J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Nőnapi Köszöntő

Tisztelt hölgyeim, lányok, kisasszonyok, asszonyok, édesanyák és
nagymamák!
Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm Önöket az alábbi gondolatokkal:
Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba
a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. (Richard Wagner
zeneszerző)
A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor
szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.(Rippl-Rónai József
festőművész)
Megérteni egymást örömben, szenvedésben, segíteni, ha csak egy szóval, egy
gondolattal is, nagyobb művészet, mint végig barangolni a világot, gazdagnak lenni
és szórni a pénzt. Mert lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék és legszebb
öröm, amit egymásnak adhatunk, s amiért nem tudjuk elégszer mondani, hogy...
KÖSZÖNÖM.
Czeller Zoltán polgármester

Lomtalanítás

2013. március 18. és 2013. március 22. között Önkormányzatunk, a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Kft- vel együttműködve lomtalanítást szervez.
A szolgáltató kéri a lakóingatlanok tulajdonosait, hogy a lom hulladékot (háztartásokban
feleslegessé vált használati tárgyak, nagydarabos hulladék) KÖTEGELVE, ZSÁKOKBAN,
ÖSSZERENDEZVE, a hulladékszállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé. A
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. a kihelyezett lom hulladékot elszállítja.
Azoktól a lakatlan ingatlanoktól, melyek mentességet kptak a hulladékszállítási díj ﬁzetése alól a
szolgáltató a lomot nem szállítja el!
Kérjük az időpont pontos betartását, ugyanis a gyűjtő jármű egy utcában egyszer tud elhaladni.
Amennyiben később helyezik ki a hulladékot, annak elszállítását a szolgáltató nem tudja
garantálni.
A lomtalanít s során az alábbi anyagok nem kerülnek elszállításra:
- Veszélyes hulladék (festékes, vegyszeres dobozok, ipari hulladékok, akkumulátorok),
- Elektronikai hulladék,
- Építési törmelék,
- Gumiabroncs,
- Zöldhulladék (ág, falevél, nyesedék, fű)
Az ide vonatkozó környezetvédelmi előírások miatt a szolgáltatónak, ezen hulladékokat nem áll
módjában a lomtalanítás keretében elszállítani. Kérjük szíves megértésüket!
A felsorolt hulladékok elhelyezésére a Hajósi úti hulladékudvarban van lehetőség.
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda

Számára a legnagyobb
kincs a szeretet

XXVIII. év fo lyam 3. szám

A mélyszegénységben
élőkön segít a program
Húszezer, mélyszegénységben élő
gyermeken segít a most induló Együtt
egymásért program, melyet Balog Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere február
25-én nyitott meg az Imre Zoltán Művelődési Központban.
Mint ismert a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. november 30-án
nyújtotta be a TÁMOP 5.2.3-A-11/1-20110004 „Integrált térségi programok, a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyének
növelésére” elnevezésű pályázatát, „Együtt
Egymásért” címmel. A projekt összköltsége
428.935.827 Ft. A Támogatási Szerződést
a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás
elnöke részéről Czeller Zoltán 2012. július
16-án, majd az ESZA Nonprofit Kft. ügyvezetője részéről Bene Dániel által 2012.
augusztus 16-án került aláírásra.
A projekt nyitórendezvénye a Szent Anna
iskolások műsorával kezdődött. A kisdiákokat Mészáros Gábor készítette fel a hangszeres műsorra.
Ezt követően Czeller Zoltán köszöntötte a rendezvény résztvevőit, majd így folytatta - Ismervén a mi gondjainkat, örömeinket és bánatunkat, nem feltétlenül szükséges
megalkudni azzal, ami körülvesz bennünket.
Nem feltétlenül szükséges belesimulni abba,
amit úgy hiszünk, hogy megváltoztathatat-

lan, hanem, igen is azon kell gondolkodni, és
azon kell munkálkodnunk, hogy miként tudjuk
megváltoztatni, azt, amit meg lehet, hogyan
tudjuk jobbá tenni, azt, amit jobbá lehet tenni. Ez legyen a legfőbb törekvésünk!
Ezeknek a gondolatoknak kell vezérelnie bennünket azon három év alatt, amíg
ez az „Együtt Egymásért” gyermekszegénység elleni elindul és ezzel együtt elindul egy
olyan közös gondolkodás és együtt cselekvés is, amely egy hálóvá fonja össze az
egészségügy, az oktatás és a szociális szféra
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Nagyidai Zsolt plébános mutatott be. A szentmise végén a Lajtha László Művészeti Iskola növendékei alkalmi műsororral kedveskedtek az ünnepelt matrónának, még emlékezetesebbé téve ezt a szép napot.
► folytatás a 3. oldalon
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Lapszámaink itt is olvashatóak!

a földhasználati
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► 11. oldalon

dolgozóit. Abban a reményben indítom útjára ezt a programot itt a térségben: Mélykúton Kéleshalmán, Borotán és Jánoshalmán,
hogy valami változni fog. Elültetünk soksok kicsi magot ez alatt a három év alatt, és
ezek a magok majd szárba szöknek, és termést fognak hozni. Ez a három év alapvetés
lesz, és bízom abban, hogy folytatása is lesz.
Bízom abban is továbbá, hogy fog változni
valami ezen téren és a munkánknak gyümölcse, eredménye lesz.
folytatása 2. oldalon ►

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2013.
Jánoshalma Város Önkormányzata 2013.
évi költségvetésének kidolgozásához a

Magyarország 2013. évi költségvetésében
meghatározott kormányzati gazdaságpolitika, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának magyarázata volt az irányadó,
figyelembe véve az önkormányzati rendszer
átalakulását és az azzal kapcsolatos jogszabályokat, valamint az önkormányzatunk és
intézményi hálózatának jelenlegi gazdasági-pénzügyi helyzetét. A helyi önkormányzat
költségvetési rendeletének tartalmára, felépítésére vonatkozó további szabályokat az
ÁHT. 23. § (2) – (4) bekezdései, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet tartalmazza.
Jánoshalma város Önkormányzata és az
irányítása alatt álló költségvetési szervek
(Polgármesteri Hivatal, Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde) 2013. évi költségvetés tervezete a Magyarország 2013. évi köz-

ponti költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény, a fentebb említett ÁHT és Kormányrendelet, a hatályos ágazati jogszabályok, a
helyi önkormányzat rendeletei, a Képviselőtestület határozatai és a 2013. évi költségvetési koncepció szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.
Az új törvényi szabályozás által 2013.
évtől az önkormányzati feladatellátás,
ezzel együtt a finanszírozási rendszer
is alapjaiban változott. A korábban az

Aláírták a
megállapodást
Február 8-án töltötte be 100. születésnapját városunk legidősebb lakója Kishonti
Lajosné Pajdusák Mária. Ebből az alkalomból köszöntötte a családja apraja nagyja,
akik helyből, vidékről és külföldről is eljöttek
e jeles ünnepre. Az ünnepség szentmisével
kezdődött, a plébánia kápolnájában, melyet

2013. március

Együttműködési megállapodást írt alá Újvidéken Vajdaság Autonóm Tartomány és Bács-Kiskun megye képviselője
A Bács-Kiskun megye és Vajdaság Autonóm Tartomány
között megkezdett jégeső elhárítási együttműködés továbbfolytatásáról együttműködési megállapodást írt alá Bányai
Gábor közgyűlési elnök és Pásztor István, az autonóm tartomány parlamentjének elnöke.
A Bács-Kiskun megyei delegáció Csongrád Megyei Közgyűlés küldöttségével közösen vett részt a Vajdasági Tartományi Képviselőház Európai Integrációs és Regionális
Együttműködési Bizottságának ülésén, ahol szóba került a
térség elérhetőségét javító vasúti fejlesztések ügye, a DunaKörös-Maros-Tisza Euroregionális együttműködés stratégiájának felülvizsgálata, a szerb-magyar határ menti együttműködési programban a tevékenységek összehangolása, valamint közös projektfejlesztések lehetősége.
►Folytatás a 3. oldalon

önkormányzatok által ellátott feladatok
(és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló források) egy része az államhoz került.
Az új finanszírozási rendszer a feladatok és források telepítésének egységességét kívánja megteremteni. A megmaradó önkormányzati feladatok tekintetében az eddigi, jellemzően normatív támogatási rendszert feladatalapú finanszírozás váltja fel.
folytatása 3. oldalon ►

Székely zászló a
Városházán
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2. oldal

2013. március

A mélyszegénységben élőkön segít a program
◄ folytatás az 1. oldalról

A program során javítani szeretnék az oktatási intézményekben a hátrányos helyzetű, szegénységben élő
gyermekek részvételi-, tanulási és továbbtanulási esélyeit is, ami alapja a szegénységből való kikerülésnek- ezekkel a gondolatokkal adta át a szót Balog Zoltánnak
Az emberi erőforrások minisztere azzal kezdete beszédét, hogy a gyermekek az a mi jövőnk. Amikor nekik segítünk, akkor tulajdonképpen a sajátmagunk jövőjét biztosítjuk. „Ha azt mondom, hogy a gyermek a jövő záloga,
akkor e mellé oda kell tenni egy nagyon szomorú mondatot, melyet többen is hangoztatnak, hogy a gyermek ma a
legnagyobb szegénységi kockázat Magyarországon.”
– Milyen ország az, ahol a gyermek születése nem
öröm? – tette fel a kérdést a miniszter, aki szerint annál
nincs nagyobb szégyen, mint amikor egy gyermeknek
nélkülöznie kell.
Balog Zoltán elmondta: ma minden ötödik gyermek
mélyszegénységbe születik hazánkban, ami nem nevezhető kizárólag romaproblémának, hiszen ezeknek a
gyermekeknek csak fele cigányszármazású.
Az emberi erőforrások minisztere kiemelte, hogy a
hároméves kistérségi program célja a gyermekszegénység csökkentése. Kihangsúlyozta, hogy a komplex program keretében az életminőségüket javító szolgáltatások
bevezetésével új lehetőségek nyílnak meg a gyerekek
és szüleik előtt.
Balog Zoltán emlékeztetett arra, hogy a 2007-ben, a
parlamenti pártok egyhangú támogatásával indult program első körében az öt leghátrányosabb kistérség kapott
2,6 milliárd forint támogatást, míg a most, 428 millió forint
uniós támogatással induló második körben a jánoshalmi,
a szigetvári, a sarkadi, a mezőcsáti, az ózdi és a csengeri
kistérség kap támogatást. Végül a hamarosan induló
harmadik programmal együtt 170 ezer gyermek világát
célozzuk meg – fűzte hozzá.
A dolog lényege, hogy a szülők bevonásával a legkorábbi gyermekkortól – tehát a születéstől, sőt még korábban, tehát ebben még a várandósok gondozása is ben-

ne vannak – foglalkozzunk azokkal a családokkal, ahová
a gyerekek születnek, születtek, viszont a mélyszegénység megakadályozza, hogy ezekből a gyerekekből valóban olyan felnőttek tudjanak lenni, akik eséllyel tudjanak
indulni az életben, a munkavilágában, de előtte még a
tanulás világában. Ez egy építkező program, A koragyerekkori fejlesztéstől azt várjuk, hogy hároméves korban
úgy lépjenek az óvodában, hogy már ott a felzárkózásban eséllyel induljanak. Ebből következik, hogy hatéves
korban iskola érettek tudnak lenni és nem maradnak ki
első körben az iskolából. Erre épülnek azok a programjaink, (például: az útravaló ösztöndíj program) melyek
biztosítják, hogy elvégezzék a nyolc osztályt és aztán
elinduljanak szakmát tanulni, vagy az érettségi irányába. Tehát aluról épül ez a rendszer. A legszélesebb kört
a kezdeti időben érinti a program, ezért is nevezik Biztos
kezdet programnak, melyet egyébként egy angol program magyar adaptációjából vettük át.
A jelentősége itt ennek az, hogy valóban az egészségügyi, a szociális, kulturális az oktatási és nevelési funkciók összekapcsolódjanak. Én sok sikert kívánok a programhoz itt ebben a kistérségben. Jó helyre jött a program. Úgy látom nagyon jól van szakmailag előkészítve és
bízom benne, hogy három év múlva tudunk itt találkozni
és a sikerekről is betudunk majd számolni.
Egy újságírói kérdésre válaszolva Balog Zoltán fontosnak nevezte, hogy a szülőket is képezik arra, hogyan
tudják megfelelően ellátni gyermekeiket. A gyermekeket
nem akarjuk kiszakítani a családi közösségükből - emelte ki a miniszter, aki példaként Kanadát hozta fel, ahol
kudarcot vallott a gyermekek kiemelése közösségükből.
Ugyanakkor az emberi erőforrások minisztere a gyermekvédelmi rendszer átalakítását is fontosnak nevezte, mely szerint 2014-től a 12 év alatti gyerekek többségét intézet helyett nevelőszülőknél helyezik el. Újságírói kérdésre a t emberi erőforrások minisztere elmondta:
Magyarországon a gyermekek 22-25 százaléka él szegénységben, az összlakosságot tekintve 12-17 száza-

