-
si rendszer kialakítása, szilárd burkolatú út 
kiépítése, vagyonvédelmi rendszer kiépíté-
se. Az ipari terület népszerűsítése, megis-
mertetése érdekében befektetés ösztönző 
marketing tevékenység valósult meg János-
halmán a helyi vállalkozások körében, illet-
ve Kiskunhalason. A pályázat 2012. 09. 
30-án fizikailag lezárult, a záró elszámo-
lás csomag (kifizetés igénylés, projekt elő-
rehaladási jelentés) benyújtásra került. A 
záró helyszíni ellenőrzés lezárult. A Közre-
működő Szervezet a pályázat megvalósítá-
sával kapcsolatos ellenőrzéseket 2012. 12. 
15-én lezárta, a záró elszámolási csomagot 
elfogadta. A pályázat keretében tényleges 
elszámolt költség 164 millió forint, amely-
re 115 millió forint támogatást igényeltünk 
és fizettek ki. A beruházás kivitelezője a 

DÉMÁSZ Hálózatelosztó Kft, a Soltút Kft. 
valamint a Delta - Sec Kft.

A Közreműködő Szervezet részéről a 
fenntartási időszakra vonatkozó adatok rög-
zítetése az online számlakitöltő program-
ban folyamatban van. A projekt fenntartá-
si időszaka 5 év, 2013. 01. 01-től 2017. 12. 
31-ig tart. 

Projektzárási szakaszban lévő 
megvalósult pályázatok

„Buszpályaudvar Jánoshalmán” DAOP-
3.2.1/B-09-2010-0002

A pályázat keretében buszváró épület, 
buszöböl, gyalogátkelőhely, út, parkoló, jár-
da, közvilágítás, dinamikus utas tájékozta-
tó rendszer került kiépítésre. A kivitelezés 
2012. 09. 11 napján fejeződött be. A beru-
házás kivitelezője a Duna Aszfalt Kft. A 
buszmegálló ünnepélyes keretek között is 
átadásra került az utazóközönség számá-
ra. 2012 decemberében a záró elszámolási 
csomag benyújtásra került. A záró helyszíni 
ellenőrzés időpontja 2013. január 14. volt, 
az ellenőrzés lényegét tekintve nem tárt 
fel hiányosságokat.

„Jánoshalma Hunyadi János Általános 
Iskola napelemes rendszer kiépítése”

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0260

A fejlesztéssel érintett épület Jánoshalma 
Város általános iskolája, amely fontos sze-
repet tölt be a város, valamint vonzáskör-
zetének életében. Az épület hasznos alap-
területét tekintve (3654 m2) a takarékos-
ság és gazdaságosság vonalán haladva 
a pályázat az intézmény villamos energia 
ellátáshoz napelemes rendszer beillesz-
tését teszi lehetővé. Ez az új energiataka-
rékos megoldás jelentős áram megtakarí-
tást eredményez az oktatási épület műkö-
désében.

Előzetes közbeszerzési eljárás keretében 
kiválasztásra került a kivitelező, a POLAR-
STÚDIÓ Kft, akivel 2011. augusztus 08-án 
Jánoshalma Város Önkormányzata szerző-
dést kötött. A munkaterület átadására 2012. 
szeptember 20-án került sor, az engedé-
lyezési eljárás, valamint az Örökségvédel-
mi Hivatal hozzájárulásának megszerzése 
után. 

A megvalósított műszaki tartalom:
A napelemek az épület magas tetős jelle-

géből kifolyólag a ferde tetőn illetve az iskola 
udvarán állványzaton kerültek elhelyezésre, 
a helyszíni lehetőségekhez igazodva nyugati 

illetve déli tájolással. A tetőhöz, illetve az áll-
ványzathoz polykristály szerkezetű napelem 
panelek lettek rögzítve. 

A kivitelezés 2012. november 30-án 
műszaki átadás - átvétellel záródott, ame-
lyet követően a kiválasztott auditor elkészí-
tette jelentését, audit igazolását az elvég-
zett tevékenységről. 2013. január 9-én a 
projekt záró elszámolási csomag (kifizetés 
igénylés, záró projekt előrehaladási jelen-
tés) benyújtásra került. A benyújtott kifize-
tési igénylés alapján a projekt ténylegesen 
felmerült, elszámolható költségeinek össze-
ge 44.993.050 Ft, az erre jutó támogatás 
összege 38.244.092 Ft. Január hónapban 
a DÉMÁSZ hálózati rákötés után a nap-
elemes rendszer működésbe lépett, ettől 
kezdve az iskola által használt áram jelen-
tős részét megtermeli.

Megvalósítási szakaszban lévő pályáza-
tok

„Jánoshalmi sportcsarnok energetikai 
felújítása” KEOP-4.9.0/11-2011-0069

A pályázat keretében a tervek szerint a 
Sportcsarnok épülete kerül felújításra. 
Lényegét tekintve nyílászáró cserére, hom-
lokzati hőszigetelésre, napelemes rend-
szer kiépítésére kerül majd sor. A pályázat 
keretében elszámolható költségek össze-
ge 75.795.078 Ft, az erre jutó támogatási 
összeg 64.425.816 forint. 

A pályázat készítése során műszaki tar-
talomváltozásra került sor, át kellett szá-
molni a paramétereket, ennek következté-
ben szerződésmódosítási kérelem beadá-
sa vált szükségessé. A szerződésmódosítás 
hiánypótlása (TNM, EGM energetikai szá-
mítás) folyamatban van, az energetikai ter-
vező 2013. január 14-ére dolgozza ki a táb-
lázatokat. A szerződésmódosítás Közremű-
ködő Szervezet általi elfogadása után kerül 
kidolgozásra a pályázat időbeli ütemterve 
(tervezés, közbeszerzés, kivitelezés, pro-
jektzárás). A beruházás engedélyes terve-
it a Sándorfi Tervező Iroda készíti, a teljesí-
tés határideje 2013. január 31., a kiviteli ter-
vek az építési engedély kiadásától számított 
30 napon belül készülnek el. Megvalósítás 
2013. nyarán várható.

„Jánoshalma Város szennyvíz csator-
názási és szennyvíztisztítási beruházása” 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029

A pályázat megvalósítási szakaszában 
elsőként kiválasztásra került a projektme-
nedzsment, valamint a FIDIC mérnök. A kivi-

telező valamint a PR kiválasztása jelenleg 
folyamatban van. Az eddigi időszakban az 
első kifizetési kérelem, valamint kettő pro-
jekt előrehaladási jelentés benyújtásra és 
elfogadásra került. A harmadik projekt elő-
rehaladási jelentés elfogadása szintén folya-
matban van. 

Az önkormányzat tervei szerint a 
beruházás 2013. nyarán megkezdődik.

Bírálati szakaszban 
lévő pályázatok

Az Önkormányzat az eddig megvalósí-
tott pályázatok mellett további fejlesztési 
elképzeléseket is pályázati formába öntött. A 
Képviselő-testület számára továbbiakban is 
elsődleges célkitűzés a lakossági szolgálta-
tások modernizációja, az intézmények ener-
getikai korszerűsítése, a munkakörülmények 
javítása, az önkormányzati vagyon állagá-
nak megóvása.

„Szociális otthon felújítása Jánoshal-
mán” TIOP-3.4.2-11/1-2012-0278

A pályázat keretében két épület, az Idő-
sek Otthona B és D épületének felújítá-
sa, korszerűsítése, közösségi tér illetve az 
udvar kialakítása valósulhat meg. A fejlesz-
tés keretében teljes körű külső hőszigete-
lés, a homlokzati nyílászárók cseréje, a fűté-
si- és meleg víz ellátó rendszer korszerűsíté-
se, a foto villamos (solar) rendszer kiépítése, 
a fürdőszobák átalakítása, valamint a teljes 
belső festés került betervezésre. A felújított 
alapterület 1170 m2.

Az online számlakitöltő adatai alapján a 
benyújtott pályázat formai valamint tartal-
mi ellenőrzése megtörtént, a bírálat folya-
matban van.

Óvodafejlesztés - „Pirkadat” 
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0340

A pályázat megvalósulási helyszínei a 
Batthyányi, a Radnóti és a Petőfi utcai óvo-
da. A projekt keretében az óvodaudvarok fej-
lesztése, eszközök beszerzése, az óvodape-
dagógusok képzése, a gyermekek számára 
különböző szakmai programok szervezése 
valósulhat meg.

Az online számlakitöltő adatai alapján a 
benyújtott pályázat formai valamint tartalmi 
ellenőrzése megtörtént, a támogatói döntés 
folyamatban van.

Halász-Csiba Renáta

Lakossági tájékoztató a fejlesztésekről

Bál az összefogás erejével Az elszármazottak Találkozója

A Budapesten élő Jánoshalmáról elszármazottak- 22 résztvevő -  2013. január 30-án a Szépművészeti Múzeum-
ban találkoztak, ahol dr. Csöregh Éva szakmai tájékoztatója után a Paul Cezanne kiállítást tekintették meg, gyönyör-
ködtek a sok szép képben. Örültek a személyes találkozásnak, és kellemesen elbeszélgetettek.

 Kendéné Nagypál Klára

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
ezúton is köszönetet mond azoknak a személyeknek, akik 

2012. évben támogatták az egyesület célkitűzéseit.
2013-ban is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az 

adójuk 1%-nak felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség elvén 
alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

Adószám: 18369748-1-03

Számlaszám: BTKSZ 51100036-100045820

Felhívás
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2013. január 15-én a Vajdaságból Topo-
lyáról egy 19 éves magyar származású, 
szerb állampolgárságú fiú az édesapjával 
Jánoshalmára érkezett, hogy letegye az 
állampolgársági esküt, mert szeretett vol-
na hivatalosan is magyar lenni.

Az eskütételt követően Czeller Zoltán 
polgármester úr átadta neki, a köztársasá-
gi elnök úr, a közigazgatási és igazságügy 
miniszter úr, valamint a polgármester úr 
által aláírt honosítási okiratot, amely iga-
zolja a magyar állampolgárságát.

Ezek az ünnepélyes, hivatalos aktusok 
mindig megpendítenek érzelmi húrokat is.

Együtt érzünk azokkal a magyarokkal, 
akik a történelmi viharok, a politikai dön-
tések következtében, a határ túloldalán 
élnek, ott születtek, magyar emberek gyer-
mekei, unokáiként, de már nem magyar 
állampolgárként. Beszélik a magyar nyel-
vet, őrzik a hagyományainkat, érzelmileg 
kötődnek Magyarországhoz.  

Megilletődve hallgattuk ennek a fia-

talembernek a szavait, amikor átvette a 
honosítási okiratot. Ezt mondta: „Köszö-
nöm szépen, hogy befogadott a magyar 

föld, és végre odatartozok én is, ahová 
való vagyok.”

Szalai Józsefné

A Magyar Honvédség értesí-
tése szerint az ivóvíz csomago-
ló berendezés technikai hibája 
miatt 2013. január 25. óta meg-
határozatlan ideig a zacskós 
ivóvíz kiszállítása szünetel. A 
csomagoló berendezés hibájá-
nak helyreállításáig a Honvéd-
ség lajtos kocsival szállítja az 
ivóvizet. Kérjük a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az ivóvíz vételezé-
séhez tároló edényről gondos-
kodni szíveskedjen.

A lajtos kocsival szállított víz 
elérhetőségének helye: Gimná-
zium udvara (Radnóti u. 13, 
Bernáth Zoltán utca felőli bejárat).

A vízvételezés ideje (változatlan):
Hétfő, szerda és  péntek: 9 órától 12 órá-

ig, valamint kedd és csütörtök: 9 órától 
10 óráig

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy várhatóan február végétől 

az Európai Unió előírásainak megfele-
lő minőségű ivóvizet víztisztító konténer 
üzembe helyezésével tudjuk biztosítani. 
A konténert szintén a Gimnázium udva-
rán fogjuk elhelyezni.

Jánoshalma Város Önkormányzata

A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében 
a helyi igazgatás és önkormányzás – mint az egyik leg-
fontosabb alappillér – hatékonyabbá tétele érdekében az 
önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozta mind a 
sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi műkö-
dését rendező törvényeket, és a feladatok végrehajtását 
biztosító előírásokat.

Ennek alapján, a helyi önkormányzás feladatainak 
újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálko-
dás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Ahhoz 
azonban, hogy az önkormányzatok meg tudjanak felelni 
a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
meghatározott – szigorúbb – gazdálkodási szabályoknak 
és az új feltételek mellett is biztosítható legyen a közszol-
gáltatások megfelelő színvonalú ellátása, a pénzügyi-
gazdasági rendszerük alapjainak megszilárdítása is 
szükséges, azaz rendezni kell az eddigiekben mind a 
működésüket, mind a fejlesztéseiket segítő, de koráb-
ban az állam által nem fedezett kiadásokkal kapcsola-
tos kötelezettségvállalások sorsát.

Az átvállalás jogi háttere
Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. 

évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. tör-
vény (továbbiakban: Költségvetési tv.) az 5000 fő felet-
ti önkormányzatok adósságának átvállalása szempont-
jából az alábbi – releváns – rendelkezéseket tartal-
mazza:

1. Az állam teljes mértékben átvállalja:
 az 5 000 fő lakosságszámot meghaladó település 

települési önkormányzatának (ideértve a fővárosi önkor-
mányzatot és a kerületi önkormányzatokat is) 

- a Költségvetési tv. 72. § (2) bekezdés a) pontja alap-
ján a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellá-
táshoz kötődő 2012. december 31-ei, az átvállalás idő-
pontjában fennálló adósságának és annak az átvállalás 
időpontjáig számított járulékainak összegét, amely kife-
jezetten és igazolhatóan a települési önkormányzatok 
fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és 
az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó tv.) 1. § 2. 
pontjában meghatározott átvett vagyonhoz kapcsolódó-
an keletkezett, és 

- a Költségvetési tv. 72. § (2) bekezdés b) pontja alap-
ján az egyes szakosított szociális és gyermekvédel-
mi szakellátási intézményekhez kötődő 2012. decem-
ber 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságá-
nak és annak az átvállalás időpontjáig számított járulé-
kainak összegét, amely kifejezetten és igazolhatóan az 

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szak-
ellátási intézmények állami átvételéről és egyes tör-
vények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 
(a továbbiakban: a szociális és gyermekvédelmi intézmé-
nyek átvételét szabályozó tv.) 1. § 2. pontjában meghatá-
rozott átvett vagyonhoz kapcsolódóan keletkezett.