A Jánoshalmi Munkaügyi
Kirendeltség
2013-ban a következő
képzések indítását tervezi
Német nyelv alapfok „C” típus
Helyszín: Jánoshalma 12 fő
Belépési szint: Szakmunkásképző
Várható indulás: Március

Belépési szint: 10. osztály
Várható indulás: Május

Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 1.csoHelyszín: Baja 2 fő
port
Belépési szint: Érettségi
Helyszín: Baja 1 fő
Várható indulás: Május
Belépési szint: Érettségi
Várható indulás: Március
Tisztítás-technológiai szakmunkás
(Takarító)
Szakács 1. csoport
Helyszín: Kiskunhalas 2 fő
Helyszín: Baja 1 fő
Belépési szint: 8. osztály
Belépési szint: 10. osztály
Várható indulás: Május
Várható indulás: Március
Targoncavezető + emelő-gépkezelő
Targoncavezető és emelő-gépkezelő
Helyszín: Kiskunhalas 3 fő
Belépési szint: 8 osztály
Helyszín: Baja 1 fő
Várható indulás: Június
Belépési szint: 8. osztály
Várható indulás: Március
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2. csoport
Angol nyelv alapfok „C” típus
Helyszín: Baja 1 fő
Helyszín: Baja 2 fő
Belépési szint: Érettségi
Belépési szint: Szakmunkásképző
Várható indulás: Július
Várható indulás: Április
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + TÜV minősített hegesztő + tűzvédelmi vizsga
Helyszín: Baja 2 fő
Belépési szint: 8. osztály
Várható indulás: Április
Raktáros
Helyszín: Kiskunhalas 3 fő
Belépési szint: 8. osztály
Várható indulás: Április
Festő, díszítő. Mázoló és tapétázó
Helyszín: Baja 2 fő

Targoncavezető + emelő-gépkezelő
Helyszín: Baja 1 fő
Belépési szint: 8 osztály
Várható indulás: Augusztus
Szakács 2. csoport
Helyszín: Baja 1 fő
Belépési szint: 10. osztály
Várható indulás: Augusztus
Érdeklődni a munkaügyi kirendeltségen
Bogdán József TÁMOP 1.1.2 ügyintézőnél
illetve a következő telefonszámokon:
0677/403-966 vagy 0630/846-1729

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

lék közötti a mélyszegénységben élők aránya. „A gyermekek
a mi jövőnk, amikor
nekik segítünk, akkor
tulajdonképpen
a
saját magunk jövőjét
biztosítjuk“ – hangsúlyozta Balog Zoltán.
Balog Zoltán azt is
elmondta a sajtótájékoztatón, hogy ma
Magyarországon legalább tízezer olyan
felnőtt ember él, akinek életében nem
volt munkaviszonya.
A miniszter szerint
azonban csak az akut esetekben kell pénzzel segíteni, inkább a képességet kell adni az érintetteknek, azaz
mutatni nekik, hogy miként lehet kitörni a mélyszegénységből.
Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy mélyszegénység elleni programokra szükség van. A térség
országgyűlési képviselője szerint ez a program is hozzájárulhat az elvándorlás megállításához, hiszen az
elmúlt több mint két évtized során 15 ezren költöztek el
az egykoron gazdag és jó adottságú földekkel rendelkező régióból.
Majd így folytatta: Milyen jó lenne, ha lenne egy olyan
pályázat, hogy TÁMOP 7.7.-es, melynek kedvezményezettje 10 millió magyar ember, forrása 10 millió magyar
ember és a támogatási intenzitása ezer százalékos, de
ugyanakkor legolcsóbb, amit úgy hívnak, hogy szeretet.
Sokszor úgy látom, hogy mai magyar világunk is leginkább a szeretet hiányából, lett olyan amilyen.
Nagyon fontosnak tartja a megyei elnök a gyermekszegénység elleni küzdelemben, nagyon fontos az apai

munkanélküliség megszüntetése. Ebben, ha minden jól
sikerül, akkor a kormánynak a szabad vállalkozási övezetek programja, mely a jánoshalmi és bácsalmási térséget érinti megyénkben, nagy segítség lesz. Ennek a
programnak a megnyitója március 13-án lesz Mélykúton,
Czomba Sándor államtitkár úrral.
Ezt követően a Hunyadi iskolások műsorát láthatták
a résztvevők A kisiskolás gyermekeket, a táncos népi
játékokat felelevenítő bemutatóra Nagyné Bényi Mária
készítette fel.
A megnyitó befejező részében Szomor Éva, Biztos
Kezdet szakértő a pályázati program során felmerülő
szakmai kihívásokat mutatta be, majd Vajda Zsolt és Kéri
Zoltán ismertette a projektet.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
,,Együtt Egymásért“ - Komplex program a gyermekszegénység ellen
2013. / 02. / 25.
Az elmúlt tíz-húsz évben a gyermekszegénység mértéke több fejlett országban is jelentősen megnövekedett. Hazánkban
a szegénység kockázata a kisgyermekeknél, a többgyermekes családokban, illetve az egyszülős családokban élő
gyermekek esetében a legmagasabb.

•
2006 márciusában kormányzati felkérésre készítette el a Magyar Tudományos Akadémia Gyerekszegénység Elleni Programiroda (MTA GYEP) Ferge Zsuzsa akadémikus vezetésével a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programot. A 25 éves időszakot
(2007 – 2032) felölelő program fő célja, hogy csökkentse a gyermekek és a gyermekes családok szegénységi arányát és a gyermekek
ebből adódó hátrányait, lemaradását (továbbtanulás, munkavállalás esélye, szegregált oktatás, esélyegyenlőtlenség devianciák stb.),
s javítsa a gyermekeknek „szolgáltató” intézmények hatékonyságát.
•
A Szécsényi kistérségben elindult az alkalmazási kísérlet az MTA GYEP vezetésével.
•
2007 májusában, a program alapján kidolgozott „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiát az Országgyűlés a parlamenti pártok szinte egyhangú egyetértése mellett fogadta el.
•
2009-ben országosan 5 kistérség dolgozta ki a saját komplex kistérségi gyerekszegénység elleni programját, melyet 201011-ben további 6 kistérség követett – köztük a Jánoshalmi kistérség is - a TÁMOP 5.2.1. kiemelt program keretében.
•
A kistérségek felkészülését regionális koordinátor és szakterületi szakértők segítették. A program komplex módon, nyolc
szakterület (korai képességgondozás, közoktatás, ifjúság, foglalkoztatás, szociális szolgáltatások, egészségügy, közösségfejlesztés,
információs társadalom) mentén történő fejlesztéssel kívánja elérni kitűzött céljait.
A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. november 30-án nyújtotta be a TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0004 „Integrált térségi
programok, a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyének növelésére” elnevezésű pályázatát, „Együtt Egymásért” címmel. A projekt
összköltsége 428.935.827 Ft. A Támogatási Szerződés Czeller Zoltán a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke részéről
2012.07.16-án, majd Bene Dániel az ESZA Nonproﬁt Kft. ügyvezetője részéről 2012.08.16-án aláírásra került.
A három éves kistérségi program a gyermekszegénység csökkentését tűzte ki feladatául. Azt szolgálja, hogy a térségben élő gyermekek több esélyt kapjanak a fejlettebb térségekben élő társaikhoz való felzárkózásra, képességeiknek megfelelően megkapják azokat a
lehetőségeket, amelyek segítségével önállóan is képessé válnak a kialakult helyzetük javítására. A kistérségben élő gyerekek számára
a projektben tervezett – az életminőséget javító – szolgáltatások bevezetésével, új lehetőségek nyílnak meg a gyerekek és szüleik
előtt.
Alapvető célunk a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének
megelőzése a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiához kapcsolódó, helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági
politika kialakításával és megvalósításával. Kistérségi szinten javítani kívánjuk a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások
minőségét, eredményességét és elérhetőségét. Szakmaközi hálózatokat hozunk létre és működtetünk. Javítani szeretnénk az oktatási
intézményekben a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek részvételi, tanulási és továbbtanulási, ezen keresztül a szegénységből való kikerülésük esélyeit, melynek jegyében átadásra kerül egy „Settlement” típusú közösségi ház, továbbá egy „Biztos
Kezdet” gyerekház is. A teljesség igénye nélkül szervezünk nyári szabadidős táborokat, kézműves foglalkozásokat, közösségi és
egészségügyi programokat. Eddig hiányzó és teljesen új szolgáltatásként baba-mama klubok létrehozására kerül sor. Lehetőség lesz
helyben az eltérő fejlődésű kisgyermekek szakértői vizsgálatára és fejlesztésére, konzultációra valamint tanácsadásra. Megszólítjuk az
iskolás korosztályt is, olyan szakkörökkel és foglalkozásokkal ahol a gyermekek változatos és valódi élményekhez, tapasztalatokhoz
jutnak, amelyekkel kiteljesíthetik képességeiket. Segítünk számukra a pályaválasztásban, a sikeres életvezetéshez szükséges tudások
megszerzésében. A programmal a családi, kiskerti gazdálkodást is szeretnék népszerűsíteni, szervezni, segíteni, és bízunk abban,
hogy egyre több ház körül a „hulladékudvart” rendezett kiskert váltja fel, ahol megterem a konyhába kerülő zöldség és gyümölcs is. A
programmal a családi, kiskerti gazdálkodást is szeretnék népszerűsíteni, szervezni, segíteni, és bízunk abban, hogy egyre több ház
körül rendezett kiskertet látunk, ahol megterem a konyhába kerülő zöldség és gyümölcs is.
A Gyerekesély program 2013. január 1-től az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) irányítása alatt fut tovább. Az EMET célja,
a projekt két konzorciumi tagjával, a Magyar Tudományos Akadémiával és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen, valamint a
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársággal együttműködésében, hogy sikerre vigye a projektet, és hosszú távú együttműködést garantáljon.
A projekt nyitórendezvénye 2013. február 25-én 09.00 órakor a jánoshalmi Imre Zoltán Művelődési Központ színháztermében került
megrendezésre, ahol többek között felléptek a Hunyadi János Általános Iskola és a Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákjai és
beszédet mondott Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere, továbbá Bányai Gábor a Megyei Közgyűlés elnöke.
Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: +36 (77) 401-071
E-mail: gyepiroda.jhalma@gmail.com
Honlap: www.janoshalmikisterseg.hu
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ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2013.
◄ folytatás az 1. oldalról
Főbb változások a feladatellátásban
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő 13. §-a tartalmazza a helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok felsorolását azzal, hogy törvény
más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az általános és középiskolai oktatásban 2013. január 1-jétől
az elsődleges felelősség az államot terheli. A közoktatási ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás és továbbra
is önkormányzati feladat marad a gyermekétkeztetés.
- Az állam és az önkormányzat közötti feladatátrendeződés az
igazgatási és a szociális ágazatban is megjelenik. A korábban az
önkormányzatok által ellátott államigazgatási feladatok közül
az okmányirodai, gyámügyi és egyéb államigazgatási feladatok,
valamint az egyes pénzbeli ellátások, így pl. az ápolási díj, az
időskorúak járadékának biztosítása is a 2013. január 1-jétől létrejött járási kormányhivatalok feladatkörébe került.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben a változások,
módosulások az alapellátás erősítésére irányulnak, az érintettek
„otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe
e területre koncentrálódik.
Változások a finanszírozási rendszerben
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 117. §-a rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása
működési kiadásának fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímei négy nagy fejezetre tagozódnak:
Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klaszszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés – ezen belül zöldterület-gazdálkodás, köztemetők fenntartása, helyi közutak fenntartása – és további, az önkormányzati törvényben rögzített feladatok) teszik ki, melyek ellátását
egy – a helyi önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő,
általános jellegű támogatás biztosítja.
A települési önkormányzatok egyes köznevelési
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A közoktatási ágazatban az önkormányzatok fő feladatává előlépő óvodai ellátáshoz a központi költségvetés többelemű támogatással járul hozzá (az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok
munkáját közvetlenül segítők bérének támogatás + óvodaműködtetési támogatás).
2013-ban is a települési önkormányzatok feladata gondoskodni a gyermekétkeztetésről (bölcsődében, óvodában, iskolában egyaránt). Az önkormányzat e feladat ellátása kapcsán állami támogatást igényelhet a jogszabály alapján ingyenes vagy kedvezményes