A Költségvetési tv. 72. § (2) bekezdése szerinti átválla-
lással érintett adósságnak számít a Magyarország gaz-
dasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdés a)-b) pont-
ja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon alapuló, hitel-
jogviszonyt megtestesítő értékpapíron alapuló tartozás, 
amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hp tv.) sze-
rinti pénzügyi intézmény felé áll fenn.

2. Az állam részben átvállalja
az 5 000 fő lakosságszámot meghaladó település 

települési önkormányzatának – ideértve a fővárosi önkor-
mányzatot és a kerületi önkormányzatokat is – (a továb-
biakban: önkormányzatok)

  – 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában 
fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az 
átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét, 
 amely  – pénzügyi intézmény (a Hp. tv. 4-6. §-a szerinti 
pénzügyi intézmények: hitelintézet és pénzügyi vállal-
kozás, a továbbiakban: hitelező) felé áll fenn, és
 a  – Gst. tv. 3. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti köl-
csön,- vagy hiteljogviszonyon alapuló, hiteljogviszonyt 
megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátá-
son alapul.

Az adósság átvállalásának tartalma
1. Az átvállalás kiterjed:

 a 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában • 
fennálló, 1. és 2. pont szerinti adósságállományra 
(tőke, késedelmes tőke),
 az ezekhez kapcsolódó, • az átvállalás időpontjáig 
számított járulékra (kamat, késedelmi kamat).

2. Az átvállalás nem terjed ki:
az államháztartás központi alrendszeréből, közvetle-• 
nül az EU-tól, vagy nemzetközi szervezettől elnyert 
támogatás előfinanszírozására, valamint az áfa, 
vagy egyéb bevétel megelőlegezésére nevesítetten 
szolgáló adósságból eredő fizetési kötelezettség tel-
jesítésére,
a • víziközmű-társulattól a támogatással érintett 
önkormányzat által átvett hitelből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítésére.

Az adósság átvállalásának mértéke
Az adósság átvállalása mértékének alapja az átválla-

lással érintett önkormányzat 2012. június 30-ai egy főre 
jutó iparűzési adóerő képességének (a továbbiakban: 
adóerő képesség) és az átvállalással érintett önkormány-
zat településkategóriája adóerő képessége korrigált átla-
gának egymáshoz viszonyított aránya alapján került meg-
határozásra.

Ha az átvállalással érintett önkormányzat adóerő 
képessége a település kategóriája adóerő képessége kor-
rigált átlagának

100%-át eléri vagy meghaladja, az adósság • 40%-a,
 75%-a és 100%-a között van, az adósság • 50%-a,
 50%-a és 75%-a között van, az adósság • 60%-a,
 50%-a alatt van, az adósság • 70%-a

szolgál az állam által történő adósságátvállalás alap-
jául.

Az adóerő képességgel nem rendelkező átvállalás-
sal érintett önkormányzat, a fővárosi önkormányzat és a 
kerületi önkormányzat esetében 40%-os mérték szolgál 
az állam által történő adósságátvállalás alapjául.

Ezen mértékektől az államháztartásért felelős miniszter 
és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az önkor-
mányzatokkal a VI. 9. pont szerint kötendő megállapo-
dásban – különösen indokolt esetben – felfelé eltérhet.

Az önkormányzat által az állam 
részére átutalandó összeg

Az önkormányzatnak a Költségvetési tv. 74. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a kifejezetten az átvállalás-
sal érintett adósságelemhez kapcsolódó, annak fede-
zetére, vagy teljesítésének biztosítékául szolgáló betét, 
vagy számlakövetelés összegét, az átvállalásra kerü-
lő adósságrész mértékével arányosan, legfeljebb annak 
összegéig át kell utalnia az állam által megadott bank-
számlára.

Ez nem csak az óvadéki szerződésben szereplő, 
hanem az egyéb szerződés alapján az ügylet fedezeté-
ül szolgáló pénzeszközöket is jelenti (például a bankra 
engedményezett, az ügyletből megvalósuló beruházás-
ból származó bevételi számlán lévő, a visszafizetés célját 
szerződés alapján szolgáló követelés összege).

A megállapodás megkötésének feltétele
A megállapodás megkötésének feltétele a képviselő-

testület határozathozatala az alábbiakról:
nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat 2012. decem- –
ber 31-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti adósság-
rendezési eljárás alatt áll-e,
az adósságátvállalásban való részvétel elfogadásá- –
ról,
nyilatkozat arról, hogy amennyiben rendelkezik olyan  –
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifeje-

zetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy 
annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szol-
gál, és ha ez az adósságelem részben vagy egészben 
átvállalásra kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés 
összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósság-
elem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos, 
legfeljebb az átvállalandó adósságelem összegéig – 
az átvállalás napján az állam által megjelölt szám-
lára átutalja, és
a polgármester, valamint a jegyző felhatalmazását  –
az önkormányzati adatszolgáltatás teljesítésére és a 
szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodá-
sok megkötésére.

Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján 
legkésőbb 2013. június 28-áig megállapodást köt az 
önkormányzatokkal és azok hitelezőivel, ezzel pedig gon-
doskodik az adósság átvállalásáról.

A Pénzügyi Jogi Ügyrendi Bizottság 2013. január 15-i 
ülését követően javasolta a Képviselő-testületnek .a fel-
halmozódott adósság Magyar Állam által történő részbe-
ni átvállalását igénybe venni. A január 24-én meghozott 
Képviselő-testületi döntések: 
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továb-
biakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglal-
takra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségveté-
si törvényben írt feltételekkel az adósságállománya 
Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kíván-
ja venni.

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 
nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlakö-
veteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelem-
hez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésé-
nek biztosításául szolgál.

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alap-
ján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érin-
tett adósságállománya átvállalásáról.

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüg-
gésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai sze-

rinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költség-
vetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - 
az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettsé-
gek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogvi-
szonnyá alakítsa át;

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése 
szerinti megállapodásokat kösse meg.

Tájékoztató 
az önkormányzat adósságállományának a Magyar Állam  

által történő átvállalásának igénybe vételéről

Az MSZP január 20-án „Magyarország ma” elnevezéssel elindította 
választási kampányát. A kampány Matolcsy György nemzetgazdasá-
gi minisztert és Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárt ábrázoló óriás-
plakátok kihelyezésével kezdődött. A narancssárga hátterű plakátok 
egyikén Matolcsy György és a „Fidesz: példátlan gazdasági kudarc“ 
felirat, a másikon Hoffmann Rózsa arcmása és a „Fidesz: bevezetjük 
a tandíjat“ szöveg látható. Az MSZP elárulta, hogy további plakátokkal 
is készülnek, de ezekről természetszerűleg nem árultak el többet. 

De Magyarország  ma sem kér a gyűlöletkampányból. Ez a 
gyűlöletkeltés lenne az MSZP igazi arca?

A szocialisták semmit nem tanultak a 2010-es bukásukból?
De Magyarország ma már nem kér a baloldal veszélyes gaz-

daságpolitikájából!
Magyarország ma nem kér a minimálbér csökkentéséből, az 

eladósodásból!
Ők most mégis mocskolódással tapétázzák ki az országot. Ez rom-

bolás és uszítás. Az óriásplakátokon mocskolódás helyett a bocsá-
natkérésnek lenne csak helye azért, mert eladósították, kifosztot-
ták, megnyomorították Magyarországot. Az MSZP azonban egyre 
csak süllyed Ron Werber gyűlölettel teli világába, egy olyan világba, 
ahol az utcákon, a plakátokon csak uszítás és hergelés van. Magyar-
ország nem akar soha többé velük süllyedni, nem kér ebből. Mert 
Magyarország ettől tényleg többet érdemel!

Békét, nyugalmat, biztonságot és egy erős országot akarunk. Gyű-
lölködés helyett a magyar családok, a nyugdíjasok, a bérből és fize-
tésből élők, a hazai vállalkozások összefogásával kimászunk abból a 
sötét gödörből, amit nekünk a magyarországi baloldal ásott. 

Ne gyűlölettel harcoljunk egymás ellen!

Bányai Gábor
Országgyűlési képviselő

Választókerületi elnök

TÁJÉKOZTATÓ

Edényt vigyenek magukkal!

Sajtónyilatkozat
hirdetés

„Odatartozok én is, ahová való vagyok!“
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Sípos Lóránd festőművész 1969. március 
2-án született Marosvásárhelyen, Erdélyben. 
Általános iskolás kora óta művészeti iskolá-
ba járt. Elvégezte a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemet, ahol az öt éves képzés után kép-
grafika szakon diplomázott, mestere Kőnig 
Róbert grafikusművész volt. 

Tagja a Magyar Alkotóművészek Orszá-

gos Egyesületének, valamint a Bács-Kis-
kun megyei Műhely Művészeti Egyesület-
nek. Aktívan részt vesz a megye és orszá-
gunk kulturális életében. Az alkotás mellett 
tanít is Baján, ahol családjával él. 

Munkáiban a körülötte lévő környezetet, a 
magyar városokat, tájakat, embereket, utazá-
sait, az élet misztikumát jeleníti meg. Ebből 

kaptunk ízelítőt az Imre Zoltán Művelődési 
Központban január 22-én, a Magyar Kultúra 
Napján megnyílt kiállításának köszönhetően. 
A művész életútját Czeller Zoltán polgármes-
ter méltatta megnyitó beszédében. Az ese-
ményt a Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Iskola tehetséges, ifjú hangszeres szólistái  
tették emlékezetesebbé.

2013. január 17-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Jánoshalmi Járási Hivatalának vezetője és ügyintézői 
meghívták a jánoshalmi járáshoz tartozó települések pol-
gármestereit, alpolgármesterit, jegyzőit és minden önkor-
mányzati képviselőt a hivatal bemutatására.  

A járáshoz 5 település tartozik, Jánoshalma székhelyen 
kívül Mélykút város, Borota, Kéleshalom, Rém községek. 

Az ülésen szólt a megjelentekhez Bodroginé dr. Mikó 
Zsuzsanna járási hivatalvezetőn kívül Bányai Gábor ország-
gyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke, Mészáros 
Pongrác a Járási Munkaügyi Központ kirendeltség vezető-
je valamint Édes Anna tankerületi igazgató és Kiss Zoltán 
tűzoltó alezredes is. 

A Járási Hivatal vezetője megköszönte az önkormány-
zatoknak, hogy a munkához használt eszközök és a kollé-
gák átadásával a munka   megkezdését lehetővé tették. 

Jánoshalma Város Önkormányzatának külön megkö-
szönte a hely biztosítását, a folyamatos segítséget, hiszen 
a helyi képviselők is átérezték azt, milyen fontos a város 
lakossága és jövője szempontjából hogy járási központ 
lehetett Jánoshalma. A Városgazda Kft. vezetője és szak-
emberei is köszönetet érdemelnek a Járási Hivatalban vég-
zett festési és javítási munkák miatt. 

Az önkormányzatoknak sok tapasztalt szakembert adtak át a Járási Hiva-
tal számára, ezzel megalapozták, hogy a gyakorlott munkatársak számára 
ne okozzon gondot az átállás és kiváló összekötő kapocs legyenek az átadó 
település és a járás között. 

A Járási Hivatal létszáma a vezetővel együtt 20 fő, ebben benne vannak 
az okmány ügyintézők, gyámhivatali dolgozók és a szociális ügyintézők vala-
mint pénzügyesek is. A Járási Hivatalhoz tartozó Munkaügyi Kirendeltség dol-
gozóival együtt a létszám 26.  

A hivatalvezető elmondta, hogy a munkához mind a tárgyi, mind a szemé-
lyi feltételek rendelkezésre állnak, jó kollektíva alakult ki, akik nem ijednek 
meg a folyamatosan jelentkező új és új feladatoktól. 

A hivatal ügyfélfogadása jelenleg ugyanaz, mint 2012. évben a jánoshalmi 

Okmányirodában volt, de tervezik, hogy hétfőnként hosszított ügyfélfogadás-
sal állnak a lakosság rendelkezésére.

Az ügysegédek megkezdték munkájukat a településeken, az  önkormány-
zatok rendszeresen ügyfél tájékoztatókat  kapnak a Járási Hivatal által vég-
zett feladatokról, aktuális információkról. 

A Járási Hivatal munkatársai személyesen is bemutatkoztak a jelen lévők-
nek valamint lehetőség volt a Járási Hivatal által használt mindhárom épület 
(Béke tér 1. , Arany János u. 13. , Kölcsey u. 12.) megtekintésére is. 

A hivatalvezető ígéretet tett arra, szívesen meghívják az önkormányzatok 
képviselőit más alkalommal is és tájékoztatják az általuk végzett munkáról. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal 

A  J á r á s i  H i v a t a l  h í r e i

Óvodáinkban, a téli hónapokban, de leg-
később az első hó beköszöntével elkezd-
jük etetni az itthon maradó madarakat. Zöld 
óvoda lévén ez különösen fontos feladatunk. 
Nagyon fontos az is, hogy kisgyermekeink-
ben korán elültessük a természet szeretetét, 
a természet szépsége iránti fogékonyságot, a 
természetvédelem fogékonyságát.

A madáretetés célja első sorban a mada-
rak megsegítése, hiszen zord időben híján 
vannak az eleségnek. Madáretetőinkbe ola-
jos magvakat rakunk ki, közösen készített 
madárkalácsot és füstöletlen, sótlan szalon-
nát aggatunk ki a fák ágaira.

Meghálálják majd a törődést, hiszen nyá-
ron segítenek a kertekben a kártevők elpusz-
tításában.