étkezésben részesülő gyermekek, tanulók létszáma szerint. Mértéke: 102.000,- Ft/fő/év
Az iskolai oktatás területén az állam a pedagógusok és a pedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők személyi juttatásai
és járulékait, valamint az iskolahálózat szakmai működési kiadásait vállalja át.
Az önkormányzatok a feladatellátáshoz kötődő ingó és ingatlan vagyon tulajdonosaként, annak az intézményfenntartó központ
részére történő ingyenes használatba adásával együtt a működtetésért felelősek, ehhez azonban az állam nem ad támogatást. Az iskolák üzemeltetésének költségeit (közüzemi díjak, technikai személyzet bére) főszabályként az önkormányzatok a saját bevételeikből kell,
hogy megoldják.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezete sem bevételi, sem kiadási előirányzatot nem tartalmaz a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, mint költségvetési szerv
vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az iskolai oktatás 2013. január
1-től állami feladattá vált és a Hunyadi Iskola a tankerülethez került.
Az önkormányzat feladata az iskola épület fenntartása, üzemeltetése.
A települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben szabályozott egyes jövedelempótló támogatások
kiegészítésére kifizetett összegek (pl. rendszeres szociális segély,
lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás)
után az eddig is alkalmazott 80%, illetve 90 %-os mértékű állami
támogatás jár az önkormányzatoknak, az ellátások „önrészét” (a fennmaradó 10-20 %) az önkormányzat számára a „hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz” jogcímű támogatás hivatott biztosítani.
Ezen utóbbi támogatás keretében járul hozzá a központi költségvetés
az önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéshez és a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez is.
Az előző évivel azonos mértékű támogatás illeti meg a települési
önkormányzatot a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások körébe tartozó általános feladatai (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) működési kiadásaihoz, valamint a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek után.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Az önkormányzatok kulturális feladatainak ellátásához a központi
költségvetés 2013. évben önálló előirányzaton biztosít támogatást a
lakosságszám alapján. Emellett a központosított előirányzatok között
továbbra is lehetőség lesz az un. közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás igénylésére.
A települési önkormányzatok 2013. évtől a költségvetésükben
hiányt nem tervezhetnek.
Jánoshalma Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évre tervezett bevétele mindösszesen
1.250.094.000Ft, a 2013. évre tervezett kiadások mindösszesen
1.250.094.000Ft összegszerűségben jelennek meg a költségvetésben.
A város Képviselő-testülete az éves költségvetést 2013. február
28-án, a Jánoshalmi Hunyadi Népe megjelenése előtti napon, lapzárta után tárgyalta.

Számára a legnagyobb
kincs a szeretet
◄ folytatás az 1. oldalróll
Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte az idős hölgyet, jeles
ünnepe alkalmából, melyet Czeller Zoltán adott át. A polgármester és Komáromi Lajos alpolgármester a város lakói és az önkormányzat nevében ajándékkosárral köszöntötte Mancika nénit. Az ünnepelt közvetlen szavakkal
köszönte meg az ajándékot és a szép megemlékezést, Hangsúlyozta, igaz
korán özvegyen maradt, de eleget tett anyai és hazafias kötelességének,
mikor két fiát felnevelte és lett az a népes család, mely eljött az ünnepségre. és amelyet nagyon szeret. A város vezetőinek jó egészséget kívánt, áldásos munkájuk végzéséhez, mellyel Magyarországot ezt a csodálatosan szép
országot építik.
Árva vármegye, Bobró nevű tót településén látta meg a napvilágot az első világégés előtti utolsó békeévben Kishonti Lajosné Pajdusák Mária.
– Gyönyörű emlékeket őrzök gyerekkoromból, habár nem sokáig éltünk azon
a szép vidéken, ahol ha kimentünk az erdőbe rengeteg málnát ehettünk – idézte
fel gyerekkora egyik élményét jánoshalmi otthonában. Mint mesélte a nagyszülők
révén többször barangolt a környéken, Krasznahorka várát is jól ismerte és a várról szóló híres dalt máig nem felejtette el, „el is tudom énekelni, csak már rekedtes a hangom”.
- Tudja nekem most van a második gyerekkorom. Az én fiamnak nincs
lehetetlen, ha valamit megkívánok megkapom tőle. Nagyon szeretem a gyümölcsöket és most is hozott az Attila szőlőt, pedig tudom, hogy nagyon drága ilyenkor – szólt szeretettel fiáról, Kishonti Attiláról, aki 1976-óta dolgozik
orvosként a településen. –
Az ünnepelt ugyanis egyedül él abban a családi házban, amit több mint
nyolc évtizeddel ezelőtt építettek férjével. – Negyven éves koromban megözvegyültem, s onnantól kezdve egyedül neveltem a két gyermekemet. Büszke vagyok arra, hogy nem az ország szégyenére neveltem a fiaimat. Kívánom minden édesanyának, hogy ilyen gyermekei legyenek – mesélte Mancika néni, aki elmerengve idézte élete legszomorúbb napját, amikor néhány éve
elveszítette elsőszülött gyermekét.
– Kereskedő voltam világéletemben. A saját boltunk bezáratása után húsz évig
az áruházban dolgoztam. Nem panaszkodom a sorsomra. Mindig azt osztottam be
amink volt, és soha sem kértem semmit. Most is mindenem megvan, ami kell, a
csekkjeimet be tudom fizetni, nem fázom, van mit ennem, a többi az meg luxus. Mi
mindig szeretetben éltünk. Számomra a legnagyobb boldogság, ha összejön a család és láthatom az öt unokám és három dédunokám. Tudja: a legnagyobb kincs a
szeretet, mert az nem árucikk, annak nincs valutája – ismételte el többször is Mancika néni, aki napjai nagy részét az ablaknál üldögélve tölti, ahogy mondta: „ez az
én világom”. Beszélt arról is, hogy számára máig nagyon fontosak a családi ünnepek, karácsonyra mindenkinek szokott valami apró meglepetést adni. A hazafiasságot is nagyon fontosnak tartja, ezért kötelességének érezte, hogy a legutóbbi
választásokon is leadja a voksát.
„Édes hazám bölcsöm volt, s maholnap sírom is lesz, amely betakar“ –vallotta meg hitét Mancika néni.
Az ünneplés ezt követően családi körben folytatódott.

3. oldal

Aláírták a megállapodást
◄ folytatás az 1. oldalról
Az ülés két együttműködési megállapodás aláírásával zárult. Csongrád megye és a Vajdaság között a jövőbeni együttműködési céljait konkretizáló szándéknyilatkozatot írt alá
Pásztor István és Magyar Anna, a megyei közgyűlés elnöke. A Bács-Kiskun megye közgyűlésének elnöke, Bányai Gábor és Pásztor István látta el kézjegyével a másik, a közös jégkár elhárító rendszer kiépítését célzó szándéknyilatkozatot. A két fél eredményes IPA pályázat keretében elkészítette a nyári jégverések káros hatásainak mérséklését segítő hálózat
megvalósíthatósági tanulmányát. A nyilatkozat az együttműködés folytatását és a rendszer
mielőbbi kiépítésének szándékát foglalta írásba.

Az eseményt követő sajtótájékoztatón Pásztor István felhívta a figyelmet az együttműködési lehetőségek széles körére, példaként említve a Duna–Körös–Maros–Tisza (DKMT)
eurorégió fontosságát. Elmondta, a vajdasági képviselőháznak és a tartományi kormánynak együttes szándéka, hogy további ösztönzést adjanak az euroregionális együttműködésnek. Az infrastrukturális fejlesztés kérdései között biztatónak nevezte a napokban napvilágra került híreket, amelyek szerint a magyar és a szerb kormány is fontosnak tartja a Belgrád–Budapest vasútvonal felújítását.
Bányai Gábor ennek kapcsán elmondta, hogy a vasútfejlesztéssel felértékelődhet a térség regionális vasút felújítási projektje, a Szeged-Szabadka–Bácsalmás––Baja vasútvonal
a revitalizációja. Bács-Kiskun megye közgyűlésének elnöke is kiemelte a vasútfejlesztés
szükségességét. Bács-Kiskun megye déli részén kiemelt fontosságú a vasúti és a közúti
közlekedési és szállítási útvonalak fejlesztése, a térség elérhetőségének javítása.
Bányai Gábor elmondta, hogy Pest, Bács-Kiskun és Csongrád megyék közös akaratával az elmúlt héten megalapították a Duna–Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési
Tanácsot, amelynek célja a térség elsivatagosodásának megelőzése érdekében tett lépések összehangolása. A KEOP keretében mintaprojektek indulnak, amelyek utat nyithatnak
a térség átfogó vízutánpótlási projektjének, amely hatással lesz a Vajdasági területek vízháztartására is. Ezen a területen is elengedhetetlen az együttműködés.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke szerint Magyarországnak érdeke Szerbia
mielőbbi uniós csatlakozása, amelyben a megyei önkormányzat is segítséget szeretne nyújtani az integrációs ügyek területén a vajdasági szakemberek fölkészítésével. Szeretnénk
átadni abbéli tapasztalatainkat is, hogy hogyan nem szabad belépni az Európai Unióba! –
zárta mondandóját Bányai Gábor.

Megalakult a Duna-Tisza-Közi
Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

A Homokhátság vízutánpótlásának problémájával érintett megyék –
Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megye - önkormányzatai a mai alakuló ülésen létre hozták a Duna-Tisza-Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési
Tanácsot. A Tanács elnökének Bányai Gábort választották meg a tagok, a
munkaszervezeti feladatok ellátásával a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalát bízták meg.
A Tanács az érintett megyei önkormányzatoknak, a kormányzatnak, a
gazdaság szereplőinek és egyéb, a térségi fejlesztési tanács munkájában
résztvevő szervezeteknek, személyeknek a Homokhátság komplex programként való kezelése érdekében végzett tevékenységét koordinálja.
A Tanács működési területén a térség kiemelt fejlesztési feladatainak ellátása érdekében a megyei önkormányzatok területfejlesztéssel kapcsolatos
feladatai figyelembe vételével a következő feladatokat látja el, valamint a
következő tevékenységet végzi:
a) közreműködik a térségre vonatkozó fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
b) közreműködik a térségre vonatkozó területrendezési terv elkészítésében,
c) közreműködik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Homokhátságra vonatkozó speciális programjának tervezésében, végrehajtásában,

d) elősegíti a térségi fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplők együttműködését, a
fejlesztési feladatok összehangolását,
e) együttműködik az érintett megyei közgyűlésekkel, a
működési területén illetékes önkormányzatokkal, kistérségi önkormányzati társulásokkal, illetve a térség fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő központi és
területi államigazgatási szervekkel és gazdasági kamarákkal és civil szervezetekkel,
f) megállapodhat a megyei közgyűlésekkel és más, a térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel a programok és fejlesztések finanszírozásáról,
g) javaslatot tesz térsége tekintetében a megyei fejlesztési koncepciókra,
h) dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések megvalósításáról,
i) kiemelt figyelmet fordít a térség gazdasági erőforrásainak, valamint környezetállapotának fejlesztésére,
j) hozzájárul a térségében élők életfeltételeinek javításához, a humán erőforrások fejlesztéséhez, térségi identitás fenntartásához,
k) kiemelt figyelmet fordít a térség fejlesztését lehetővé
tevő nemzetközi és hazai erőforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elősegítésére,
l) összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntéseket,
m) biztosítja a térség egységes, komplex társadalmi-gazdasági kezelését.
A globális éghajlati változások által a leginkább érintett magyarországi térség a Duna-Tisza közti Homokhátság. A talajvízszint tartós csökkenése, a víz gazdasági és ökológiai célokból történő hozzáférése egyre komolyabb gondokat okoz, és a térség felzárkóztatása, adottságainak kihasználása, természeti értékeinek megőrzése szempontjából az egyik legfontosabb akadállyá lépett elő.
A Homokhátság jövője szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy
a 2014-2020 közötti időszakban komplex térségi program keretében tudjuk-e kezelni a problémákat. A komplex program kidolgozása, megvalósítása hatalmas feladat, amelyhez a Tanács révén a megfelelő szervezeti hátteret kívánjuk megteremteni.
Bányai Gábor
elnök
Duna-Tisza-Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács
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a Bács - Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási
Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

b) 14. életév felett
Illeték: - 1. 500 Ft
- illetékmentes – amennyiben a kérelmező betöltötte a 70. életévét és nem rendelkezik érvényes
útlevéllel, illetve új típusú kártyaformátumú
vezetői engedéllyel