Fontos megjegyezni: ha elkezdjük az ete-
tésüket, a tél során ne hagyjuk abba, hiszen 
a madarak számítanak az eleségre. Az ete-
tés beszüntetése a pusztulásukat okozhat-
ja. Kenyérmorzsákat és kenyér darabkákat 
ne adjunk nekik, mert az is az elhullásuk-
hoz vezethet.

Ha megfelelően gondoskodunk róluk télen, 
gyönyörködhetünk a vörösbegyek, széncine-
gék, kékcinegék, rigók, zöldikék színes kaval-
kádjában, s csodás énekükben télen és nyá-
ron egyaránt.

Mesterné Radvánszki Erika 
a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógusa

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala köszöni 
a Városgazda Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal által biztosított festék felhasználásával a Járási Hivatal irodáit 
kifestették, alkalmazkodva a Hivatal munkarendjéhez. 
Lelkiismeretes munkájuknak köszönhetően az ügyfélfogadás egy napon sem 
maradt el a Hivatal irodáiban. 

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala

Egyes hatásköri törvények és a 
szociális törvény módosítása alapján 
bizonyos szociális ellátások a tele-
pülési önkormányzat jegyzői helyett 
2013. január 1-től kezdődően a járási 
hivatalok hatáskörébe kerültek.

2013. január 01-től a járási hiva-
talok állapítják meg az alábbi ellá-
tásokat:

alanyi jogú és fokozott ápolási  
szükségletre tekintettel megálla-
pított ápolási díj
időskorúak járadéka 
alanyi és normatív jogcímen  
megállapított közgyógyellátás
egészségügyi szolgáltatásra  
való jogosultság
hadigondozotti ügyek. 

A Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Jánoshalmi Járá-
si Hivatal illetékességi területe: 
Borota, Jánoshalma, Kéleshalom, 
Mélykút, Rém települések közigaz-
gatási területe.

A Járási Hivatal ügysegédei a hét 
meghatározott napján kihelyezett 
ügyfélfogadást tartanak az alábbi 
településeken és időpontokban:

Borota, Rém: péntekenként 
 8.00-13.00 óra között 

Kéleshalom: hétfő 
8 – 11 óra között

Mélykúton hétfőnként 
 ½ 8-12-ig és 13-16-ig

Ezen időpontokban a települések 
lakosai helyben elintézhetik a Járási 
Hivatal hatáskörébe kerülő ügyeket, 
kérelmeket nyújthatnak be. 

Más napokon ügyintézés céljából 
a Jánoshalmi Járási Hivatalt kell fel-
keresniük a Jánoshalma, Béke tér 
1. sz alatt ügyfélfogadási időben, 
mely az alábbi:

hétfő, szerda: 
8.30-12.00  és 13.00-16.00

péntek: 8.30-12.00

A Jánoshalmi Járási Hivatal szoci-
ális ügyintézői, ügysegédei:

Abonyi Lászlóné  
Rém község ügyintézője 
Ádám Zoltán Levente – 

Kéleshalom község ügyintézője 
Farkas Tiborné 

Borota község ügyintézője 
Kopcsekné Dr. Dora Éva 
Mélykút város ügyintézője 

Szabó Gáborné 
Jánoshalma város ügyintézője 

Cím, elérhetőség:
Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.sz.
Telefon: 06-77/501-001,  
Fax: 06-77/501-004

E-mail cím: 
janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

A Járási Hivatalban hétfői napokon hosszabb lett az ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. február 4-től a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala Okmány-
irodájában és Gyámhivatalában az ügyfélfogadás egy órával tovább, 

16 óra helyett 17 óráig tart. 
A hivatal ügyfélfogadása a szerdán és pénteken változatlan maradt, 

kedden és csütörtökön továbbra sincs ügyfélfogadás. 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 Jánoshalmi Járási Hivatala 

Tisztelt Támogatóink!
Köszönjük, hogy adójuk 1%-ának alapítvá-
nyunkra történő utalásával eddig is segítet-
ték a Bölcsőde és az Óvodák működését!
A tavalyi évben ez az összeg 118.738 Ft 
volt.
Most, ismételten ilyen irányú támogatást 
szeretnénk Önöktől kérni.

A gyermekek játékeszközeit szeretnénk kor-
szerűsíteni, ehhez kérjük a segítséget!

Alapítványunk adószáma: 
18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Mikó Mária intézményvezető

Bemutatkozott a Jánoshalmi Járási Hivatal a járáshoz 
tartozó települések képviselő-testületeinek

Tájékoztató 
a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Jánoshalmi 
Járási Hivatalánál intézhető 

szociális ügyekről 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki 
területekbe beruházó Európa

Sajtóközlemény
Stadler Anett, induló mezőgazdasági vállalkozó, a fiatal mezőgazdasá-

gi termelők számára nyújtandó támogatás jogcímre (EMVA 6.122.01.01) 
2012. 06. 31. napján pályázatot nyújtott be és ennek keretében 2012. 11. 
28. napján induló mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 EURO támoga-
tást nyert. A vállalkozás fő tevékenysége Méhészet. A vállalkozó célja a 
támogatás felhasználásával egy hosszú távon versenyképes mezőgazda-
sági vállalkozás megalapozása, mely munkahely teremtés mellett hozzájá-
rul a térség fejlődéséhez, a népesség megtartásához.

„A mozgás maga az élet!”

AEROBIC EDZÉSEK 
Zsírégető aerobic, Kick boksz, Step aerobic, 

Thera band, Fit-ball, Gerinctorna, Latin aerobic…

Ideje:
 HÉTFŐ, KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK

 1800-1900

Helye: 
Imre Zoltán Művelődési Központ

Mindenki előtt nyitva az ajtó!
Mindenkit szeretettel várunk!

Bátyai Gáborné és Bátyai Fruzsina
Tel.:70/338-5697  /   70/334-0449

FELHÍVÁS

Óvjuk télen madarainkatAz élet misztikumát megjelenítő
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Köszönjük, hogy adójuk 1 %-val támogatták az elmúlt években iskolánk 
alapítványait és egyesületét. Segítségükkel hozzájárulhattunk tehetséges, 
szorgalmas diákjaink tanórán kívüli tevékenységeinek finanszírozásához 
(kirándulás, tábor, nyelvvizsga, tanulmányi verseny, stb.).

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %-val továbbra is támogassák céljainkat!
Alapítványaink adószáma:

Radnóti Miklós Gimnázium Alma Mater Alapítvány:
18364217-1-03

Invokáció Alapítvány: 18345650-1-03

Hunyadi Szabadidő és Diáksport Egyesület: 
18361489-1-03

Terézhalmi Ökoturisták Egyesülete: 18355783-1-03

Örömmel számolhatunk be arról, hogy az idei jótékonysági rendezvényünk 
is sikeres volt, a két iskolai alapítvány tiszta bevétele 361.000,- Ft. Ez az 
összeg az alapítványok céljainak megvalósítását szolgálja. 

Köszönjük felajánlásukat, támogatásukat, hogy hozzájárultak tehetséges, 
szorgalmas diákjaink tanórán kívüli tevékenységeinek finanszírozásához 
(kirándulás, tábor, nyelvvizsga, tanulmányi verseny, stb.).

A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult a Hunyadi Iskola Szü-
lői Szervezete, a Diákélelmezési konyha stábja, valamint a Shake zenekar. 

Támogatást továbbra is szívesen veszünk, bankszámlaszámok:
Radnóti Miklós Gimnázium Alma Mater Alapítvány: 51100036-10021433
Invokáció Alapítvány: OTP: 11732129-20031835

 Felajánlások:

Fődíj: Dr. Vavró 
Beáta és Dr. Vavró 
Iván
Kaszás János
Taskovitcs Tiborné 
(Taskó savanyúság)
Borotai pékség
Koch pincészet
Ádám Gyula

Támoga-
tói jegyek:

Balázsics Zoltán
Batthyány u. óvoda
Bor Mónika
Czeller Zoltán
Dági József
Dobos Vencelné
Edes Anna
Hőnig Ferencné
Juhász Katalin
Karsai Péter
Karsai Péterné
Kasziba Lászlóné
Koch-Vin Kft.
Kristánné Á. N.
Lukácsné H. 
Magdolna
Madarász Józsefné
Madarász Luca

Martinek Erzsébet
Nagy Andrásné
Nagy Sándorné
Puskás Krisztina
Rácz Ágnes
Rácz N. Józsefné
Sági Lászlóné
Sere Mihály
Sipos Rozália
Somogyiné Sági 
                  Piroska
Szabóné Sz.G.
Taskovics Péterné
Taskovics Tiborné
Tóth Katalin
Vajda Róbertné
Zámbó Zoltánné
Zsöllér Ervin
1.a Bogdán Hanna 

és családja
1.a Dági Beatrix és 

családja
1.a Geiger Gréta és 

családja
1.a László Alex és 

családja
1.a Német Anna és 

családja
1.a osztály
1.a Rencsár Ábel és 

családja
1.a Szakály Zita és 

családja

1.a Tóth Kristóf és 
családja

1.a Török Alex és 
családja

1.a Török Máté és 
családja

1.a Zámbó Zétény 
és családja

1.c Meggyesi 
Armand és csa-
ládja

2.a Zámbó Zorka és 
családja

2.c Csernák Hunor 
és családja

2.c Vén Bendegúz 
és családja

3.a Faddi Mónika és 
családja

3.a Fehér Levente 
és családja

3.a Ferenczi 
Jánosné és csa-
ládja

3.a Kiss Enikő és 
családja

3.c Koszorús 
Szimonetta és 
családja

3.c Lencse Bálint és 
családja

4.c Madarász Maja 
és családja

4.c Szemlics Dániel 
és családja

5.a Kolos Kevin és 
családja

5.a Szabó Réka és 
családja

5.G Mizser Anna és 
családja

6.G Bényi Luca és 
családja

6.G Bényi Luca és 
családja

7.b Takács Krisztofer 
és családja

8.b Dági Alexandra 
és családja

8.b Faragó Renáta 
és családja

8.b Kiss Balázs és 
családja

8.b Kiss Dominika és 
családja

8.b Kiss Hajnalka és 
családja

8.b Németh Gina és 
családja

8.b Pálfi Nikolett és 
családja

8.b Rasztik Rebeka 
és családja

8.b Sendula Flóra és 
családja

8.b Suták Zsanett és 

családja
8.b Szlobonyi Zsolt 

és családja
8.b Szokolay Luca 

és családja
8.b Szűcs-Szabó 

Kristóf és csa-
ládja

8.b Takács Kitti és 
családja

8.c osztály
8.c Suhajda Viktória 

és családja
8.d osztály
9. Szűcs Nándor és 

családja
11-12N Gellérthegyi 

András és csa-
ládja

Tombola-
tárgyak:

Ádám Éva
Ádám Gyula
Agócs Jánosné 
        méteráru bolt
Batthyány u. óvoda
Benkő patika
Borotai Takarékszö-
vetkezet
Büfé
Czeller Zoltán pol-

gármester
Csernók Anita
Csima Istvánné
Csincsák Mihályné 
(Piactéri bolt)
Dr. Fenyvesi Máté 
Sportcsarnok
Dr. Mikó Attila
Gáspár Zsolt
Gold-Mix Kft. 
ékszerbolt
Gyimesi Lászlóné
Halászné Geiger 
Mária
Horvárh Ferenc
Kasziba Gyöngyi
Katus Andrea
Konkoly-Varga 
Melinda
Korzó étterem
Lábodi Sándor
Lógó Tiborné
Mayerné Süni papír
Mizser Attila
Mizser Attiláné
Mónika virágbolt
OTP Bank 
Jánoshalmi fiók
PACS-KER
Patocskainé Vízvári 
Klára
Piroska gazdabolt
Rácskainé virágbolt

Sári Zsuzsi
Somogyi Lászlóné
Somogyiné Sági 
                Piroska
Stílus üzlet
Szakál Lajos
Szauter Erzsébet
Univer Zrt.
Varga József
Vavró család
Kollár Dominika 
                   (5.o.)
Zámbó Zorka (2.a)
Kéleshalom iskola
Ódor Tünde (1.a)
1.a osztály
1.c osztály
1.c osztály
2.a osztály
3.b osztály
3.c osztály
4.a osztály
5.G osztály
6.b osztály
6.G osztály
7.b osztály
7.G osztály
8.c osztály
8.d osztály
10-11N osztály
1/13 osztály
2/14 osztály

Iskolánkban 2013. 01. 22.-én a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnmegelőzési cso-
portjának két munkatársa Gyepes 
Zsoltné rendőr százados és kol-
légája, „Az internetezés ártalmai” 
címmel nagyon értékes előadást 
tartottak a 8. évfolyamos tanuló-
inknak. 

A január 24-én megtartott verse-
nyen 12 fő 3. osztályos, és 14 fő 4. 
osztályos tanuló vett részt. A januá-
ri néphagyományokkal kapcsolatos 
szövegeket kellett másolniuk nyom-
tatottról, majd korosztályuknak meg-
felelően a j és ly betűkkel egészítet-
ték ki helyesen a szavakat. Ezután 
a tulajdonnevek helyesírásával kap-
csolatosan oldottak meg feladatot. Az 
értékelés szempontja a minél kisebb 
hibaszámú teljesítés volt. Az eredmé-

nyek, mely alapján oklevelet és juta-
lomkönyvet kaptak:

3. évfolyam
I. Zámbó Anna 3.a – Kiss Eni-

kő 3.a
II. Menyhárt Anna 3.a – Lencse 

Bálint 3.c
III. Matuz Nikolett 3.c
4. évfolyam
I. Kőszegi Szabolcs Kéleshalom
II. Winter Judit 4.a
III. Friebert Dorina 4.c

A pályaválasztás elősegítése érde-
kében gimnáziumi tanulóink „Jövő-
kép” pályaorientációs csoportfoglal-
kozásokon vehettek részt, melynek 
szervezésében és lebonyolításában 
a Pelikán Kft. nyújtott segítséget. 
A jelentkező 23 fiatal 2 csoportban 
6-6 alkalommal vett részt a trénin-
gen Buknicz Éva Orsolya - képzett 
tréner - mentálhigiénés szakember 
- szociálpedagógus és Varjú Lajos 
- mentálhigiénés szakember - tanár 
vezetésével.

A pályaorientációs csoportfoglal-
kozások a pályaválasztás gondola-
tának tudatosítását, a pályamunka 
elfogadásának szükségességét segí-
tő lehetőség.

A csoportfoglalkozások elsődleges 
célja volt, hogy felkészítse a végzős 
tanulókat, a saját szakmai jövőjükkel 
kapcsolatosan felelős döntések meg-
hozatalára, a pályaválasztás előtt álló 
fiatalok felismerjék a szakma-, mun-
kaválasztás fontosságát. Megismer-
jék képességeiket, azok minőségét 
és érdeklődési irányaikat. Közeledje-
nek a tanulás, mint tevékenység elfo-

gadásához és bővüljön pályaisme-
retük. További cél volt olyan jellegű 
információk átadása, amelyek elen-
gedhetetlenek a döntés meghozá-
sában: felsőoktatási rendszer ismer-
tetése, pontszámítás, OKJ-s képzé-
sek, szakmák világa, külföldi önkén-
tes munka, nyelvtanulási lehetősé-
gek.

A csoportfoglalkozás gyakorlatköz-
pontú felkészítést jelentett a résztve-
vő fiatalok részére. A tréning temati-
káját közösségi gyakorlatok, tréning-
elemekkel felépített közösségi játé-
kok, és azok tanulságainak közös 
feldolgozása jellemezte, amelynek 
középpontjában a személyiség, az 
érdeklődés és képesség területek áll-
tak. Fontos szerepe volt az egymás-
tól való tanulásnak és az egymás felé 
való visszajelzésnek. Ezzel együtt 
járt a kommunikáció fejlesztése, a 
tolerancia gyakorlása és a megerősí-
tő, pozitív visszajelzés fejlesztése. 

A foglalkozás hozzájárult ahhoz, 
hogy a fiataljaink olyan egyéni tervet 
alakítsanak ki, amely alapján meg 
tudják valósítani kitűzött céljaikat.

2013. január 15-én mesemondó 
verseny volt az 5-6. évfolyam.

A három legszebben mesélő tanu-
ló képviseli iskolánkat a városi ver-
senyen:

Bényi Luca 6. G
Szőke Janka 6. G
Boros Réka 5. G
Sok sikert kívánunk nekik a 2013. 

január 31-én tartandó megmérette-
tésen!

2013. január 18-án zajlott a Hunyadi iskolában a 8 évfolyamos gimnáziu-
mi központi írásbeli felvételi vizsga. A kisdiákok magyar nyelvből és matema-
tikából adtak számot tudásukról. Örvendetes számunkra, hogy a szülők nagy 
része komolyan érdeklődött a teljesítmények iránt, és a kijavított dolgozatokat 
megtekintette. A javítással kapcsolatosan észrevétel nem történt. 

Alapítványi pótszilveszter 2013. január 12. Helyesírási verseny 3-4. évfolyam

Az internetezés 
ártalmairól

Felvételiztek a nyolcadikosok

Mesemondók 
versenye

Képességeikkel ismerkedtek

A MINDENNAPOKRA!A MINDENNAPOKRA!

BORBOR

Kedves Szülők, Támogatóink!
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Napkeleti bölcsek ünnepe 

a Katolikus Óvodában
Hagyományainkhoz híven vízkereszt és a napkeleti bölcsek ünnepe alkal-

mából nyílt napot tartottunk óvodánkban 2013. január 8-án. 

Zsolt atya is eljött óvodánkba, megszentelte az épületet és mindenkit, aki 
az ünnepségen megjelent.

A kis Jézus születése estéjén egy angyal hírt vitt a közelben legeltető pász-
toroknak a Megváltó megszületéséről. Ők azonnal útra keltek, és még aznap 
éjjel meglátogatták. Az angyal nem csak nekik vitte el a hírt, hanem a távo-
li országban lakó bölcsekhez is, akik szintén elindultak, és 12 nappal később 
érkeztek meg. 

Ebből az alkalomból három király érkezett hozzánk, akik minden csoport-
nak hoztak ajándékokat. Ünnepségünk végén a gyerekek kibonthatták a cso-
magokat, mely nagy örömöt okozott nekik.

Bánfiné Sódar Szilvia
óvodapedagógus

Játékos Diákolimpia

Idén is részt vettünk Kiskunhalason, a Játékos Diákolimpián. A 18 alsós 
tanulónk tíz versenyszámban mérhette össze tudását a többi öt iskola diákja-
ival. A gyerekek rengeteg tapasztalattal tértek haza, felismerve, hogy a sport 
erősíti az összetartást, megtanít koncentrálni, veszteni és nyerni, továbbá 
másokkal együttműködni.

 Nemes Brigitta

„Minden szabad nekem, de 
nem minden használ”

Január 22-én isko-
lánk felsősei és a negye-
dik osztályosok egy elő-
adáson vettek részt, melyet 
Tóth Szilvia rendőr őrnagy, 
a Kecskeméti Rendőrka-
pitányság Megelőzési és 
Áldozatvédelmi Alosztályá-
nak vezetője tartott a médi-
áról. Új ismereteket sze-
rezhettünk a médiatanács 
munkájáról, közösen ele-
meztük az elektronikus tar-
talmak (televízió, internet) 
ránk gyakorolt hatásait, 
érintve a legszélsősége-
sebb eseteket is, mint a 

függőség és a szenvedélybetegség. A beszélgetést egy kisfilm vetítése zárta. 
Bízunk benne, hogy az előadó által idézett bibliai gondolatot szem előtt tart-
va: „Minden szabad nekem, de nem minden használ”(I. Korinthus 10.) tuda-
tosabban élünk majd a média által nyújtott lehetőségekkel. 

DÖK

Farsangi kiállítás
„… Farsang, tarka nép, suhog a selyem, ragyog a bársony, virít a csipke, 

libeg a szalag, száll az ének, a dal, a kacagás…”
A farsang hangulatát idézi az iskola folyosóján készült kiállításunk, ahol 21 gyer-

mek művészi szépségű álarcait láthatjuk, de a kíváncsiak még azt is megtudhatják, 
hogyan is készül egy igazi karneváli maszk.

Ebben a tanévben már hagyománynak is mondható, hogy az elkészült művek-
kel apró ajándékokat is nyerhetnek a diákok.

Komárominé Vikor Ágnes

Farsangoltak a legkisebbek

Január és február a bálok ideje, így van ez iskolánkban is. A farsangi idő-
szak „első bálozói” 2013. január 25-én az 1. és 2. osztályosok voltak. A gye-
rekek nagyon várták ezt a napot, mi, pedagógusok, pedig igyekeztünk emlé-
kezetessé tenni az alkalmat. A jelmezes felvonuláson kívül táncbemutató, 
táncház és játékos vetélkedő is színesítette a programot. Ez úton is szeret-
nék köszönetet mondani a Probitas tánccsoport tagjainak színvonalas sze-
replésükért és Juhász János néptánc oktatónak, aki fergeteges hangulatot 
varázsolt a terembe.

A vidám, táncos percek után mindenkinek jól esett néhány finom szend-
vics és üdítő. A szülőknek hála – akik a szendvicseket elkészítették és az 
alapanyagokat is biztosították - senki sem maradt éhen. A bál utolsó izgal-

mas mozzanata a zsákbamacskahúzás volt. A délután nagyon kellemesen 
telt. Estére a bálozók tele hassal, fáradt lábbal, élményekkel gazdagodva tér-
hettek haza.

Simityné Mészáros Judit

Óvodaszentelés
2013. február 2-án dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek felszente-

li az elkészült óvodaépületet.

Az elmúlt év tavaszán  nagy mértékű túljelentkezés volt óvodánkba. Fenn-
tartónk kérésünkre úgy határozott, hogy új óvodaépület kialakításával bizto-
sítja a katolikus szellemiségű nevelés iránt megnövekedett igény kielégíté-
sét, egyúttal megoldja a jelenlegi óvodaépület játszóudvarának méretéből 
adódó problémákat. Ezért az intézmény közelében sor került egy üres telek 
és egy lakóingatlan megvásárlására, majd utóbbi átalakítása kezdődött meg. 
Az építkezés nagy részét helyi vállalkozás végzi, s az első ütem befejezés-
re került. Sajnálatos módon az épület feltárása során olyan előre nem látható 
munkálatok elvégzése is szükségessé vált, melyek mind időben, mind költ-
ségben a terveket jelentősen meghaladták, nagy terhet róva ezzel a beruhá-
zó Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyére. 

Az óvodánk hamarosan birtokba veheti a Molnár János utca 9. szám alatt 
lévő új épületét, melyért az egész intézményünk hálát ad február 2-án 10 órá-
tól szentmise keretében, melyre minden örömünkben osztozó felnőttet, ifjút 
és gyermeket szeretettel várunk.

A Szent Anna Katolikus 
Intézmény Alapítványa

szeretettel hívja és várja Önt, és kedves családját, rokonait, barátait
Jótékonysági báljára,

amely 2013. február 9-én
szombaton kerül megrendezésre

a Korzó étteremben.

Vendégeinket 18 órától várjuk.
Zene: Varga Zoltán
Tombolatárgyat szívesen fogadunk.

A belépőjegyek megvásárolhatók az iskola titkárságán, melyeknek
 ára 3000Ft, ami magában foglalja a vacsora árát is.
Jelentkezési határidő: 2013. február 5.

Amennyiben szeretné támogatni iskolánkat, de a bálon nem tud részt 
venni, lehetősége van támogatói jegy vásárlására az iskola titkárságán.

Tisztelettel: Ozorák László
          alapítvány elnöke

Diákjaink a vízkereszti szentmisén
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◄ Folytatás az 1 oldalról
Köszöntötte a záró konferencia résztvevőit Zoran Babić a Szerb Belügymi-

nisztérium Katasztrófavédelmi Szektorának képviselője. 
Az időjárás befolyásolhatóságáról és a magyarországi radarhálózat fej-

lesztéséről Steib Roland az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa 
adott tájékoztatást 

A szerbiai jégeső elhárítási rendszert Julijana Nađ a Bácska-Topolya mel-
lett lévő bajsai radarállomás és Zoran Babić, a Szerb Belügyminisztérium 
Katasztrófavédelmi Szektorának munkatársai mutatták be 

A szervezett jégeső-elhárítás bevezetésének lehetőségéről Magyarorszá-
gon Dr. Kecskés László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területfejlesz-
tési és Területrendezési Irodájának vezetője tájékoztatta a megjelenteket. 

Projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó együttműködési megál-
lapodás aláírására, mivel Pásztor István a vajdasági parlament elnöke nem 
tudott eljönni Jánoshalmára január 22-én került sor.

A záró konferencián megtudhattuk, hogy 2015-re uniós és hazai támoga-
tással létrejöhet a Bács-Kiskun és Csongrád megyét lefedő jégvédelmi rend-
szer. Erre még a két ország kormányának rá kell mondani az igent és meg kell 
állapodniuk egymással. A tervek szerint a két megyében mintegy 260 darab 
rakétát telepítenének, nagyjából 7 x 7 km-es hálózatban. 

A Vajdaságban már 2000 óta működik a rendszer, a szerbek azért támo-
gatják a bővítést, mert az teljes védelmet nyújtana a határ menti térségben. 
A rendszer eredményes működésének szó szerint határt szab azonban az 
országhatár. 

A szerb szakemberek nem titkolták, hogy miért lenne számukra jó, ha meg-
valósulna a határ magyar oldalán a jégeső elhárítás. Utaltak egy idén nyári 
– június 11-én – Magyarország felől érkező jégeső felhőre. Hiába tudtak elő-
re az érkezéséről, magyar oldalra nem lőhették ki a rakétát. Sőt a határnál 
is van egy 6-10 kilométeres sáv – már szerb oldalon – ahol nem lőhettek. A 
felhő – mintha csak tudta volna ezt – kiszúrt velük. A szerb-magyar határon 
vonult Románia felé. Közben szerb oldalon mintegy 2500 hektáron pusztí-
tott. A gabona, kukorica és a napraforgó 30-80 százalékban odaveszett. Hogy 
miként lehetséges ez? A jégfelhő akkor éppen Magyarország irányából érke-
zett, és a határmenti tiltások miatt nem tudtak a szerbek időben beavatkoz-

ni. A jelenlegi projekt egyik célja éppen az, hogy megoldást keressen erre a 
problémára. 

A Dél-Alföldön az elmúlt években óriási károkat okoztak a jégesők  A viha-
rok sok esetben több száz hektáron szinte mindent elpusztítottak a termőföl-
deken. – fűzte hozzá Bányai Gábor. Az országgyűlési képviselő elmondta, 
hogy a jégvédelmi rendszerrel Bács-Kiskun és Csongrád megyében mintegy 
140 ezer hektár terület válna védetté. A beruházás 1,5-2 milliárd forintba kerül-
ne. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: ennek az értéknek 
akár a 30-, 40-szeresét lehet megvédeni a szerbiai tapasztalatok szerint.

A szerbek által alkalmazott – jelenleg viszonylag a leghatékonyabbnak tar-
tott és Magyarország déli részére is kiterjeszthető – technológia lényege, 
hogy rakéta segítségével a jégképződésre hajlamos felhőrétegekbe ezüst-
jodidot juttatnak. A jégeső-elhárítási munka alapját a radarral végzett meg-
figyelések és mérések képezik. A felhőkről, illetve csapadékzónákról nyert 
radarkép alapján ismerik fel a veszélyes meteorológiai helyzeteket, és felké-
szülnek az esetleges beavatkozásra. Amennyiben a radarkép és a mért para-
méterek alapján jégesőveszélyesnek ítélik a felhőt, bejuttatják a reagenst a 
megfelelő felhőzónába. Ennek következtében az óriási jégszemek apró dara-
bokra válnak szét, és záporesőként, esetleg jégdaraként érkeznek a földre.