Bemutatandó okmányok:
- születési anyakönyvi kivonat (csak első alkalommal)
- lakcímkártya vagy személyi számról szóló
hatósági bizonyítvány – ha van
Az igazolvány érvényességi ideje lejárt illetve
az igazolvány elveszett, eltulajdonították, megsemmisült
Illeték: - 1.500 Ft, ha a kérelmező rendelkezik
érvényes útlevéllel, illetve új típusú kártyaformátumú vezetői engedéllyel, illetve
nincs szükség adategyeztetésre,
- illetékmentes – amennyiben a kérelmező
betöltötte a 70. életévét és nem rendelkezik
érvényes útlevéllel, illetve új típusú kártyaformátumú vezetői engedéllyel,
- 3.000 Ft, amennyiben az állandó személyazonosító igazolvány – adategyeztetés
vagy adatpontosítás szükségessége miatt
– átmenetileg nem adható ki.
Bemutatandó okmányok:
- lecserélendő személyi igazolvány – kivéve elvesztés, eltulajdonítás és megsemmisülés esetén
- lakcímkártya – ha van,
- születési anyakönyvi kivonat – kivéve 1 éven belül
lejárt okmánynál
- nők esetében névviselés igazolása miatt házassági anyakönyvi kivonat – kivéve 1 éven belül lejárt
okmánynál
- útlevél, új típusú kártyaformátumú vezetői engedély – ha van,
Igazolvány megrongálódása
Illeték:
- 1.500 Ft
Bemutatandó okmányok:
- lecserélendő személyi igazolvány,
- lakcímkártya – ha van,

Útlevél ügyintézés

Életkor

6 év alatt
6-18 év
között
18-70 év
között
70 év felett

Érvényesség
ideje
(év)
3

Elveszett,
Normál
rongált
útlevél(érvényes)
kérelem
útlevél
illetéke pótlása iránti
(alapeset)
kérelem
illetéke (Ft)
2500
5000

5

2500

5000

5
10
10

7500
14000
2500

15000
28000
5000

A kérelemkor be kell mutatni:
érvényes személyazonosításra alkalmas
okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy
új típusú kártyaformátumú vezetői engedély,
lakcímigazolvány,
előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik,
amennyiben a 14. életévét nem töltötte be:
születési anyakönyvi kivonat.
Az útlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat
kell ﬁzetni:
• Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási
szolgáltatási pótdíja 19.000 forint
• Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatási
szolgáltatási pótdíja 29.000 forint
• Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási
szolgáltatási pótdíja 39.000 forint (Központi
Okmányirodában intézhető)
Figyelem!
Ha a kérelmező a 18. életévét nem töltötte be, úgy
mindkét szülőjének együttes megjelenése (személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt)
szükséges az igénylés benyújtásához.
Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő
hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy
a járási hivatal előtt már megadta, és ezt okirat
igazolja. Ebben az esetben elegendő ezen okirat
bemutatása.
Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos
ügyintézés
Az egyéni vállalkozók részére – a tevékenység
megkezdésének és megszüntetésének bejelentéséhez kapcsolódó eljárás kivételével – nincs
lehetőség az okmányirodákban történő személyes ügyintézésre. Az egyéni vállalkozásokról
szóló törvény (Evtv.) hatálybalépését követően az
ügyeket kizárólag a www.magyarorszag.hu oldalról
elérhető, Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével,
azon keresztül történő elektronikus nyomtatvány
megküldésével lehet kezdeményezni.
Az ügyfelek az ügyintézéshez szükséges elektronikus nyomtatványokat és az egyéni vállalkozáshoz szükséges tájékoztatókat a www.nyilvantarto.
hu címről az „Egyéni vállalkozás“ menüpont alól
tölthetik le.
2010. január 1. napját követően a vállalkozói igazolvány kiváltása a tevékenység megkezdésének
és folytatásának nem feltétele, az csak az ügyfél
(egyéni vállalkozó) kérésére kerül kiállításra. A
2010. január 1-jét megelőzően kiadott vállalkozói
igazolványok a bennük foglalt adatok megváltozásáig, illetve visszavonásukig továbbra is érvényesek maradnak.
További tájékoztatás az ügyintézőtől kérhető.
Vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés
Első vezetői engedély kiadása
Illeték:
4000 Ft
Bemutatandó okmányok:
- érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
(személyi igazolvány vagy útlevél), lakcímigazolvány
- vizsgaigazolás
- orvosi alkalmassági vélemény (T, M kategória

Elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vezetői
engedély pótlása:
Illeték: 4000 Ft
1500 Ft 62. életév betöltése után, vagy
ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély
érvényessége 1 év vagy annál rövidebb,
Bemutatandó okmányok:
- érvényes személyazonosításra alkalmas
okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy új
típusú kártyaformátumú vezetői engedély),
lakcímigazolvány
- orvosi alkalmassági vélemény, ha a pótolni kívánt okmány 2001. előtt kiállított, illetve a pótolni
kívánt okmány orvosi alkalmassága lejárt.
4.) Nemzetközi vezetői engedély
Illeték : 2300 Ft
Bemutatandó okmányok:
- érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány (ha van)
- 2 db fénykép
- nemzeti (magyar) érvényes vezetői engedély
Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés
Személygépkocsi - motorkerékpár átírása:
Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben
hozzák magukkal a személyi igazolványukat!
- adásvételi szerződés,
- kötelező felelősségbiztosítási kötvény (új
tulajdonos nevére),
- eredetiségvizsgálat,
- érvényes műszaki vizsga,
- forgalmi engedély – törzskönyv (ha van),
- 12.000,- Ft (forgalmi engedély + törzskönyv),
- adóazonosító jel
Gépjármű tulajdonjogának megszerzése
esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett
– kilowattban kifejezett - teljesítménye és a
jármű gyártástól számított kora alapján kell
meghatározni az alábbiak szerint:

550
0-3
Ft/
év
kW
450
4-8 Jármű gyártástól
Ft/
számított kora
év
kW
300
8 év
Ft/
felett
kW

Bemutatandó okmányok:
- születési anyakönyvi kivonat (csak első
alkalommal),
- lakcímkártya vagy személyi számról szóló
hatósági bizonyítvány – ha van

Lakcímváltozás bejelentése (Lakcímjelentő lap
soron kívül kérhető)
Illeték: - Illetékmentes
Pótlás
Illeték: - illetékmentes eltulajdonítás esetén
- 1000 Ft elvesztés, megsemmisülés esetén
Személyi adatok változása
Illeték: - 500 Ft
Első ellátás
Illeték: - Illetékmentes

650
Ft/
kW
550
Ft/
kW
450
Ft/
kW

Első személyazonosító igazolvány igénylése és
a még érvényes személyazonosító igazolvány
cseréje
a) 0-14 életév között (törvényes képviselő
jelenléte is szükséges)
Illeték: - illetékmentes
- 1. 500 Ft – ha az előző okmány
elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott.

Lakcímigazolvány ügyintézés

750
Ft/
kW
650
Ft/
kW
550
Ft/
kW

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos
ügyintézés

Bevándorolt, letelepedett, menekült igazolvány,
magyar állampolgárság megszerzése
Az ügyintéző felvilágosítása szerint

850
Ft/
kW
750
Ft/
kW
650
Ft/
kW

Elérhetőségeink:
Tel.:
77/501-011 (általános információ)
77/501-012 (gépjármű ügyintézés)
Fax.:
77/501-004
E-mail:
okmány.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Okmányirodánkban lehetőség van előzetes
időpontfoglalásra.
Időpontot foglalni személyesen ügyfélfogadási
időben, illetve az 501-011-es és az 501-012-es
telefonszámon lehet.
Az okmányirodában folyó eljárásokban az illetéket csekken, illetve bankkártyával lehet beﬁzetni.
Azon esetekben, amikor nem saját ügyükben
járnak el, minden esetben szükséges meghatalmazás.
Az okmányiroda hatáskörébe az alábbi ügyek
tartoznak:
• Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos
ügyintézés
• Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
• Lakcímváltozással kapcsolatos ügyintézés
• Útlevél ügyintézés
• Vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos
ügyintézés
• A vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés
• Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés
• Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának kiadása
• Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos
ügyintézés
• Diákigazolvány, polgárőr igazolvány adatlap

Bemutatandó okmányok:
- lecserélendő igazolvány,
- lakcímkártya – ha van,
- a változást igazoló okirat (pl.: anyakönyvi kivonat,
doktori címet igazoló bizonyítvány)
- új típusú kártyaformátumú vezetői engedély – ha
van,

kivételével)
Vezetői engedély cseréje
Illeték: 4000 Ft
1500 Ft 62. életév betöltése után, vagy ha az
egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál
rövidebb,
Bemutatandó okmányok:
- érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
(személyi igazolvány, útlevél vagy új típusú
kártyaformátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány
- korábbi vezetői engedély
- orvosi érvényesség lejártakor: orvosi alkalmassági vélemény
- kategóriabővítésnél: vizsgaigazolás és esetenként orvosi alkalmassági vélemény
- személyi adatok változásakor: az adatváltozás
igazolására alkalmas okmány
(pl.: anyakönyvi kivonat, doktori címet igazoló
bizonyítvány)

Jármű
hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)

Az ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8. 30 - 12. 00 illetve 13. 00 – 16. 00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8. 30 - 12. 00 illetve 13. 00 – 16. 00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8. 30 - 12. 00 óráig

Igazolvány adatok változása
Illeték:
- 1.500 Ft

120 8141-80 0-40
felett 120

Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és
Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala által
közösen használt épületben, Jánoshalmán a
Béke tér 1. szám alatt található, illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Mélykút és
Rém településekre terjed ki, de az okmányiroda
hatáskörébe tartozó ügyek országos illetékességgel intézhetők.