Az ezüstjodid – amelyet a felhők GPS koordinátákkal meghatározott részé-
re juttatnak a rakétákkal – az egészségre ártalmatlan, nem allergén és nem 
is mérgező anyag. A helyzet meghatározásban nagy segítséget jelenthet az 
országban harmadikként Szentesen megépülő meteorológiai radarállomás, 
mely a jelenlegieknél nagyobb hatótávolságú és korszerűbb- ezt a Országos 
Meteorológiai Szolgálat munkatársától tudtuk meg.

A szerb szakemberek számításai szerint 2009-ben 5 millió Euróból meg 
lehetett volna valósítani Bács-Kiskun és Csongrád megyékben az elhárí-
tó rendszert. Az inflációt nem számolva ez most legkevesebb 1.5 milliárd 
forint lenne. A két megyét mintegy 250 rakétakilövő állomással lehetne véde-
ni, radarra viszont nem lenne szükség. A bajsai radarállomás ugyanis „látja” 
Csongrád és Bács-Kiskun megye légterét is.

Vajdaságban már 46 éve működő jégelhárító rendszer sarokszámai: 7.7 
millió hektárnyi védett terület, 13 radar központ, 1650 rakétakilövő állomás, 
231 főállású alkalmazott, és 3300 mellékfoglalkozású rakétakilövő. Utóbbiak 

főként földművesek, akik április 15. és október 15. között vannak készenlét-
ben, amikor bármikor riaszthatók. Déli szomszédunknál már közel ötven éve 
működik a rakétaalapú jégeső-elhárítás. 13 radarállomással, 1650 kilövőállo-
mással történik a védekezés. A rakéták ezüst-jodidot tartalmaznak, melyek 
nincsenek káros hatással az élővilágra.

A fanfárok hangjaira vonultak be a tanulók osztályfőnökeik vezetésével

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak Taskovics Péter főigazgató 
tűzte fel a szalagot.

A szalagtűzés ceremóniája

Taskovics Péter főigazgató az ünnep alkalmából köszönti a végzős diá-
kokat

Kivonulás

Az est második felében minden osztály bemutatkozott. Életképeik vetítése 
után osztálytáncukkal szórakoztatták a közönséget.

A 12.A osztály  a „Hattyúk tavával” lépett fel. 
Középen osztályfőnökük, Bényi István látható.

A 12.K osztály asszonykórusa

A 12.B osztály a Hófehérke és a 7 törpe néhány jelenetét adta elő. Elől 
Juhász János osztályfőnök, mint „szőke herceg” látható.

Latin mix

Bécsi keringő
A végzős tanulók közös dallal búcsúztak, melyről a felvétel az 1. olda-

lon látható.
Az ünnepség a Korzó étteremben a hagyományos szalagavató bállal foly-

tatódott.

Közösen a határtalan jégelhárításért

Feltűzték a szalagot a végzősöknek
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Most, hogy már kezdünk kilábalni a télből, talán sike-
rült mindenkinek kilábalnia az időszakos influenzából és 
náthából is. Ismerős a mondás, miszerint „gyógyszerrel 
két hét, anélkül 14 nap”. Persze időszerű lenne a har-
madik évezredben, ha szervezetünk 1-2 nap alatt felül 
tudna kerekedni a kórokozókon. Mit kellene tennünk ez 
ügyben?

A hangsúly mindig a megelőzésen van. Elsősorban 
a tudatos táplálkozásra szeretném felhívni a figyelmet, 
ugyanis nem mindegy, hogy immunrendszerünk milyen 
terhelésnek van kitéve nap, mint nap. Köztudott már a 
reklámokból is, hogy immunrendszerünk 75 százaléka a 
bélrendszer körül helyezkedik el, tehát kellő figyelmet kell 
szentelnünk a testünkbe kerülő élelmiszereknek.

Az egészséges táplálkozás egy külön tudományág, itt 
csak néhány alapgondolatot szeretnék megosztani, ami-
nek követése igazán nem kerül semmibe, csupán szem-
léletváltás és akarat kérdése. Először is tévhit, hogy 
az egészséges táplálkozás sokkal többe kerül, mint az 
egészségtelen táplálkozás. Főleg igaz ez akkor, ha az 
ember vidéken él.

Hogyan kéne kinéznie egy átlagos napnak táplálkozás 
szempontjából? A reggelt érdemes bő folyadékkal kez-
deni – frissen csavart gyümölcslé, gyümölcs vagy vala-
milyen gyógytea (keverék), víz – ez átmossa a beleket 
és segít a reggeli vizeletkiválasztásban és salakanyag 
ürítésben. Naponta 10 testsúlykilogrammként 3 dl vizet 
kéne fogyasztanunk. Nyáron, illetve folyamatos izza-
dás mellett ennek akár a másfélszeresét is. Tehát alap-
esetben egy 100 kg-os embernek 3 liter folyadékot kéne 
fogyasztania. Nyáron akár 5-6 litert is.

Miért is fontos a víz számunkra? Mert testünk kb. 70 
%-a víz. Ahogy idősebbek leszünk, úgy száradunk ki, 
mint az öregedő fa. Fontos a folyamatos folyadékpótlás a 
sejtjeink megfelelő, fiziológiás működéséhez. Emésztés-

hez, porckorongok rugalmasságához, vérnyomás beál-
lításához, központi idegrendszer harmonikus működé-
séhez, stb.

Az étkezésünket nagy mértékben befolyásolja élet-
korunk, illetve hogy milyen jellegű munkát végzünk. Ha 
valaki ülő munkát végez, akkor az alábbiak szerint érde-
mes beállítania étrendjét – természetesen fokozatosan, 
nem máról holnapra -  egy átlagos munkarendet figye-
lembe véve!

Délelőtt fogyasszunk gyümölcsöt – ez segít megemel-
ni a vércukorszintet -, de csak egyfélét!, mert egyébként 
az eltérő enzimek miatt már a gyomorban erjedési folya-
matok indulnak meg, amik káros szabad gyököket ered-
ményeznek, és a bél természetes lúgos közegét savasít-
ják. Fontos tudnivaló, hogy egyetlen savas közegünk a 
testünkben a gyomor. Az utána elhelyezkedő vékony és 
vastagbél természetes PH értéke a lúgos közeg. Ezután 
1-2 órával következhet a kései reggeli vagy korai ebéd. 
Tartalma természetesen tápláló szénhidrátok és sok-sok 
zöldség. Estefelé a zöldségek és a fehérje (ezek sejt-
jeink építőkövei) domináljon, de ügyeljünk, hogy 6 óra 
után már ne nagyon vegyünk magunkhoz kalóriát. Bur-
gonyát csak zöldséggel szabad együtt fogyasztani, mert 
különben az erjedési folyamatok elkezdődnek. Zöldsé-
geket bátran keverhetünk, hiszen lúgos kémhatásúak és 
nem fognak erjedni összekeveredve sem. Húst szabad 
fogyasztani, de átlagosan az étrendünk hetedrészét kell, 
hogy alkossa. Ez felfelé eltérhet ha valaki kemény fizikai 
munkát végez, esetleg élsportoló, vagy fejlődési stádium-
ban van. Átlagos ajánlott fehérjefogyasztás felnőtt embe-
reknél testsúlykilogrammonként napi 0,4 gramm! Itt ter-
mészetesen az ideális testsúly értendő alapértéknek; ez 
nem, magasság és csontozat függvénye.

A magyar ember túlzottan sok állati eredetű ételt 
fogyaszt. Tőlünk nyugatra – persze ők nem ismerik 
nagyon a kolbászt meg a szalonnát – sokkal kisebb 
hangsúlyt kap a húsfogyasztás. A hús emésztése ret-
tentően megterheli az emésztőtraktust. Emésztése akár 
4-5 napig is eltarthat, ami idő alatt rengeteg szabad gyök 
szabadulhat fel, és kerülhet be a véráramba.

Mai civilizált világunkban elterjedt a mértéktelen fehér-
je-, szinhidrát- és zsírfogyasztás. Egyre több energiát 
viszünk be szervezetünkbe, a minőséget képviselő ásvá-
nyi anyagokból és nyomelemekből, vitaminokból viszont 

arányaiban egyre kevesebbet. Korábbi történelmi idő-
szakokban a mennyiségbeli, manapság a minőségbe-
li éhezés áll fenn. Mit jelent ez? Azt, hogy századokkal 
ezelőtt sokszor – háborúk és járványok miatt is – konk-
rétan nem volt mit enni, manapság minden van, csak 
annak a tápértéke kérdőjelezhető meg.

A mai élelmiszereknek csökkent a tápértéke. Ezt már a 
90-es évek elejétől tudományosan követik. Igaz ez főleg 
az import élelmiszerekre és nem a kertben termett házi 
növényekre! A túlzott energiabevitel és vegyszerek leter-
helik emésztőszervrendszerünket, vesénket, májunkat 
és immunrendszerünket, amit valójában a nyirokrend-
szer testesít meg. A nagyobb fehérje- és zsírmolekulák, 
amik a bélrendszerből nem tudnak átjutni egyenest a vér-
áramba, azok a nyirokrendszerbe kerülnek. Itt semlege-
sítődnek a kórokozók, amik időnként gyulladást is okoz-
nak – ilyenkor a nyirokcsomók is megdagadhatnak. A nyi-
rok célállomása a lép, ahol lebontódik és frissül a rend-
szer. Mi döntjük el táplálkozásunkkal, hogy milyen mér-
tékben terheljük, vagy tehermentesítjük immunrendsze-
rünket. Sok természetes mikronutriens (vitamin, nyom-
elem, ásványi anyag) és kevés makronutriens fogyasz-
tásával (szénhidrát, fehérje, zsír) immunrendszerünket 
megerősítjük és ellenállóbbá válik szervezetünk a kór-
okozókkal szemben.

Mi a helyzet, ha nem így táplálkozunk, sőt még káros 
szenvedélyekkel is bírunk? Saját felelősségünk életmó-
dunkon változtatni, más nem fogja megtenni helyettünk! 
Sok év alatt berögződött szokásokat nem lehet és nem 
is szabad egy hét leforgása alatt megváltoztatni, csak 
fokozatosan, apránként tehetjük ezt meg. Első lépés-
ként a legcélszerűbb, ha visszaszorítjuk az állati ere-
detű ételeket és előnyben részesítjük a növényi erede-
tűeket. Ez utóbbiak több mikronutrienst és kevesebb 
makronutrienst tartalmaznak, ami mindenképp hasznára 
válik egészségünknek. Nagyjából 1 év alatt ki tud alakul-
ni egy egészséges táplálkozási magatartás. Ehhez meg-
győződésre és kitartásra van szükségünk! Ha testsúlyun-
kat normalizáljuk, már az is sokat segít a különböző civili-
zációs betegségek elkerülésében, enyhítésében.

Ha valaki szeretné a sok év alatt lerakódott méreg-
anyagokat kipucolni a szervezetéből, akkor ajánlott felke-
resni egy témában jártas szakembert. Egy nagyon bevált 
és költségkímélő módszer a fentiek betartása mellett a 

szódabikarbóna-kúra.
Miről is van szó? 21 napon keresztül napi 3 alka-

lommal (étkezések előtt fél órával), egy kávéskanálnyi 
szódabikarbónát feloldunk egy fél pohár langyos víz-
ben és megisszuk. A szódabikarbóna lúgosító hatás-
sal bír, gyomrunkban nem időzik sokat, bélrendszerün-
kön átfolyva közömbösíti a szabad gyökök egy részét, 
így védi testünk sejtjeit. Nincsen a kúrának semmiféle 
kontraindikációja – a szakirodalom szerint - , ki lehet egé-
szíteni még szódabikarbónás fürdőzéssel is. Negyed-
évente ajánlatos elvégezni, de főleg tavasszal.

Testnedveink tehát enyhén lúgosak, kivétel ez alól a 
gyomorsav. Ha életmódunk következtében savasodás 
lép fel, a szervezet a csontokból kivonja a calciumot, 
ezzel közömbösítve a folyamatot. A calciumkivonás 
következménye a csontritkulás és a meszesedés a szer-
vezetben. Ezeket mind-mind meg tudjuk előzni, a meg-
oldás a mi kezünkben van. A csontritkulás is egy civili-
zációs ártalom, amit a mozgásszegény életmódnak és 
a finomított élelmiszeriparnak köszönhetünk. Viszont jó 
hír, hogy megállítható a folyamat és lassan visszafordít-
ható. Csak testnedveink PH értékét kell beállítanunk és 
egy optimális mozgásprogramot kell kialakítanunk. Mes-
terségesen is van rá mód, különböző hormontabletták-
kal, amiknek viszont elég sok káros mellékhatása van. 
Az idő vasfogát természetesen nem kerülhetjük ki, nem 
létezik örök fiatalság forrása, csak lassítani tudjuk eze-
ket a folyamatokat.

Évekkel ezelőtt rendszeresen volt mandulagyulladá-
som – évente 2-3 alkalommal -, amit főként a stressz-
nek és a sok állati eredetű savasító ételnek köszönhet-
tem. Ilyenkor a többség kiveteti a manduláját, ami persze 
nem megoldás, hiszen az immunrendszer ezáltal veszít 
a védekezőképességéből. A tüneti kezelés helyett az oki 
terápiát választottam: változtattam a táplálkozásomon 
és a probléma is megszűnt. Minden egyes szervünknek 
megvan a saját funkciója, nem az a megoldás, hogy kido-
batjuk, mint egy rossz alkatrészt, hanem megkeressük a 
probléma okát és felnőtt fejjel megoldjuk.

Zárszóként egy könyvet ajánlok minden természetes 
gyógymód iránt érdeklődőnek: Váradi Tibor: Népbeteg-
ségek megelőzése és szelíd gyógymódjai 1-3.

További jó egészséget minden kedves olvasónknak!
Kelemen Tamás – Gyógytornász

A máj betegségei szerteágazóak. A máj-
gyulladást különféle vírusok is előidézhetik, 
de táplálkozási zavar, elsősorban fehérjehi-
ány és alkoholizmus következtében zsírmáj 
alakulhat ki. A májelzsírosodásnak a tetemes 
májduzzanaton kívül nincsenek komoly tüne-
tei, de a laboratóriumi vizsgálatok már jel-
zik a bajt. Az alkoholos májgyulladás heveny 
formában legtöbbször nagyobb mennyiségű 
alkohol fogyasztását követően alakul ki. 

Rendszeres, a szervezet érzékenysé-
gétől függő mennyiségű alkoholfogyasztás 
néhány év alatt májzsugorodás (cirrhosis) 
kifejlődéséhez vezethet. Például napi két 
üveg sör rendszeres fogyasztása tíz év alatt 
cirrhosishoz vezethet.

Májbetegségben a diéta a máj kíméle-
tét és az elpusztult májsejtek regeneráció-
ját segíti elő. Az étrend jellemzője a szénhid-
rát-és a fehérjegazdagság, valamint a zsírfo-
gyasztás csökkentése. Korábban erős zsír-
megszorítást írtak elő, ma inkább mérsékelé-
sét tartjuk szem előtt.

Májbetegségekben fokozott a vitamin-
igény, ezért a karotinban, A-vitaminban, B,- 
és C-vitaminban gazdagabb élelmiszereket 
részesítsük előnyben a májbeteg étrendjé-
ben.

Szénhidrátból annyi szükséges, ameny-
nyi biztosítja a máj glikogén-tartalmának kon-
centrációját és a megfelelő energia-mennyi-
séget.. Burgonya, rizs, levesbetétek, válto-
zatos formájú és ízű péksütemények, pis-
kóta, méz segítségével kisebb mennyisé-
gű étellel is lehet a szükségletet fedezni. Az 
édességeket kevés májbeteg szereti, a gyü-

mölcsös tésztaféléket könnyebben el tudják 
fogyasztani.

A fehérjegazdagság a máj regeneráció-
ját segíti, és alkalmassá teszi a májat, hogy 
ellenálljon a májat károsító toxikus anya-
goknak. A diétában a sovány, kötőszövet-
ben szegény húsféléket adjuk. A tojásételek 
közül a lágy tojás, sült tojáslepény vagy egy-
szerűen a levesben elkevert tojás adható. 
Tej, túró, sovány sajtok, kefir, joghurt, aludt-
tej, turmixitalok előnyösen alkalmazhatók az 
étrendben.

Zsiradékként az ételek elkészítéséhez 
használjunk olajt, vagy főzőmargarint. A kis 
érkezésekhez csökkentett zsírtartalmú light 
margarint.

A vitaminok közül a karotin- és a C-vita-
min-szükségletet a friss gyümölcsök, gyü-
mölcslevek, saláták, színes főzelékfélék biz-
tosítják. A sovány húsok, a tejtermékek, és a 
tojás átlagosnál nagyobb mennyisége a foko-
zott B-vitamin-szükségletet biztosítja.

A napi ötszöri étkezés elősegíti, hogy egy-
egy alkalommal kevesebbet, de a megfelelő 
mennyiséget elfogyassza a beteg.

Fontos, hogy a diéta ne legyen merev, 
vegyük figyelembe a beteg ízlését. Az erős 
fűszerek kivételével, a fűszerekkel a beteg 
ízlésének megfelelően ízesíthetünk.

Szigorúan tilos azonban az alkoholos ita-
lok fogyasztása. Nem-csak a tömény sze-
szes italok, hanem a bor és a sör fogyasztá-
sa is tilos. A feketekávét és a teát, ha a beteg 
megszokta, fogyaszthatja.

  Faragóné Hován Éva
  dietetikus

Májbetegek diétája

A dietetikus 
tanácsai

Egészségoldal Fiziotherapeuta szemmel 
„Ha olyan erős akarsz lenni, mint a bivaly; edd azt, amit a bivaly, de a bivalyt ne edd meg.”

Szakellátás rendelési idők
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofi t Közhasznú Kft. 6440 Jánoshalma, Petőfi  u. 1

A várakozás és a betegek kényelme érdekében a rendelések igénybe vétele
ELŐZETES TELEFONOS BEJELENTKEZÉS alapján történik.

 Időpontegyeztetés: 77/502-950; 77/502-960
hétfő kedd szerda csütörtök péntek
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NEUROLÓGIA
Dr. Jerémiás Attila 16.30-20.00 16.30-20.00 16.30-19.30
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SEBÉSZET
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SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Kishonti Attila 11.00-14.00 11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00
Dr. Kazacsay László 08.00-20.00

TRAUMATOLÓGIA
Dr. Fikri Alwan 08.00-13.00
Dr. Urfi  László 15.00-20.00 14.00-19.00

ULTRAHANG
Dr. Kasza Attila 15.00-20.00 15.00-20.00 15.00-20.00

UROLÓGIA
Dr. Illés János 15.00-20.00

LABOR
07.00-10.00 07.00-10.00 07.00-10.00 07.00-10.00 07.00-10.00

NAPPALI ELLÁTÁS
09.00-17.00 08.00-16.00 12.00-20.00 12.00-20.00 11.00-19.00

FIZIOTERÁPIA
07.00-16.00 07.00-16.00 07.00-16.00 07.00-16.00 07.00-16.00

GYÓGYTORNA
08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00

OTTHONI SZAKÁPOLÁS
00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00

KARDIOLÓGIA
Dr. Török István K:17.00-20.00 CS:17.00-20.00 SZO:08.30-13.30

Jánoshalmáért Alapítvány 
Adószám az 1%-hoz: 
18343706-1-03

Számlaszám:
 11732129-20031794

6440 Jánoshalma, Béke-tér 1. 
Tel.: 06-77/501001 /127 

A kedvezményezett neve: 
Jánoshalmi Önkéntes 

Polgárőrségi Egyesület
A kedvezményezett adószáma: 

18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe: 

6440. Jánoshalma. Béke tér 1.

Rendelkezés 
az adó 1% százalékáról
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ADR 
biztonsági 
tanácsadó

Kötelező üzemanyag 
szállítási, telephely 

ADR oktatások
06-20/36-25-735

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám, 
szerelvény

- barkács árú, 
- kerti gép, kisgép 
autó-, traktor-, 
kerékpár alkatrész

ADÁS-VÉTEL-
KÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44 
(volt Kistüzér)

+36703196808

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2013. január hónapjában a  kö vet ke ző elhunytak 
kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

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

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

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

Dr Csényi Attila cégvezető

Víz, gáz és 
központi fűtés 

szerelés
Gázkazánok, 
gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek 

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:06-20-32 39 906

H-6440 Já nos hal ma, Ba jai u. 66.  
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 

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

 kedd, csütörtök 1330-1630.

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG A  77/402-493-as telefonon!

NŐI TORNA A SPORTCSARNOKBAN! MINDENKIT VÁRUNK!
ÉRDEKLŐDNI A HELYSZÍNEN.

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

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

folyamatosan. Irodák és közösségi terem.  Érdeklődni: 06-30-904-49-41

Molnár Gábor élt: 43 évet
Maruzsa Ferenc élt: 76 évet
Zámbó Lászlóné 
sz: Huszti Franciska élt: 89 évet
Kissné 
 Farkas Mária Magdolna élt: 66 évet
Tóth Kornél élt: 74 évet
Papp Aliz élt: 54 évet
Kalmár Imréné 
sz: Körmöczi Veronika élt: 79 évet
Bicsár István élt: 82 évet
Lipka István élt: 95 évet
Undi Sándor  élt: 79 évet
Zsebi László élt: 62 évet
Franek Borbála élt: 58 évet

Krupa Pálné 
sz: Görhöny Jolán élt: 83 évet
id. Tóth Dezső élt: 95 évet
Szénási Csaba élt: 43 évet
Tárnoki Sándorné 
sz: Somogyi Etelka élt: 83 évet
Dombi Ferencné
 sz: Eck Erzsébet  élt: 95 évet
Daczi Lajosné
sz: Békés Zsuzsanna élt: 69 évet

Előző havi helyesbítés:
Faddi Józsefné  
sz: Ságodi Anna élt: 92 évet
A hibáért szíves elnézésüket kérjük!

„Csak azok halnak meg, akik egész életükben nem csináltak semmit. 
Aki tett valamit, nem magáért, hanem másokért, mindenkiért, az 
megmarad.„

Szabó Magda

Nagy Zsolt ügyvezető 

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából 
2013. január hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

Rádai Sándor (1945)  Csámpai Jánosné sz. Burai Zsuzsanna (1963)

Lakatos János (1953)  Erdélyi Antalné sz. Kovács Franciska (1928)

Császár József (1941) Friebert Józsefné sz. Takács Erzsébet (1960)

Szabó Batancs Menyhért (1938)  Antal Lászlóné sz. Knecht Gizella (1929)
Mityókné Juhász Rita Erika (1968)

Nagy Ferencné sz. Ságodi Erzsébet(1919)

Melcher Jánosné sz. Mezősi Mária (1945)

Fazekas Imre Józsefné sz. Denczinger Julianna (1931)

STÍLUS ÜZLET

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71.
Te l . :  0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

FEBRUÁRI AJÁNLATA:

Szilikon bicikli villogó (első+hátsó): 550.-
Hagyományos villanykörte(60 és 100W-os): 89.-

Minden női felső FÉLÁRON!

Víz, gáz, 
központi fűtés 

szerelés
Napkollektoros 
és hőszivattyús 

rendszerek kiépí-
tése (referencia 

munkák)
06-30/9-671-296

Bajai u. 51/B. sz. alatt    Benzinkút  Bajai u. 51/B. sz. alatt    
Jánoshalma

Nyitva tartás:
H – P 0600 – 2000
Szo:  0600 – 1600 
V       0700 – 1200

Tel.: 0630/338-25-08

Autógáz Akció!
Tankoljon és nyerjen!

Örömmel tájékoztatom az autógázos partnereimet, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan, az idén is fél éven át az autógázt tankolók között 
minden hónap végén kisorsolunk 1 darab értékes műszaki cikket

A részletekről az alábbi helyen és 
elérhetőségeken érdeklődjön!

www.pézé.hu

Új BIZOMÁNYI BOLT
nyílt Jánoshalmán

Műszaki áruk, bútorok, háztartási felszerelések, szerszámok, motorok, 
kerékpárok, antiktárgyak és egyéb értékek bizományos adás-vétele.

Teljes hagyaték vásárlás, lomtalanítással is.
Házhoz szállítás, költöztetés.

Hozza be feleslegessé vált értékeit, és 
rövid időn belül pénzhez juthat!

BIZOMÁNYI BOLT

Jánoshalma, Mélykúti u. 2.
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A személyi tulajdon védelme elsősorban a 
tulajdonosra tartozik, tehát Ön az első szá-
mú felelőse vagyona, értékei védelmének. 
Öntől függ az, hogy lakása, lakáson kívü-
li értékei, hétvégi háza mennyire válik betö-
rők célpontjává. 

Gondolja át, mit tett eddig ezek védelme 
érdekében?

Mi az alábbiakat javasoljuk:
MAGATARTÁSI ÉS 

TAKTIKAI VÉDELEM:

A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, ami-
kor otthon tartózkodnak.  Minden esetben 
használják a biztonsági láncot, ugyanis akkor 
tett meg mindent védelme érdekében, ha a 
biztonsági láncot is beakasztotta!

Lakótársaival gondoskodjon a helyiségek 
megfelelő zárásáról, az illetéktelenek ott tar-
tozódásának megakadályozásáról. Ebből a 
szempontból is hasznos a bérházak lépcsőhá-

zainak, pincéinek éjjel-nappal való zárása!
Végzettségét, címeit ne tüntesse fel név-

tábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert 
ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni! 

Egyedül élő nők -saját biztonságuk érde-

kében- elég, ha csak vezetéknevüket tünte-
tik fel!

Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és kör-
nyékét, hogy nincsenek-e számok, jelek oda-
írva, papírcsík, gyufaszál az ajtó réseibe dug-
va, cellux-csík felragasztva. Ezeket azonnal 
távolítsa el, mivel az Ön távollétei megfigye-
lését szolgálják!

Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön 
meg - pl.: az optikai kitekintő igénybevételével 
- az Önhöz érkező személy kilétéről!

Ha idegenek csengetnek be, és valakit 
keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, 
rosszullétet színlelnek, vagy valamilyen apró-
ságot kérnek, ne engedje be őket lakásába. 
A „hivatalos személyektől” is kérje el igazol-
ványukat!

Ha ismeretlen, lakóknak vélt személyeket 
látnak csomagokkal (doboz, bőrönd, nagytás-
ka, televízió, képek, bútorok, stb.) közleked-
ni lakóházukban, figyeljék meg, hogy melyik 
lakásból jöttek ki. Próbálják meg személyleírá-
sukat megjegyezni, az általuk használt jármű 
típusát, rendszámát írják fel!

Nyaralás előtt szóljanak a szomszédjuknak, 
rokonuknak, hogy meddig lesznek távol, és 
kérjék meg őket a levélszekrény kiürítésére, 
az újságok, díjbeszedő cédulák bevételére! 

Távollétük idejére célszerű a csengőt kikap-
csolni, hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen 
könnyen ellenőrizhető!

Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor nin-
csenek otthon, de rokonainak, jó szomszéd-
jaiknak mindig hagyják meg elérhetőségüket 
(cím, telefonszám)!

Ne tüntesse fel címét kulcstartóján!
Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében 

található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, villany-
óraszekrény stb.)!

Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne 
menjen el hazulról, mert lehet, hogy a bűnö-
zők a lakást betörésre „előkészítették”. Gon-
doskodjon zárcseréről, de ne hagyja felügye-
let nélkül a lakást!

 Kulcsait ne tartsa iga-
zolványaival egy helyen, 
mert ellopásuk esetén 
„kulcsrakész” segítsé-
get ad pontos lakcímé-
vel, autórendszámával a 
betörőknek!

Figyeljen arra, hogy hazaérkezéskor, vagy 
eltávozáskor ne legyen idegen a lakásajtó 
köze-lében!

Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan 
műszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos 
ottlétének látszatát keltik, pl.: időkapcsolóval 
ellátott véletlenszerű fény- és hanghatásokat 

produkáló berendezések!