Egyenesági leszármazottak közötti tulajdonjog változás esetén nincs átírási illeték.
Személygépkocsi – motorkerékpár első forgalomba helyezése (külföldről behozott) – használt
járműre:
- Adásvételi szerződés,
- kötelező felelősségbiztosítási kötvény (új
tulajdonos nevére),
- eredetiségvizsgálat, (szükség esetén)
- származásellenőrzésről határozat, (szükség
esetén)
- külföldi forgalmi engedély,
- regisztrációs adó beﬁzetését igazoló határozat
- műszaki adatlap,
- 8 500,-Ft / 5 500,-Ft rendszámtábla díja,
- 585,- Ft műszaki címke díja
- 12. 000,- Ft (forgalmi engedély + törzskönyv)
- adóazonosító jel
A saját részre behozott és forgalomba helyezett
járműre nincs átírási illeték.
Lassú jármű – lassú jármű pótkocsi átírása:
Adásvételi szerződés,
kötelező felelősségbiztosítás (új
tulajdonos nevére),

érvényes műszaki vizsga,
6. 000,- Ft (törzskönyv),
4. 800,- Ft (forgalmi engedély – Igazoló
lap),
amennyiben fényképes melléklettel
rendelkezik a jármű, új fényképek elöl
és oldalnézetből 1-1 db,
Lassú jármű első forgalomba helyezése:
- Adásvételi szerződés,
- eredetiségvizsgálat,
- kötelező felelősségbiztosítás,
- műszaki adatlap,
- 6. 000,- Ft (törzskönyv),
- 8 500,- Ft (forgalmi engedély – Igazoló lap),
- 5 500,- Ft rendszámtábla díja,
- 585,- Ft-os műszaki címke díja,
Mezőgazdasági vontató átírása:
- Adásvételi szerződés,
- eredetiségvizsgálat,
- kötelező felelősségbiztosítás,
- 12. 000,- Ft (forgalmi engedély + törzskönyv),
Mezőgazdasági vontató első forgalomba helyezése:
- adásvételi szerződés vagy számla,
- eredetiségvizsgálat,
- kötelező felelősségbiztosítás,
- műszaki adatlap,
- 12. 000,- (forgalmi engedély + törzskönyv),
- 8 500,- Ft-os rendszám díja,
- 585,- Ft-os műszaki címke díja,
Utánfutó, pótkocsi átírás:
- Adásvételi szerződés, vagy számla,
- eredetiségvizsgálat,
- érvényes műszaki vizsga,
- kötelező felelősségbiztosítás (új tulajdonos
nevére),
- 9. 000,- Ft átírási illeték, ha 2. 500 kg-nál <22.
000,- Ft),
- 12. 000,- (forgalmi engedély + törzskönyv),
- adóazonosító jel
Utánfutó, pótkocsi első forgalomba helyezése
(új):
- Adásvételi szerződés vagy számla
- kötelező felelősségbiztosítás
- műszaki adatlap
- eredetiségvizsgálat
- 12. 000,-Ft (forgalmi engedély + törzskönyv)
- 5 500,- Ft rendszám díja
- 585,- Ft műszaki címke díja
- 9. 000,- Ft átírási illeték, ha 2. 500 kg-nál <22.
000,- Ft)
- adóazonosító jel
Utánfutó, pótkocsi első forgalomba helyezése
(külföldről behozott használt):
- Adásvételi szerződés,
- műszaki vizsgalap,
- külföldi forgalmi engedély,
- származásellenőrzésről határozat, eredetvizsga ( ha szükséges)
- kötelező felelősségbiztosítás,
- 5 500,- Ft rendszámtábla díja,
- 585,- Ft műszaki címke díja,
- 12. 000.- Ft (forgalmi engedély + törzskönyv),
- 9. 000,- átírási illeték, ha 2. 500 kg-nál <22.
000,- Ft),
Egyenesági leszármazottak közötti tulajdonjog
változás esetén nincs átírási illeték.
A saját részre behozott, forgalomba helyezett
járműre nincs átírási illeték.
Üzembentartó bejegyzése:
-

a.) Új típusú forgalmi esetén – (ha már van
törzskönyv)
- 6. 000,-Ft (forgalmi engedély illetéke),
- Vagyoni értékű jog megﬁzetése (az átírási
illeték 25%-a)
- tulajdonos nyilatkozata az üzembentartó
bejegyezhetőségéről,
- kötelező felelősségbiztosítás az üzembentartó
nevére,
- forgalmi engedély,
- személyi igazolvány,
b.) Régi típusú forgalmi esetén – (ha még
nincs törzskönyv)
- 12. 000,-Ft (forgalmi engedély + törzskönyv
illetéke),
- Vagyoni értékű jog megﬁzetése (az átírási illeték
25%-a)
- tulajdonos nyilatkozata az üzembentartó bejegyezhetőségéről,
- kötelező felelősségbiztosítás az üzembentartó
nevére,
- forgalmi engedély,
Egyenesági leszármazottak közötti tulajdonjog változás esetén nincs átírási illeték.
Ideiglenes forgalomból kivonás
-

2 300,-Ft (maximum 6 hónapra, de
kérelemre ez időn belül bármikor
visszahelyezhető, díja: 2 300,-Ft)
forgalmi engedély,
A 6 hónapos kivonás letelte után a
rendszer automatikusan forgalomba
helyezi a járművet.

Végleges forgalomból kivonás
a) személygépkocsi és 3500 kg össztömegnél
kisebb tehergépkocsi
- regisztrált bontó által kiadott igazolás,
- 2 300,-Ft kivonási díj,
- forgalmi engedély, törzskönyv,
- mindkét rendszámtábla,

b) egyéb járművek
- 2 300,-Ft kivonás díja,
- rendszámtábla,
- forgalmi engedély, törzskönyv,
Műszaki érvényesség bejegyzése
- forgalmi engedély,
- műszaki adatlap,
- 585,-Ft-os műszaki címke díja,
- hátsó rendszámtábla - melyet kérünk megtisztítva behozni,
- betelt forgalmi esetén 6. 000,- Ft,
- régi típusú forgalmi engedély esetén 12. 000,-Ft,
Amennyiben a műszaki vizsgálaton az új érvényességi címkét a rendszámtáblára és a forgalmi engedélyre felragasztották, csak a forgalmi engedélyt és a
műszaki adatlapot kell behozni, az érvényességi idő
bejegyzésének díja: 2. 300,-Ft
Elveszett rendszámtábla pótlása:
Amennyiben mindkét rendszám, illetve az 1 db-os
rendszámtáblával rendelkező járművek esetén a
rendszám elveszik, a járművet át kell rendszámozni.
- 1 pár rendszámtábla: 8 500,-Ft
- 1 db rendszámtábla: 5 500,-Ft
- forgalmi engedély: 6 000,- Ft illetve régi típusú
esetén 12. 000,-Ft ( ha még nincs törzskönyve)
- 585,- Ft műszaki címke díja,
Amennyiben az 1 pár rendszámból 1 db veszett
el és még nem volt pótolva: utángyártás kérhető,
melynek díja: 12 300,-Ft, illetve átrendszámozható a
fenti díjak ellenében.
Elveszett forgalmi engedély pótlása:
6. 000,- Ft illetve régi típusú forgalmi
esetén 12. 000,- Ft
Elveszett törzskönyv pótlása:
6. 000,- Ft,
Kb. 1 hónap múlva kapja kézhez az ügyfél az
új törzskönyvet.
Opciós záradék törlése:
- 2 300,- Ft,
- forgalmi engedély,
- a bank által okmányirodának címzett igazolás az opció törléséről
Örökölt jármű átírása:
- jogerős hagyatéki végzés,
- forgalmi engedély – törzskönyv (ha van),
- kötelező felelősségbiztosítás (az örökös
nevére),
- 12. 000,- Ft (forgalmi engedély + törzskönyv)
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának
kiadása
Parkolási igazolvány igénylése, cseréje (érvényességi idő lejárta miatt)
Illeték:
- illetékmentes
Bemutatandó okmányok:
- személyazonosság igazolására alkalmas
okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél,
vagy új típusú kártyaformátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány,
- az igazolványra való jogosultságot igazoló
orvosi szakvélemény,
- ha nem saját ügyében jár el, akkor a meghatalmazás, vagy annak igazolása, hogy törvényes
képviselője a parkolási igazolvány tulajdonosának, orvosi igazolás a személyes eljárásra való
képtelenségről, 1 db igazolványkép
- csere esetén a korábbi parkolási igazolvány
Parkolási igazolvány pótlása (elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés)
Illeték:
- 3100 Ft
Bemutatandó okmányok:
- személyazonosság igazolására alkalmas okmány
(személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy
új típusú kártyaformátumú vezetői engedély),
lakcímigazolvány,
- az igazolványra való jogosultságot igazoló orvosi
szakvélemény,
- ha nem saját ügyében jár el, akkor a meghatalmazás, vagy annak igazolása, hogy törvényes
képviselője a parkolási igazolvány tulajdonosának, orvosi igazolás a személyes eljárásra való
képtelenségről, 1 db igazolványkép
Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos ügyintézés
Ügyfélkapu regisztráció, illetve interneten regisztrált ügyfélkapu véglegesítése
Illeték:
- illetékmentes (az első ügyfélkapu nyitása),
- 3000 Ft minden további ügyfélkapu
Az ügyintézéshez szükséges:
- személyazonosság igazolására alkalmas
okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél,
vagy új típusú kártyaformátumú vezetői engedély),
- külföldi állampolgár esetében útlevél, valamint
magyarországi tartózkodásra jogosító engedély,
- érvényes e-mail cím
Ügyfélkapu adatainak módosítása, lemondása,
megszüntetése
Illeték:
- illetékmentes
Bemutatandó okmányok:
- személyazonosság igazolására alkalmas
okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél,
vagy új típusú kártyaformátumú vezetői engedély),
- külföldi állampolgár esetében útlevél, valamint
magyarországi tartózkodásra jogosító engedély,
Jánoshalma, 2013. január 22.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
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Tájékoztató a szabad vállalkozási zónák létrehozásáról
A szabad vállalkozási zónák területi kiterjedését a
szabad vállalkozási zónák létrehozásáról és a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013.
(II. 12.) Korm. rendelet határozza meg. Az adókedvezmények és a szakképzési hozzájárulási kedvezmény
igénybevételének szabályait a vonatkozó alábbi törvények tartalmazzák.
A szabad vállalkozási zónákban igénybe vehető kedvezményeket a társasági adótörvény (Tao.) 22/B. § (1)
bekezdés k) pontja, a szociális hozzájárulási adókedvezményt az egyes adótörvények és azzal összefüggő
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462/E. § (1)-(7) bekezdése, a szakképzési hozzájárulási kedvezményt a szakképzési hozzájárulásról és
a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. törvény tartalmazza.
A pályázati úton elnyerhető KKV munkahelyteremtő beruházási támogatás mértéke a pályázati felhívásban olvasható.
A következő, 2014-2020. évekre vonatkozó időszakban elnyerhető európai uniós pályázatok alapján
elnyerhető támogatási konstrukciók kidolgozása folyamatban van.
A helyi adókedvezmények mértékét, formáját a település képviselő testülete határozhatja meg.
A szabad vállalkozási zónákban nyújtható kedvezmények és támogatások mértékéről szóló információkat lejjebb részletezzük.
Mi a Kormány célja a szabad vállalkozási zónák kijelölésével?
A szabad vállalkozási zónák - mint speciális gazdasági
övezetek - megteremtésével a Kormány a legnehezebb
helyzetben lévő területeknek nyújt segítséget, a területés gazdaságfejlesztést összehangolva, gazdaságélénkítést, foglalkoztatás-bővítést célzó eszközként.
A gazdasági szereplők (nagy beruházók és KKV-k
egyaránt) számára vonzó telephelyfeltételeket és kedvezményeket lehet biztosítani, támogatva e területek
gazdasági vérkeringésbe való tényleges bekapcsolását.
Milyen szempontok alapján kerültek kiválasztásra/kijelölésre a zónák?
A szabad vállalkozási zónák területe a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendeletben meghatározott 47 leghátrányosabb
helyzetű kistérség településeivel egyezik meg, tehát jogszabályi alapja van a zónák lehatárolásának. A 47 leghátrányosabb kistérséghez 903 település tartozik.
A Korm. rendelet szerinti kedvezményezett kistérségek meghatározása komplex mutató alapján történt (5
mutatócsoport, 31 mutató alapján). A fejlettség alapján
sorba állított kistérségek közül azokat a hátrányos hely-