„KI MINT VESZI ZÁRÁT, 
ÚGY ALUSSZA ÁLMÁT!”
MECHANIKAI VÉDELEM:

A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon át 
hatol be a lakásba, így a nyílászárók védelme 
a legfontosabb! Ez persze vonatkozik a pince, 
a padlás, a kamra és garázs ajtóira, ablaka-
ira egyaránt. Áthatolhatatlan ajtó, ablak még 
nem készült, amit ember bezárhat, azt ki is 
tudja nyitni.

De nem mindegy, hogy milyen áron és 
mennyi idő alatt!

A lakások behatolás elleni védelme kettős 
célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörő számára, 
hogy nem lesz könnyű dolga, tehát megelőzé-
si funkciója van, másrészt feltartja a betörőt, 
eseten-ként olyan hosszú időre, ami már ele-
gendő arra, hogy leleplezzék, tetten érjék őt.

Milyen követelményeknek feleljenek meg 
az ajtók:

A bejárati ajtó keményfából, vagy fémből 
készüljön,

az ajtólap legyen tömör, 40-50 mm vas- –
tagságú,
csak optikai kitekintő legyen rajta (ablak  –
nem indokolt), 
az ajtólap és a tok záráspontossága ne  –
haladja meg a 2 mm-t,
az ajtólap zárását minimum 2 db biztonsági  –
zár biztosítsa, még hatékonyabbak a több 
ponton záródó ajtózárak, vagy az ún. biz-
tonsági ajtók. 
az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is biz- –
tosítani kell,
cilinderbetéteket, mágnes betéteket védő- –
pajzzsal kell ellátni, így megakadályozhat-
juk azok mechanikai feszítését, törését.
Milyen követelményeknek feleljenek meg 

az ablakok, kémények, szellőzők:
Biztonságunk érdekében célszerű mecha-

nikai védelemmel ellátni minden olyan nyílást 
amelynek nagysága akkora, hogy egy véko-
nyabb testalkatú ember átfér rajta. Egy jól 
elkészített, szakszerűen beépített rács meg-
felelő mechanikai védelmet nyújt, de a fémre-
dőnyök, valamint már a modern technika kép-
viseletében a törésgátló fóliák is jól szolgá-
latot tehetnek. Esztétikai szempontból nem 
mindenki törekszik lakása berácsoztatására. 

Nekik ajánljuk az elektronikai eszközök alkal-
mazását.

ELEKTRONIKAI VÉDELEM:
Az elektronikai védelem a mechanikai véde-

lem és a személyi őrzés fontos kiegészítője, 
de kerülhet önállóan is alkalmazásra.

Míg a hívatlan látogató szorgosan kere-
si záraink kinyitásának módját, fontos, hogy a 
külvilág tudomására hozzuk: valaki jogtalanul 
be akar hatolni otthonunkba. 

Egyik lehetőség helyi riasztású hang- és 
fényjelző készülékek felszereltetése, melyekre 
hívjuk fel a szomszédban lakók figyelmét.

Másik megoldás az ún. távriasztás, távfel-
ügyelet. Ennek lényege, hogy szinte attól a pil-
lanattól kezdve, hogy a betörő „dolgozni” kezd, 
otthonunktól távolabb, egy erre szakosodott 
központ észleli az eseményt és ún. kivonuló 
szolgálatot, „elfogókat” küld a helyszínre.

4. CIVIL SZERVEZŐDÉSEK: 
Szomszédok Egymásért Mozgalom
A Szomszédok Egymásért Mozgalom 

(továbbiakban: SZEM) olyan társadalmi bűn-
megelőzési program, amelynek célja a lakókö-
zösségben előforduló bűncselekmények meg-
előzése, korlátozása, a biztonságosabb élet-
körülmények kialakítása. 

A mozgalom lényege, hogy az egymás 
szomszédságában lakók az átlagosnál sok-
kal jobban figyelnek, vigyáznak egymás érté-
keire és közvetlen lakókörnyezetükre. Felelős-
séget éreznek saját és mások személye, tár-

gyi értékei iránt.
A mozgalom biztonságot nyújt az egyén-

nek, a családnak akkor is, ha bármennyi időre 
elhagyja otthonát. Nagyobb biztonságot nyújt 
az otthonlévőknek is, elsősorban a környezet 
részére adott riasztással. Egy adott közösségi 
területen kialakított jelzőriasztó rendszer szük-
ség esetén történő működtetése az azonnali 
segítségnyújtást biztosítja.

SZEM előnyei:
csökkenti a bűncselekmények elkövetését • 
lehetővé tevő körülményeket,
a kialakított kölcsönös együttműködés, a • 
folyamatos párbeszéd erősíti a közösségi 
szellemet, így mindenki hozzájárulhat a saját 
és mások tulajdonának védelméhez, 
a mozgalomban résztvevők az általuk észlelt • 
gyanús személyekről és tevékenységekről 
tájékoztatják azokat az „aktivistákat”, együtt-
működő embereket, akik a rendőrséggel, 
polgárőrökkel stb., közvetlenül tartják a kap-
csolatot, általános segítségnyújtás ad.
A szerveződési forma lehet informális (nem 

hoz létre önálló jogi személyiséggel bíró egye-
sületet), vagy formális (egyesület létrehozása, 
mely törvényileg szabályozott).

5.  MI A TEENDŐ 
BAJ ESETÉN?

Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, 
ne menjen be a lakásba!

Ennek két oka is van:
A betörő még mindig a lakásban lehet 1. 
és nem kizárt, hogy menekülése érdeké-
ben Önnel szemben fizikai erőszakot fog 
alkalmazni.
Ha nem megy be a lakásba, akkor a betörő 2. 
által hátrahagyott nyomokat nem változtat-
ja meg, így megkönnyíti a rendőrség szak-
embereinek munkáját.

Értesítse a rendőrséget (A lehető legrövi-
debb időn belül!)

Ha mód van rá, a szomszédokkal együtt 
tartsa szemmel lakását, hogy az esetlege-
sen ott tartózkodó betörő ne tudjon észrevét-
lenül távozni! 

Ha a rendőrség kiérkezése előtt a betörő 
mégis megpróbálna elmenekülni, lehetőség 
szerint – saját biztonságuk maximális figye-
lembevétele mellett – akadályozzák meg azt! 

Ha ez nem oldható meg, vagy nem jár siker-
rel, alaposan figyeljék meg az illető személyt 
és ruházatát, az általa használt jármű ismerte-
tőjegyeit, menekülési útvonalát. 

A témával kapcsolatban felmerült kérdése-
ikre a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztályán, illetve lakóhe-
lye szerinti rendőrkapitányság bűnmegelőzési 
munkatársától kaphatnak választ.

ELŐZZÜK MEG A BAJT !

A BŰNCSELEKMÉNYEK 
TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ!

NINCS IDEJE FŐZNI? 
SZERETNE OTTHONÁBAN MINDEN NAP HÁZIAS, 

VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES EBÉDET FOGYASZTANI? 
ÖNNEK A DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA A MEGOLDÁS!

AZ ÉV MINDEN NAPJÁN (HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS), 
ÉTELHORDÓBAN,  KEDVEZŐ ÁRON VÁLLALJUK 

EBÉDJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT. 
A SZOLGÁLTATÁS BÁRKI SZÁMÁRA MEGRENDELHETŐ AZ ALÁBBI CÍMEN: 

DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA, JÁNOSHALMA, BERNÁTH Z. U. 3. (PIAC MELLETT),  
TELEFONSZÁM: 77/ 401-357 

LEGYEN ÖN IS JÓLLAKOTT ÜGYFELÜNK!

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

ELŐZZÜK MEG A BAJT !
A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ!

ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSÜNK!

HÁZUNK VÉDELME = NYUGALMUNK VÉDELME

Kéthetente 
megújuló akciókkal várja Önt a 

Halasi utcai Hangya ABC
és a 

Nonstop ABC
A Hangya ABC-ben hétvégeken friss cukrász 

süteményekkel várjuk vásárlóinkat!

hirdetés

„torkos
 hÉtvÉge” 

a gÁla 
Étteremben!!!

2013. január 31- február 1-2-3.
Minden Vendéget 
                   szeretettel várunk!



11. oldal

J Á N O S H A L M IJ Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2013. február H í r e k  a  J F C  é l e t é r ő l
A XXXII. Majoros Aladár meghívásos ifjúsági nem-

zetközi teremlabdarúgó torna január 26.-án került 
megrendezésre a Dr. Fenyvesi Máté sportcsarnokban. 
A budapesti Grund FC testvércsapata a Buzsáki KSK 
és a vajdasági Pacsér csapata először vett részt ezen 
a hagyományos U-19-es tornán. A két 4-es csoportban 
lebonyolított torna kiélezett küzdelmeket hozott. A torna 
végső sorrendjét a csoportok azonos helyezést elért csa-
patai egymás elleni mérkőzésen, döntötték el.

A Jánoshalmi FC eredményei: 
JFC – Mélykúti SE               2 : 1 
JFC – Bajaszentistváni SK   2 : 0
JFC – Buzsáki KSK              2 : 1
Ifjúsági csapatunk 3 győzelemmel a „B” csoport élén 

végzett, és ez által az „A” csoport első helyezettjével, 
a Grund FC-vel  mérkőzhetett meg az új vándorserleg 
elnyeréséért. Ezt a mérkőzést sajnos 3 : 1-re elveszítette 
a végig jól küzdő ifjúsági csapatunk.

Ifjúsági torna végeredménye:
Grund FC1. 
Jánoshalmi FC2. 
Dunagyöngye – Szeremle SK3. 
Mélykút SE4. 
Bácsbokodi SK5. 
Bajaszentistváni SK6. 
Buzsáki KSK7. 

Pacsér8. 
Torna gólkirálya: Kiss Benedek 4 góllal - János-

halmi FC
Az edzők szavazatai alapján a - torna legjobb kapusa: 

Filkor Ádám - Grund FC
- torna legjobb mezőnyjátékosa: Kiss Benedek - János-

halmi FC

DSC 06349 kép: A II. helyezett JFC ifjúsági csapata.

A JFC elnöksége az ifjúsági torna befejezését követően a Grund FC és a Buzsáki KSK labdarúgóit, valamint a játé-
kosokat, elkísérő felnőtteket, a városi diákotthon ebédlőjében vendégül látott egy vacsora elfogyasztására. Ezen az 
estén a jelenlévő polgármesterek és egyesületi vezetők megegyeztek abban, hogy június 29.-én a jánoshalmi napok 
keretében a JFC ezzel a két csapattal egy háromcsapatos nagypályás tornát fognak rendezni, a tavalyi évben Buda-
pesten megbeszéltek szerint.

Másnap, január 27.-én szintén 8 csapat részvételével 
került megrendezésre a XXXV. Hunyadi János meghí-
vásos felnőtt nemzetközi teremlabdarúgó torna.  

JFC, az újból egészséges Szabó Kornél vezérletével 
végig remekül játszott, és csak kis szerencsén múlt, hogy 
nem játszhattak ők is döntő mérkőzést az első helyezé-
sért.

A Jánoshalmi FC eredményei:
JFC – Garai KSK                 2 : 0

JFC – Dunagyöngye – Szeremle SK     1 : 0
JFC – Buzsáki KSK              2 : 3
Felnőtt csapatunk,  két győzelemmel és egy vereség-

gel a „B” csoport 2. helyén végzett, és ezért „csak” a 3. 
helyért játszhatott az „A” csoportban  2. helyen végzett 
Bajaszentistváni SK csapatával. A rendkívül izgalmas 
mérkőzésen csak hosszabbításban dőlt el a harmadik 
hely sorsa. Jánoshalmi FC – Bajaszentistváni SK 2 : 1.  A 
döntőben a Pacsér csapata 2 : 0 –ás győzelmet aratott a 
Buzsáki KSK felett.

Felnőtt torna végeredménye:

Torna gólkirálya: Sicár Drágán 4 góllal – Pacsér
Az edzők szavazatai alapján a 

- torna legjobb kapusa: Maráczi Ádám – Jánoshalmi FC
- torna legjobb mezőnyjátékosa: Plávsity Szasa - 
Pacsér

A teremlabdarúgó tornák befejezését követően a csa-
patvezetők egyhangú véleménye az volt, hogy a mérkő-
zések színvonala sokat emelkedett az elmúlt évekhez 
viszonyítva. A meghívott csapatok egységes színvonalat 
képviseltek, és ezért voltak olyan élvezetesek a mérkő-
zések. Az elért dobogós helyezésekért ezúton is gra-

Buzsák község polgármestere mond köszöntőt. 

AZ I .  he lyezet t  Grund FC i f júsági  csapata .

tulálunk a JFC játékosainak és szakvezetőinek!
Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy a már említett 3 csapatos tornán kívül, június 05.-én (szerda) barátsá-

gos mérkőzésen látjuk vendégül a Ferencvárosi TC ifjúsági (U-19) csapatát a nagypályán. Ez a mérkőzés az 
Albert Flórián emlékkiállítás megnyitója alkalmával kerül megrendezésre. „Az egyetlen magyar aranylabdás” 
emlékkiállítása június 05. - 30.-a között lesz látható az Imre Zoltán Művelődési Központban. Mindenkit szere-
tettel várunk az emlékkiállításra! 

A JFC elnöksége ezúton felhívja minden sportszerető adózó figyelmét, hogy adója 1%-val támogassa a 
Jánoshalmi Futball Club eredményes működését. 

Adószámunk: 18352632-1-03 
Előre is köszönjük!

 Hajrá JFC!

Pacsér1. 
Buzsáki KSK2. 
Jánoshalmi FC3. 
Bajaszentistváni SK4. 

Dunagyöngye – 5. 
Szeremle SK
Grund FC6. 
Garai KSK7. 
Borota SE8. 
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Anya köny vi hí rek

Lapunk legközelebb
 2013. 

március 1-én 
jelenik meg 

születtek:
2013. január hónapban

A jánoshalmi rendőrőrs 
indokolt esetben a 

06-20/539-64-99
telefonszámon hívható  

éjjel – nappal

GRATULÁLUNK!