zetű kistérségeket nevezzük leghátrányosabb helyzetű kistréségnek, amelyek komplex mutatója kisebb, mint
az összes kistérség komplex mutatójának átlaga és az
ország népességének 15 %-a él.
Kiket céloz meg a program? Már működő vállalkozásokat vagy új vállalkozások létrehozását ösztönöznék inkább?
Azokra a vállalkozásokra vonatkozik az adókedvezmény és a munkahelyteremtő támogatás, amelyek a
zónákban új munkahelyet létesítenek. Így a kedvezmények és a támogatási összegek a zónában már működő
és fejlesztő, valamint az oda betelepülő, az adott zónában beruházást megvalósító vállalkozásokra vonatkozik.
Milyen kedvezményeket (szocho, társasági adó
stb.) kaphatnak a zónákban lévő vállalkozások?
Vonatkoznak-e a kedvezmények a már meglévő vállalkozásokra vagy csak az újakra?
Azokra a vállalkozásokra vonatkozik az adókedvezmény és a munkahelyteremtő támogatás, amelyek a
zónákban új munkahelyet létesítenek. Így a kedvezmények és a támogatási összegek a zónában már működő
és fejlesztő, valamint az oda betelepülő, az adott zónában beruházást megvalósító vállalkozásokra vonatkozik.
Társasági adókedvezmény
A szabad vállalkozási zóna területén megvalósított
beruházások esetében a fejlesztési adókedvezmény a
beruházás üzembe helyezését követő adóévben, vagy
a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az
azt követő kilenc adóévben, de legfeljebb a bejelentés,
illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő tizennegyedik adóévben vehető igénybe. Az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg a számított társasági adó 80 %-át.
Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás kedvezménye
A szociális hozzájárulási adókedvezmény a szabad
vállalkozási zónában eszközölt, a társasági adóban fejlesztési adókedvezményre jogosultnak a fejlesztési beruházás üzembe helyezésének időpontjától számítva az új
munkavállalók után jár 3 évig. Mértéke egyenlő a kifizetett (bruttó) munkabér - de legfeljebb 100 ezer Ft - 27
százalékával a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.
A foglalkoztatás első két évében a szakképzési hozzájárulás (mértéke: 1,5%) alól is mentesül a kifizető (munkáltató) havi 100 ezer forint munkabérig.
Helyi adókedvezmények
A szabad vállalkozási zóna kialakítását tervező önkormányzatok vállalhatják, hogy:
vállalkozásokat terhelő helyi adót nem vezetnek be;

LESZ MEGOLDÁS
A TŰZOLTÓSÁG
FINANSZÍROZÁSÁRA
2013. február 22-én dr. Kerényi
János kormánymegbízott, a Megyei
Védelmi Bizottság elnöke egyeztetésre hívta a térség polgármestereit, melynek tárgya az Önkormányzati Tűzoltóságok működésével kapcsolatos feladatok áttekintése volt. Jánoshalma
Város Önkormányzatát Czeller Zoltán
polgármester, Kiss György tanácsnok,
Nagy Sándor tűzoltó parancsnok képviselte.
A megbeszélésen a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat elnöke Bányai
Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői, a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ vezetője, valamint
az elsődleges működési körzet szerinti települések polgármesterei vettek részt.
Az egyeztetésen elhangzott, hogy
az önkormányzatok hátrányos helyzete, a feladatfinanszírozás miatt ebben
az évben nehézségekbe ütközik az
önkormányzati tűzoltóságok finanszírozása, Jánoshalmán 9 millió forinttal
kell kiegészíteni az állami finanszírozást. Az állami tűzoltóságok, mint pl.
Baja, Kecskemét, Kiskunhalas települések esetében teljes finanszírozást
kapnak, míg az önkormányzati tűzoltóságokat csak részben, (70-80%ban) finanszírozza az állam, a többit az
önkormányzati tűzoltóságok székhely
települései tették hozzá (Jánoshalma,
Bácsalmás). A finanszírozási probléma gyökere abból is adódik, hogy a
székhely településeken kívüli települések (Borota, Kéleshalom, Mélykút) a

rendszerváltás óta nem járultak hozzá
nominálisan a tűzoltóság működtetéshez. (Ez alól kivétel a 2012. év, amikor
Mélykút Önkormányzata fél év, lakosságszám arányában kiszámított költségeit kifizette Jánoshalma Önkormányzatának)
Bányai Gábor, mint a térség országgyűlési képviselője, a polgármesterek véleménye mellé állva kérte az
illetékeseket a finanszírozási probléma megoldására, a térség polgárainak biztonsága érdekében. A probléma felvázolása után a dr. Kerényi
János Kormánymegbízott Úr, valamint
dr. Farkasinszki Lóránt tüo. alezredes a
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, és a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetője megoldást ígértek a problémára, ennek érdekében az
alábbi javaslatokkal éltek:
A munkaügyi kirendeltség megvizsgálja annak lehetőségét, hogy munkahelymegőrző pályázatokban az önkormányzati tűzoltóságok részt tudnak e
venni, mert ez is segítség lehet a bérek
finanszírozásában.
A települések tervezzék be a tűzoltóságok finanszírozását, és a második félévben kiegészítő támogatást igényelhetnek a feladat ellátásához.
Hosszú távú megoldásnak az mutatkozik a hátrányos helyzetű települések
esetében a finanszírozási pontrendszer kidolgozását úgy alakítják, hogy
teljes mértékű finanszírozása legyen
az önkormányzati tűzoltóságoknak.

a már bevezetett valamely helyi adónemet hatályon
kívül helyezik;
a helyi iparűzési adó mértéket a település területére
egységesen csökkentik;
az építményadó, telekadó vállalkozások épületeire,
telkeire vonatkozó adó mértékét csökkentik, esetleg differenciált adómérték-rendszert alakítanak ki.
KKV munkahelyteremtő beruházási támogatás a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból
A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére meghirdetett pályázat alapján a szabad vállalkozási
zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások az
alaptámogatáson kívül új munkahelyenként 400 ezer Ft/
új munkahely kiegészítő támogatást igényelhetnek.
Fejlesztési célú európai uniós források
A zónákba betelepült vállalkozások fejlesztési és foglalkoztatási célú támogatási igényeiket a 2014-20-as tervezési időszakban a GINOP helyi gazdaságfejlesztést
és egyben foglalkoztatást ösztönző V. prioritásában tudják érvényesíteni.
A kedvezmények kihasználása igényel-e a vállalkozók részéről bármilyen beruházást, beruházáshoz
kötött-e a kedvezmény?
A kedvezmények beruházáshoz, a támogatások beruházáshoz és létszámnövekedéshez kapcsolódnak. Ezek
mértékét az egyes vonatkozó jogszabályok és a pályázati felhívások tartalmazzák.
Mekkora időtávra szólnak a támogatások?
A konkrét időtartamot az adókedvezményekre, szakképzési hozzájárulás kedvezményre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
A KKV munkahelyteremtő beruházási támogatás esetében a létrehozott új munkahelyeket és a pályázat
benyújtása előtt meglévő munkahelyeket legalább két
évig meg kell tartani.
Milyen eredményt várható a zónáknak biztosítható
kedvezményektől, támogatásoktól?
A Kormány a zónák kialakításával elsősorban a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatását szeretné felgyorsítani. A területi különbségek enyhítésére
eddig alkalmazott módszerek, eszközök, kedvezmények,
támogatási formák nem bizonyultak eredményesnek. Az
intézkedésekkel - különböző kedvezmények, támogatások biztosításával - a Kormány már rövidtávon a vállalkozások tevékenységének élénkülését, gazdaságnövekedést, valamint a foglalkoztatás bővülését ösztönzi.
A várható többletbevétel most még nem becsülhető
meg. A zónák kialakítása nyomán a helyi gazdaság megerősödik, és több tízezer új munkahely jön létre.
A kedvezmények igénybevételére vonatkozó példa
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A nemdohányzók
védelmében hozott
törvény betartására
vonatkozó
ellenőrzésekről
2013. február 18. napja és 2013. március 03. napja között a nemdohányzók védelméről szóló törvény
előírásainak betartása érdekében, a módosított jogszabály 2012. 01. 01. hatályba lépése óta harmadik alkalommal fokozott ellenőrzést végeznek a Kormányhivatal népegészségügyi intézeteinek munkatársai.
2012. évben Bács- Kiskun megye területén összesen 1776 ellenőrzés történt a nemdohányzók védelme érdekében. A kifogásolt egységek száma 62 volt,
intézkedés megtételére 29 esetben került sor, egészségvédelmi bírságot Kormányhivatalunk Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3 esetben szabott ki.
Szakigazgatási Szervünk többször végezett közös
ellenőrzéseket a társhatóságokkal is.
Az ellenőrzések folyamatosan zajlanak egész
évben, a jelenlegi akcióellenőrzés során elsősorban
azon egységek, illetve közterületek kerülnek ellenőrzésre, ahol korábban problémák voltak tapasztalhatók.
Kormányhivatalunk munkatársai bármely szolgáltató egységben, egészségügyi és oktatási intézményekben, vendéglátóhelyeken, munkahelyeken,
bevásárlóközpontokban, közterületen végezhetnek
ellenőrzést.
Az ellenőrzések célja a törvényi előírások betartásával a nemdohányzók egészségének védelme,
valamint a tüdőrák okozta halálozás csökkentése.
(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

egy beruházás alapján
Alapadatok: A dél-dunántúli régióban középvállalkozás által megvalósuló jelenértéken 200 millió Ft-os beruházás 30 fő szakmunkás többletfoglalkoztatottal jár. Feltételezzük, hogy a beruházásnak is köszönhetően az
éves szintű nyereség 50 millió forint (a beruházás 4 év
alatt térül meg), társasági adóalap-korrekció nincs, a fejlesztési adókedvezményt 10 adóévben kívánja igénybe
venni, az éves nyereség összege nem változik. A támogatásintenzitás a régióban 50 %, ami 10 %-ponttal magasabb a középvállalkozások esetén, tehát 60 %. Más állami támogatás a beruházáshoz nem társul.
Szociális hozzájárulási adókedvezmény és szakképzési hozzájárulási kedvezmény:
első két évben évente: 30 fő*100 000 Ft (maximális
kedvezményalap)*28,5%*12 hó*2 év = 20.520.000 Ft
harmadik évben: 30 fő*100 000Ft*,14,5%*12 =
5.220.000 Ft szociális hozzájárulási adó összesen:
25.740.000 Ft
Társasági adókedvezmény:
évente 50 000 000*10% (társasági adómérték)*80%
(az adókedvezmény korlátja) = 4.000.000 Ft
10 adóévre: 4.000.000*10 év= 40.000.000 Ft
A társasági adó és szociális hozzájárulási, szakképzési adókedvezmény együttesen 10 év alatt 65.740.000
Ft.
A kedvezmény teljes összegében igénybe vehető,
mert az igénybe vehető támogatás, a 120.000.000 Ft
(200.000.0000 Ft beruházás*60 % támogatásintenzitás)
összegét nem haladja meg.
Ez azt jelenti, hogy - más támogatástól eltekintve - a
példában, a 200 millió Ft-os beruházáshoz 65,7 millió Ft
támogatás társul.
A regionális beruházási KKV munkahelyteremtő
támogatást a fentiekben ismertetett adótörvények
alapján igényelhető adókedvezményekkel össze
kell-e számítani?
Az NFA-2013-KKV munkahelyteremtő támogatást
nem kell összegezni az adókedvezményekkel, mert a
Bizottság 1628/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján a támogatás-halmozást mindig „ugyanazon
elszámolható költségek vonatkozásában“ kell értelmezni.
Ebben az esetben mivel az adókedvezmények alapja a
kifizetett munkabér, az NFA munkahelyteremtő támogatásé pedig a beszerzése kerülő új gép, berendezés stb.
nettó vételi ára, a kettőt nem kell és nem is lehet összegezni. Természetesen, ha az NFA munkahelyteremtő
pályázat által támogatott projekthez (elszámolható költségekhez) további állami támogatást is igénybe vesz a
cég, azt bele kell számítani az adott projekt intenzitásába. Vagy, ha a másik esetben további munkabérekre vetített állami támogatást is igénybe vesz a cég, akkor figyelni kell az intenzitás felső határát.
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Nincs szükség „személyi
igazolványra“ a beiratkozáshoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezúton tájékoztatja a szülőket, hogy a médiában megjelent téves beszámolókkal szemben, az óvodai beiratkozáshoz a szülőknek nem
kell“személyi igazolványt“ készíttetniük gyermekük számára.
Az óvodai felvétel szabályait rögzítő miniszteri rendelet úgy fogalmaz: „Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát“.
A gyermek számára a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi azonosító. Az óvodai beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolvány
tehát nem más, mint a gyermek lakcímkártyája. Bár a lakcímkártya önmagában elegendő a
gyermek hiteles azonosítására, de akadnak olyan óvatos intézmények, ahol az anyakönyvi
kivonat bemutatását is kérik. Ez felesleges ugyan, de nem jogszerűtlen.
Ellenben, ha az óvodavezető a beiratkozás alkalmával a szülőtől a gyermek részére kiállított „személyi igazolvány“ bemutatását kéri, ahogy az a sajtóban elhangzott, jogszerűtlenül jár el.
(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Monitoring
adatszolgáltatás 2013
Az adatszolgáltatás 2013. február 13. és 2013. március 12. között teljesíthető. Annak az
ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) vagy az Európai Halászati Alapból (EHA) 2012. december 31-én jogerős támogatási határozattal vagy érvényes szerződéssel rendelkezett. Az ügyfél helyzetének megfelelő, valós adatokat köteles szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása mulasztási bírsággal sújtható. A tavalyi évhez hasonlóan a monitoring adatszolgáltatás egyszerűsítésének köszönhetően néhány jogcímre nem vonatkozik az adatszolgáltatás,
mert az adatok más forrásból rendelkezésre állnak. Az érintett jogcímek részletes listáját az
41/2013. (II.12.) számú MVH Közlemény tartalmazza (új jogcím - idén a GAZDANet Programhoz nyújtott támogatások felhasználóit is érinti az adatszolgáltatás).
A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon. Amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés“ menüben az „e-monitoring”
alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat. Az adatszolgáltatás elvégezhető technikai közremködő
vagy meghatalmazott útján is, kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes. Az elmúlt
évekhez hasonlóan a felületet NEM Internet Explorerrel, hanem Mozilla Firefox-al KELL használni.
Az előírt kötelezettségük teljesítéséhez kérjék az Agrárkamara ingyenes segítségét,
kérem, egyeztessen időpontot!
Csanyik Zoltán Mihály Agrárkamarai tanácsadó

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

6. oldal

A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ

A jánoshalmi Radnóti utcai óvoda pedagógusai idén is színvonalas jótékonysági meseelőadással készültek, melyet az Imre Zoltán Művelődési Központban rendeztek meg. Szorgos,
ügyes kezek varázsolták át a színpadot, „A csillagszemű juhász” című mese ezüsterdejének,
aranyvárának színterévé.
Az óvónők felejthetetlenül alakították a mese szereplőit, megajándékozva bennünket ezzel
egy igazi családi délutánnal.
Együtt izgulhatott az egész család: nagyszülők, édesanyák, édesapák a gyermekeikkel,
hogy a főhős elnyeri-e vajon választottja szívét a sok megpróbáltatás ellenére is.
Valóban elvarázsoltak bennünket a mesék csodálatos, határtalan világába, nem csak a
szép díszlettel, a korabeli jelmezekkel, hanem azzal a szeretettel is, amelyet lehetett érezni,
miközben mosolyt csaltak az arcunkra. Ők az óvónénik, akik egy délutánra a mi örömünkre
és az óvoda fejlesztésére belebújtak a király, királykisasszony, csillagszemű juhász, félelmetes medve és sündisznók szerepébe.
A végén a kicsik együtt táncolták körbe a termet a szereplőkkel, akik egész évben gondoskodnak gyermekeink lelki-testi épségéről, fejlesztik tudásukat, foglalkoznak velük.
A meseelőadás által befolyt összeget óvodánkban az udvari játékok bővítésére fordítják.
Köszönjük nekik a lelkes munkájukat.
Alma anyukája

Száll a labda röp röp,
avagy mindennapjaink a
Nyitnikék Játszóházban….

Azt hittem könnyű lesz majd írni erről a
közösségről és, hogy mit nyújt Nekünk a
Nyitnikék Gyerekház. Most viszont egy mondat sem jut eszembe… De ha becsukom a
szemem annál többet látok. Csillogó szemű
gyerekeket, harsány kacajt, vidám muzsikaszót, odaadó és kedves óvónéniket.
Minden kisgyerek és szülei életében nagy
dolog amikor a gyermek először kerül közösségbe… Nem mindegy, hogy milyen élményekkel gazdagodik ott, hisz ez meghatározhatja hogyan veszi majd később az akadályokat a bölcsiben, oviban.
9 hónapos volt a Kisfiunk amikor először
mentünk… kicsit kétkedve, de annál nagyobb
izgalommal léptünk be a terembe, kíváncsian vártuk, hogy fogja majd érezni magát a
mi kicsi Manónk életében először egy közösségben.
Minden túlzás nélkül mondhatom, mindketten nagyon sokat kaptunk itt….
A Nyitnikék gyerekház mind a gyerekek,
mind a szülők számára egy kis sziget a rohanó mindennapjainkban, ahol a világon a legfinomabb a vajas kenyér, ahol kispajtások, sok-sok fejlesztő játék és foglalkozás,
móka-kacagás no és egy kis tanulás is várja az érdeklődőket. Minden napra akad valami izgalmas program, kirándulás, kézműves
foglalkozás, közös éneklés, torna, egészséges életmódra nevelés és külön öröm,

hogy itt a szülők is kiszakadhatnak az otthoni taposómalomból és egy baráti, meghitt
közösségbe csöppenhetnek bele, ahol van
kivel megbeszélni a gyerekekkel kapcsolatos problémákat, örömöket és bánatot. A Mi
kis Manónk apukája is pontosan tudja mi volt
a gyerekházban, hisz a munkából hazaérve a szeme fénye örömmel mutogatja, hogy
mit tanult aznap. Például, hogy tud tapsitapsizni… a szülők számára nem kis feladat
mindenből a legjobbat adni gyermekének, a
testi, lelki, szellemi fejlődéshez. De egy ilyen
közösség, ahol gyereknek gyerek a barátja és a hozzáértő, segítőkész pedagógusok
nagyban segítenek az igyekvő szülőknek
gyermekeik „tökéletes” nevelésében.
Kevés olyan kisgyermekes szülő van ma
Jánoshalmán, akinek Agócsné Mártika néni
és Pásztor Andrea neve ne mondana semmit… Vagy az óvodából, vagy aerobic foglalkozásról lehetnek ismerősök ezek a kiváló
pedagógusok, akik végtelen szeretettel, odafigyeléssel, öleléssel, kifogyhatatlan mondóka- és mesetárral és rengeteg szeretettel várják a gyermekeket szüleikkel minden hétköznap 9-11:30-ig a Radnóti utcai óvodában.
Íratja ezt velünk az a köszönet, amely
saját gyermekünkön és a csoporttárs gyerekeken látott fejlődés diktál.
Köszönjük!
Egy 11,5 hónapos Kisfiú Szülei

ISMERKEDÉS AZ ÓVODÁVAL!
2013. március 25.-én, 26.-án és 27.-én játszónapot szervezünk leendő
óvodásoknak, szüleiknek és nagyszüleiknek.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!
2013. március 25.-én (hétfőn) a RADNÓTI utcai óvodában
830 órától, 1130-ig tekinthetnek be valamennyi csoportunkba.
2013. március 26.-án (kedden) BATTHYÁNY utcai óvoda
tartja nyitva kapuit az ismerkedni vágyóknak,
830 órától, 1130 óráig.
2013. március 27.-én (szerdán) a PETŐFI utcai óvoda
nyitja ki kapuit az érdeklődőknek.
830 órától, 1130-ig van lehetőség mindent megnézni és kipróbálni,
birtokba venni az udvari játszószereket.
AZ ÓVODA VEZETŐSÉGE

Városi mesemondó verseny
Örömmel adjuk hírül, hogy ebben
az évben a két általános iskolából 23 kedves, jól felkészült mesemondó örvendeztette meg a közönséget hangulatos mesemondásával. A zsűri (Mikó Mária óvodavezető, Lehoczki Emőke logopédus, Szabó Andrea könyvtáros) a következő
döntést hozta:
Alsó tagozat:
1. Mike Dávid - Szent Anna Ált.
Isk. 2.b
2. Szakály Zita - Hunyadi János Ált.
Isk. 1.a
3. Zámbó Zétény - Hunyadi János
Ált. Isk. 1.a
különdíj: Botka Lora - Szent Anna
Ált. Isk. 3.a
Felső tagozat:
1. Szőke Janka - Hunyadi János Ált.
Isk. 6.G

2. Berta Virág - Szent Anna Ált.
Isk. 5.o
3. Bényi Luca - Hunyadi János Ált.
Isk. 6.G
Jánoshalmát a kecskeméti Katona József Könyvtárban a mesemondók megyei találkozóján Mike Dávid
és Szőke Janka képviselte.
Minden mesemondónak gratulálunk a színvonalas szerepléshez
és a bátor kiálláshoz! A díjazottakon kívül Balázs Márk , Dudás Alíz,
Horváth Ádám, Kurucz Mária, Lencse Bálint, Madarász Maja, Matuz
Nikolett, Menyhárt Anna, Mike Márk,
Ötvös Klaudia, Schveizer Rómeó,
Somogyi Anna Virág, Tesch Enikő,
Boros Réka, Kolonics Dominika,
Papp Dániel is dicséretet érdemel.
Köszönjük a zsűri, a felkészítő
pedagógusok, és a szülők munkáját!

2013. március

Kitárult Meseország
kapuja
A mesemondó verseny megyei fordulójának Kecskeméten
a Katona József Megyei Könyvtár adott otthont február 23-án.
A Meseországba azok nyerhettek bebocsátást, akik a lakóhelyükön már szerencsésen kiállták a mesebeli próbákat.
Meseország királya, dr. Kriston Vízi József és királynője, Ramháb Mária ebből az alkalomból újra udvarába hívta a
Bölcsek Bölcsét, dr. Kríza Ildikó néprajzkutatót, hogy tanácsaival legyen segítségükre a kacsalábon forgó kastély címeinek
és rangjainak odaítélésében. A mesemondók most is népes
meseszerető közönség előtt mutatkoztak be.
A megmérettetést követően a meseországi címek és rangok közül Meseország udvarhölgye lett többek között a városunkból nevezett Szőke Janka. Mike Dávidot apróddá nevezték ki. Gratulálunk nekik!

Zsebszínpad híre

Tavaszi tervek
A Hunyadi Iskola egyik jellemzője, hogy nagyon színes, változatos
ifjúsági programok sokaságával egészíti ki az intézményben folyó oktatási folyamatot. Meggyőződéssel valljuk, hogy a tanórákon kívüli foglalkozások legalább olyan fontosak a gyerekek személyiségének fejlődésében, mint a közismereti és egyéb tárgyak anyagának elsajátítása.
A tavasszal sorra kerülő programok közül most kettőt emelnék ki.
Az egyik – a Radnóti Miklós emlékének szentelt verseny - már több
évtizedes múltra tekint vissza. A megye szinte valamennyi gimnáziuma
és szakközépiskolája minden évben nagy érdeklődéssel várja ezt a rendezvényt. Pár évvel ezelőtt, azért, hogy még vonzóbbá és változatosabbá tegyük a versenyt, úgy döntöttünk, hogy a jelentkezők már nem csak
vers – és prózamondás kategóriájában indulhatnak, hanem megzenésített vers és filmetűd kategóriájában is. Erre a versenyre idén április
20-án kerül sor az Imre Zoltán Művelődési Központban. A produkciókat
elbíráló zsűri elnöke Felföldi Anikó, a Budapesti Operettszínház művésznője lesz, aki immár harmadszor vállalja szívesen ezt a feladatot.
A másik nagy tervünk az, hogy jelentkezünk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati felhívására. A „Határtalanul” elnevezésű program
célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülése, a
magyarországi és a külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakítása, valamint a diákok tapasztalatszerzésének elősegítése. Egy pályázat keretében egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, amely legfeljebb 40.000 forint/ utazó diák. Ha a hamarosan benyújtandó pályázatunk pozitív elbírálásban részesül, akkor diákjainkat egy hétre Erdélybe
szeretnénk elvinni.