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

Alapító: 
Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 
Kiadja: Zsikor Bt. 

Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel: 
Ágoston István a Szerkesztőbizottság elnöke.

Szer kesz tő ség cí me: 
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1

 E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,

Ügyvezető: Lihtenberger Csilla 
Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi. 

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
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HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

Tc hibo Family 100g-os (granulátum) 499,_ Ft
Tc hibo Instant 200g-os (granulátum) 999,_ Ft
0,5 l-es ízesített sör  79,– Ft
1,5 l-es ásványvíz  49,– Ft 

Óriási déli gyümölcs akció!

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

Petróczky Fe renc Petróczky Fe renc 

Kolompár Alexander (anyja neve: 
Kolompár Edit), Csámpai Kornél (a.n.: 
Csámpai Henrietta), Gazdag Ákos 
(a.n.: Csernók Éva Rozália), Molnár 
Natália (a.n.: Sódar Melinda), Szatmári 
Vanda (a.n.: Burszki Ibolya). 

Keze lés  és 
tanfo lyamok,

Sza la i  Csaba Koppány
természetgyógyász

Japán masszázs!

w w w . s z c s k . h u 
06 -70 /634 -63 -64

Ügyeleti beosztás:
2013. február 1. Dr. Mikó Attila, 2. Dr. Kishonti Attila, 3. Dr. 

Kishonti Attila, 4. Dr. Gregó Sándor, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. 
Kishonti Attila, 7. Dr. Mikó Attila, 8. Dr. Tompa László, 9. Dr. Ván-
dor Ilona, 10. Dr. Vándor Ilona, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. 
Kishonti Attila, 13. Dr. Tompa László, 14. Dr. Vándor Ilona, 15. Dr. 
Gregó Sándor, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Csoboth Johan-
na, 18. Dr. Kishonti Attila, 19. Dr. Gregó Sándor, 20. Dr. Csoboth 
Johanna, 21. Dr. Vándor Ilona, 22. Dr. Mikó Attila, 23. Dr. Gregó 
Sándor, 24. Dr. Gregó Sándor, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. 
Tompa László, 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. Kishonti Attila, 

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.
Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart.  Hét vé-
gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól 
hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart.
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13

           Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügyelet bejárata

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

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

Nyomozás indult lopás bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt Y. F. E. jánoshalmi 
lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes 
ellen, aki 2012. december 30-án 16 óra és 
31-én 04:00 óra között a Jánoshalma bel-
területén lévő lakatlan lakóháza udvarába 
a kerítésen átmászva bejutott, majd a bejá-
rati ajtót betörve az épületből 2 db akku-
mulátort,  az udvaron parkoló nyitott kiste-
herautóból különböző ruhaneműket, míg a 
garázsból további 2 db akkumulátort tulaj-
donított el. A bűncselekménnyel okozott kár 
kb.100.000.- Ft.

A nyomozás során felderítésre került a 
három elkövető K.L., K.T. és fiatalkorú K.T. 
jánoshalmi lakosok, nevezettek a bűncselek-
mény elkövetését elismerték, a náluk végzett 
házkutatások során az eltulajdonított ruha-
neműk lefoglalásra kerültek.   

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, K. F. 
nemesnádudvari lakos feljelentése alapján, 
aki a feljelentő üzemeltetésében lévő italbolt-
ban 2013.01.01-én a délelőtti órákban hamis 
tízezer forintos bankjeggyel fizetett. 

Eljárás indult D. É. jánoshalmi lakos fel-
jelentése alapján lopás vétség elkövetésé-
nek gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 
2013. 01.05-én 18 óra és 21 óra közötti idő-
ben  a Jánoshalma  Béke téren lévő Plébánia 
elől eltulajdonította fia lezárt Koliken Albatros 
típusú, 26-os férfi vázas MTB kerékpárját kb. 
35.000 forint értékben. A nyomozás során 

felderítésre került a két helyi illetőségű gyer-
mekkorú elkövető, akiknél már szétszerelve 
lefoglalásra került az eltulajdonított kerékpár. 
Tekintettel arra, hogy az elkövetők a 14. élet 
évüket még nem töltötték be, így a hatályos 
jogszabályok szerint nem vonhatóak bünte-
tőjogi felelősségre, ellenük a nyomozás ezért 
megszüntetésre kerül. 

Eljárás indult K. T. Á. jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, 
aki 2013.01.13-án 10:00 óra körüli időben 
a Jánoshalma Bernáth Zoltán utcában lévő 
piacon - a benne lévő kb. 60.000.-Ft kész-
pénzzel és 2 db bankkártyával együtt - elve-
szített pénztárcáját megtalálta, de azt részé-
re nem szolgáltatta vissza, hanem eltulajdo-
nította. A nyomozás során felderítésre került 
K.M. helyi lakos, aki ellen ezért jogtalan elsa-
játítás vétség és más bűncselekmény miatt 
folyik az eljárás.  

A Btk. 304. § (1) bekezdés c. pontjába ütkö-
ző és a szerint minősülő hamis vagy meghami-
sított pénz forgalomba hozatalával elkövetett 
pénzhamisítás bűntettének megalapozott gya-
núja miatt eljárás indult S. Sz. jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
2013.01.23-án 19:00 óra körüli időben az egyik 
helyi italboltban egy hamis-gyanús húszezer 
forinitos bankjeggyel fizetett.

A nyomozás során felderítésre került B.J. és 
B. G. helyi lakosok. 

A Jánoshalma Rendőrőrsön folyamatban 
volt ügyek egy részén is látszik, hogy időn-
ként a későbbi sértett szinte felkínálja érté-
keit az elkövetőnek. Kérjük a lakosságot, 
hogy ne hagyják értékeiket őrizetlenül. Nincs 
az a rövid idő – még a boltba, ismerőshöz 
való belépés 1-2 perce sem – ami ne len-
ne elegendő ahhoz, hogy például a kerék-
páron őrizetlenül hagyott táskát, vagy magát 
a lezáratlan kerékpárt a tolvaj el ne vigye, a 
kocsiban látható helyen hagyott értékekért a 
járművet fel ne törje.  

A korábbiakban a posta munkatársai 
segítségével és ezen újság hasábjain is 
tájékoztattuk a lakosságot az utazó bűnö-
zők módszereiről. Sajnos ezek a gátlásta-
lan emberek mind újabb és újabb történetet 
találnak ki hogy megtévesszék a jóhiszemű 
idős embereket. Az utóbbi időben  a polgár-
mesteri hivatal alkalmazottjának, áram- vagy 
gázszolgáltató munkatársának, telefontársa-
ság megbízottjának  is kiadják magukat. 

Továbbra is az a kérésünk, hogy idegent 
ne engedjenek be a házukba csak akkor ha 
megfelelően  leellenőrizték személyazonos-
ságukat, meggyőződtek nem rossz szándék-
kal érkeztek    

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét az 
utazó és házaló faárusoktól ne vegyenek fát, 
hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
sok idős embert károsítottak meg , hiszen 
nem a megrendelt minőségű és mennyiségű 
tüzelő ill. fa leszállítására került sor.

Az utóbbi időben ismét megszaporodtak 
Jánoshalma a területén a trükkös lopások. 

Az elkövetők vidékiek, akik igyekeznek 
magányosan élő idősebb embereket felke-
resni. A gépkocsijukat távolabb állítják le és 
a házakhoz már gyalog érkeznek. 

Itt valamelyik szolgáltató (Démász, Dégáz, 
Önkormányzat, Eü. szolgáltató…stb.) alkal-
mazottjának adják ki magukat és különböző 
indokokkal elérik, hogy a házba bejussanak. 
Módszerük többek között, hogy túlfizetésre 
hivatkoznak és vissza akarják adni a pénzt 
a későbbi sértettnek, de csak nagy címletű 
bankjegyük van, ezért abból vissza kell adni. 
Hivatkozhatnak arra, hogy pénzek sorszá-
mait fel kell írniuk. 

Utóbbi időben elterjedt, hogy az elköve-
tők a villanykörték fogyasztását akarták fel-
mérni, vagy a villanyórát leellenőrizni, ezért 
a lakót a házban az egyik elkövető ide-oda 
küldözgeti míg a másik zavartalanul kutat az 
értékek után.  

Elkövetési módszer szintén, hogy a pol-
gármesteri hivatal dolgozójának adják ki 
magukat és későbbi segélyezés miatt akar-
ják a lakhatási körülményeket felmérni, 
ennek célja is csak a figyelem elterelése.

Valamelyik ismerősre (háziorvos, család-
tag) hivatkozva pénzösszegeket kérnek el, 
vagy elérik, hogy a náluk lévő általában 
rossz minőségű egészségügyi terméket drá-
gán megvegyék.

Kis értékű vásárlást végrehajtva nagy 
címletű pénzzel fizetve vagy egyszerűen 
pénzváltást kérve elérik, hogy a későbbi sér-
tett elővegye a megtakarított pénzét. 

A fenti módszerek során a pénz rejtekhe-
lyet kilesik, majd a sértett figyelmét elterelve 
a pénzt eltulajdonítják. 

Az ilyen bűncselekmények tetteseinek fel-
derítése – tekintettel arra, hogy legtöbb eset-
ben az ország másik részéből érkeznek - 
rendkívül nehéz, ezért a megelőzésre kell 
helyezni a hangsúlyt. 

A szolgáltatók és a Polgármesteri Hiva-
tal alkalmazottainak fényképes igazolványa 
van – azt mindig kérjük el -, de sem ők, sem 
egyéb hivatal készpénzt nem visz házhoz. 

Ha valakire hivatkoznak azt mindig ellen-
őrizzük le telefonon, vagy személyesen. 

Egyedül élő idős emberek kapujukat tart-
sák zárva, legyenek bizalmatlanok az ide-
genekkel, azokat ne engedjék be, nagyobb 
összegű készpénzt ne tartsanak otthon.

Amennyiben gyanús személyeket látnak 
telefonon értesítsék a rendőrséget, a követ-
kező telefonszámon: 20/539-64-99.

A személyeket figyeljék meg, az esetle-
ges rendszámot jegyezzék fel, mert ez akkor 
is segítség lehet a rendőrségnek, ha éppen 
akkor nem történik bűncselekmény.

                                                       
 A rendőrőrs indokolt esetben az alábbi 

telefonszámon hívható éjjel – nappal :
20/539-64-99.

Kést szorítottak a 
férfi torkához és 

elrabolták autóját
Elrabolt egy autót 2013. január 19-én, szombat este három jánoshalmi férfi Miske és Hajós 

között. 
A rablók a két települést összekötő 5312-es úton állítottak meg egy Mazda Pick-Upot, és 

segítséget kértek az azt vezető 57 éves férfitől. Azt állították, hogy az ő autójuk – egy Opel 
Astra – elromlott, így a férfi felajánlotta, hogy elvontatja a használhatatlan autójukat. Amikor 
a két kocsit összekötötték, a rablók kést rántottak, ütni-verni kezdték a férfit. A torkához kést 
szorítottak, betuszkolták a kocsiba, majd egy földútra hajtottak, kilökték a férfit a kocsiból és 
mindkét járművel elhajtottak.

A sértett bejelentését követően Hajós lakott területén kívül a körzeti megbízott megpró-
bálta megállítani a két autóból álló járműszerelvényt, azonban az elkövetők a rendőri jelzés-
nek nem tettek eleget, nagy sebességgel elhajtottak Jánoshalma irányába, ahol a vontató-
kötél elszakadt így a járőrök elfogták az Opel Astra személygépkocsit vezető 25 éves jános-
halmi férfi – ismertette a rablás részleteit Mihályné Bornemisza Eleonóra, a megyei rendőr-
főkapitányság szóvivője.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
közösen, január 20-án vasárnap 16.10-kor Tolnán elfogta a Miske és Hajós között szomba-
ton este csoportosan, felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt körözött két jánoshal-
mi férfit, akik korábban elfogott társukkal, erőszakkal elvették egy érsekhalmi férfi járművét.
A Mazda Pick-Up gépkocsit is megtalálták a rendőrök Rém külterületén, elhagyva.

A három férfi közül az egyik a rablás elkövetése napján szabadult a börtönből és ezt szeret-
ték volna megünnepelni  tudtuk meg utólag a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

FIGYELEMFELHÍVÁS!

Ne váljon bűncselekmény áldozatává ! 

FEKETE
SCHUSTER

CIPŐJAVÍTÁS
Jánoshalma, Kápolna u. 54. 

Tel: 06-77/403-118
Fekete István 

MEGHÍVÓ
Felső- Bácskai borok 23. nemes 

versenyének eredményhirdetésére
Időpont: 2013. február 23. 16 órakor
Helyszín,: Korzó Étteremben

Bácskossuthfalvi(vajdasági) pálinkabemutató és kóstoló:18-19 óráig 
Utána vacsora, zene, tánc, tombola. (Belépő ára: 3500 Ft/fö) 

Jegyek elővételben kaphatók 2013 február 22-ig:
Dági József Jánoshalma, Jókai m. u. 55. tel: 77/401-442; 06-70/453-5617
Farkas László Jánoshalma, Széchenyi u. 9.. tel: 06-20/965-70-21
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára! 
Dági József Farkas László Ádám Gyula
    elnök alelnök Felső-Bácskai Hegyközség elnöke

MEGHÍVÓ
A Felső-Bácskai borok 
23. nemes versenyét

rendezi meg Jánoshalmán a 
Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete

Borverseny ideje: 2013. február 16. (szombat) 9-17 óra
A verseny helye: Gazdakör Székháza
Nevezés feltételei: - nevezési díj: 1000 Ft/minta

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

Üveg felvehető és egyben leadása: 
az Egyesület Székházában (Jánoshalma, Bemáth Z. u. 7.) 

2013. február 15.(péntek) 9-17 óráig
Szeretettel várunk mínden érdeklődőt a borversenyre!

Rendőrségi hírek

Házasságkötés volt, de technikai okok 
miatt a márciusi számunkban tudjuk 

közölni nevüket. Megértésüket köszönjük!