Új társulattal, újabb bemutatóval jelentkezik a Zsebszínpad
Ötödik évadát egy újabb Mátyás királyról szóló mesével
nyitotta a Zsebszínpad megújult társulata.
A csukafogta róka című mesével szórakoztatta iskolánk
alsó tagozatosait a 6.G és a 6. a osztályok tanulóiból álló
társulat.
A siker ezúttal sem maradt el, s még egy meglepetés-előadással is kedveskedtek a 6. G osztály szülői értekezletére
érkező anyukáknak és apukáknak.
A közeljövőben ellátogatnak Kéleshalmára, hogy az ottani iskolásoknak és óvodásoknak is bemutassák a vidám hangulatú színdarabot.

Vándor kiállítás két témában
Az EURÓPAI MAGYAR FIATALSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
„SzékelyKapuk-ZöldKapuk” versenyprogram keretében
A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA

A plakátok címei:
„A család a legközelebbi szociális háló”:
testi – szellemi - lelki szeretetközösség
„Beszélgetés, elfogadás és megbocsátás”:
A közösségi kapcsolatok megerősödése és megújulása
„A családban egymásnak ajándékozott idő”:
alkotás és pihenés környezetbarát és fenntartható formái
„Családbarát élelmezés és ruházkodás” a környezetvédelem és
öngondoskodás jegyében
„Családbarát háztartás, csökkenthető rezsi-kiadások”
Álmunk: „Családok a családokért”:
családbarát társadalmi összefogás, SŐT, határtalan
családbarát
összefogás a Kárpát-medencében
Lábonjáró kiállításunk megnyitóját iskolánkban rendeztük meg,
majd felkerestük a város néhány intézményét, rendezvényeket és
cégeket, hogy gyermekeink elvihessék a plakátokon megjelenő gondolataikat a felnőttek világába.
Vándorkiállításunkat nagyon szívesen fogadták, igazán rácso6.G osztályos tanulói vándorkiállítást rendeztek az alábbi dálkoztak a gyerekek munkáira és sok helyen még vendéglátásra,
beszélgetésre is jutott idő.
támakörökben:
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a fogadtatásért, a kedI. Környezetbarát háztartás
ves és bíztató szavakért . Jövőre talán más témákkal, más cégekA plakátok címei:
hez kopogtatunk.
Éghajlatváltozás?
Köszönjük a lehetőséget!
Veszélyben az élővilág?
Befogadó intézmények: KEFAG Zrt. ÖKOPAL Raklap Üzem,
Egy régi, környezetbarát ház felépítése.
BÁCSGÉPKER Kereskedelmi és Vállalkozási Kft. Méhészek EgyesüHáztartásunk környezetbarát működtetése.
lete, PATÓ IMPEX BT. , HAMBÁR Kft., Napköziotthonos Óvoda, Imre
Hogyan lesz környezetbarát az életünk?
Zoltán Művelődési Központ, K Plébánia , VM Agrár Szakképző KözAlkalmazkodó Építészet
pont, Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ
II.Öngondoskodó család

Kedves Szülők, Támogatóink!
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

Programok az Imre
Zoltán Művelődési
Központban:
2013. március 13. 14 óra :

A Tihanyi vándorszínpad előadásában:

Az igazmondó juhászlegény
zenés mesejáték gyerekeknek

Belépő:500Ft
2013. március 19. 19 óra
Rékasi Károly önálló estje

Szerelmem, Erdély
Wass Albert est
Belépő:1500Ft
Diákjegy:1000Ft
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2013. március

Tanulmányi versenyek

A Hunyadi Iskola diákjai szép eredményeket
értek el a Savaria megyei történelem versenyen.
A 9. osztályosok képviselték iskolánkat, Vakula
Márk 5. Hegedűs Réka pedig 6. helyezést
ért el. Gratulálunk a versenyzőknek!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett
Országos Nemzetiségi Általános Iskolai Tanulmányi Verseny
iskolai fordulóján német nyelv és irodalom tantárgyból a7-8. osztályosok a következő eredményt érték el:
1. Juhász Lujza Loretta és Mikó Dorottya 8. a oszt. holtversenyben,
2. Szabó Lilla 8.a, 3. Szerezla Dusán 8.a, 4. Zámbó Zsófia 7.a
A hetedikesek ugyanazt a dolgozatot írták, mint nyolcadikos társaik. Az első helyezettek dolgozatait pontszámuk alapján felterjesztettük
az országos versenyre.
Már hagyomány, hogy februárban matematika versenyre utaNyolcadikosaink már javában készülnek a DSD I típusú nyelvvizsgá- zunk Kiskunhalasra. 15-én iskolánkból 34 diák oldotta meg a
ra, amelynek bevezető fordulója a „Pilotprüfung” febr. 26-án lesz.
megyei szintű feladatokat. 3-4. évfolyamról: 11 fő,
5-8 évfolyamról: 22fő, 12. évfolyamról: 1fő.
Két középiskola adott otthont ennek a magas színvonalú megmérettetésnek melyre a környék iskoláiból érkeztek a tanulók.
Legjobb eredményeket elért tanulók:
Vavró Rebeka
6.g osztály
Zentay Klaudia
6.g osztály
Szvétek Csaba
6.g osztály
Kasziba Zsófia
5.g osztály
Németh Gina
8.b osztály
Friebert Dorina
4.a osztály
Kiss Anna
7.g osztály
Híz Norbert
5.g osztály
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Önismereti óra

Február 20-án a 6.G, a 7.G, és a 8.b osztályokban önismereti órákat tartottak a Kecskemét—Szécsényivárosi-Közösségépítő-Egyesület
(SZÉK) munkatársai. 2-2-2 tanórán önismeret és önértékelés, jellemnevelés, a személyiségfejlesztés, a kommunkációs készség és a konfliktus kezelő képesség fejlesztése volt a téma.
Érdekes kérdések, tesztek beszélgetések tették hangulatossá az
órákat. Mindenki jól érezte magát, várjuk a márciusi folytatást.

Asztalitenisz Diákolimpia

Lassan lezárul a 2012/2013-as tanév középfokú beiskolázásának
időszaka. 8. osztályos tanulóink, mint minden évben, most is többféle iskolatípusba adták be jelentkezési lapjukat. A tanulók nagy része
érettségit adó középiskolába készül (kb. 60-65%), de sokan tanulnának szakmát is.
Iskolánkban az idén írásbeli felvételi vizsgát szervezhettünk
anyanyelvből és matematikából 4. osztályosoknak. Ők lesznek
azok, akik szeptembertől a nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatásban
vesznek részt. Nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon népszerű ez a
képzési forma a szülők között is, és sok kisdiák szeretne „kisgimis”
lenni a következő tanévtől.

„‹›Légy egészséges, hogy sokáig élj!››
A pályázat keretében intézményünk „az
egészségtudatos életmód kialakításának és az egészségre
nevelés” jegyében, 2012 szeptemberétől kezdve havonta
szervez különböző előadásokat.
December 14-én került sor „ Az vagy,
amit megeszel” című előadásra, amit Bátyai Gábor
biológia-testnevelés szakos kollégánk tartott meg. Az
egészséges, változatos és ﬁnom táplálkozás bemutatásán
keresztül szembesített bennünket a rossz táplálkozási
szokásainkkal, amelyek kihatnak életvitelünkre és az
egészségünkre. Szemléletes képekkel, ábrákkal, tiszta
magyarázattal, humorosan levezett, jó hangulatú előadás
elérte célját. Az elégedettségi tesztek kitöltése után a
hallgatók 95 %-a vallotta, hogy az egészséges étrend
kialakításához sok információhoz jutott, és igyekszik ezeket hasznosítani a mindennapokban.
Ugyan ezen a napon rendeztük meg a „Luca – kupát”, a Fenyvesi Máté Sportcsarnokban”. A IV. korcsoportos
ﬁú labdarúgásban Tompa, Kunfehértó és Jánoshalma Általános Iskola csapatai vettek részt. Magas színvonalú,
sportszerű mérkőzésekre került sor, amit a közel 150 néző élvezett a legjobban. A jánoshalmi csapat teljesítményét
jelzi, hogy a két kapott gól mellé tizenhéttel terhelték meg az ellenfelek hálóját. A Luca – kupát a vendéglátó
Jánoshalmiak kapták meg, a második helyezett Kunfehértó és a harmadik Tompa előtt. Kézilabdában a III.
korcsoportos kezdők léptek pályára, és szerezték meg az első kézilabdás élményeket tétmérkőzésen. A
végeredmény tükrözi, hogy a rutinosabb, tapasztaltabb tompai lányok vitték el a Luca – kupát, a Szent Anna
Katolikus Általános Iskola és a házigazda Jánoshalmiak előtt. A kezdő kézilabdások hatalmas lelkesedéssel
szurkoltak a pályán lévő társaiknak.
2013. január 15, az előadás sorozat következő témája:
„Tudsz-e nemet mondani?”. A Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanuló (felkészítőjük
Bátoriné Karip Anna) 4 témakörben mutatták be korosztályukat érdeklő, érintő témákat.
„A tudás olyan, mint körömlakk. Az alkohol lemossa.” Lódri Fanni megdöbbentő adatokat közölt az
alkoholfogyasztásról, következményeiről.” Nem az alkoholfüggők l okoznak társadalmi károkat, hanem az
alkalmanként lerészegedők.” Cziczovszki Kitti a drogokról adott tájékoztatást és ezen belül is a nyugtatókról.
Majd Burszki Vivien a stimulánsokról tartott összegzést, s végül Kriván Zsóka válogatott, színes és sokkoló
képei következtek a hallucinogénekről. Az előadás elégedettségi mérése igazolta, hogy szükség van ezekre az
előadásokra, érdekli a ﬁatalokat. Fontos a prevenció szempontjából, hogy ismerjék fel a veszélyeket, legyenek
tisztában a hatásaikkal, következményeikkel. „Tudjanak nemet mondani!”
2013. február 27-én, az Imre Zoltán Művelődési Központban, 14 órakor volt „Mozogj, táncolj, élj!” –
aerobik háziverseny

-

Zrínyi matematika
verseny

Helyzetjelentés,
középfokú beiskolázás

7. oldal

-

-

Európai iskolatej

2013.01.10-én rendezték a körzeti döntőt Kiskunhalason, ahonnan Zentay Viktor első, Zentay Klaudia második helyezettként jutott
a megyei döntőbe. A testvérpár ott is folytatta a sikersorozatot, hiszen
Zentay Viktor megnyerte a versenyt, Klaudia pedig a döntőben kapott
ki, így második lett. Az országos döntőben a megye első két helyezettje jutott be, így mind a két diákunk képviseli iskolánkat. Folyamatos
versenyzéssel készülnek a március 4-5-én Budapesten megrendezésre kerülő megmérettetésre.
Sok sikert és kitartást kívánunk diákjainknak!

Farsang a Hunyadiban

A Vidékfejlesztési Minisztérium
2013-ban mintegy 1,5 milliárd forintot biztosít iskolatej programra.
A 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet
naponta és tanulónként maximálisan
0,25 liter mennyiségű tej (ízesített tej)
biztosítását teszi lehetővé a fenntartók számára.
Iskolánk a 2012/2013-as tanévtől
az Európai Unió által az európai iskolatej-program keretében támogatott
tejtermékekkel látja el növendékeit.
Közös célkitűzés a gyermekek
egészséges életvitelének elősegítése, a közoktatási intézményekben
lévő diákok iskolatejjel történő ellátása.
Minden napra egy alma a 2012/2013-es tanévben is!
Ebben a tanévben is folytatódik az iskolagyümölcs-program,
amelyhez a 27 EU-tagállam közül 24 csatlakozott, köztük hazánk,
Magyarország is.
Iskolánk már második éve vesz részt az Európai Közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban.
A program célja az, hogy az általános iskolák 1-4. évfolyamos
tanulóival megkedveltesse a gyümölcsök fogyasztását, ezáltal hoszszú távon emelje a korosztály gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakításához, valamint a
túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez. Az alsó tagozatos
gyermekek hetente négyszer kapnak 1 db étkezési almát, körtét,
illetve gyümölcslevet térítésmentesen.
Iskolánk tanulói nevében köszönetünket fejezzük ki az iskolagyümölcs és iskolatej-program létrehozóinak. Minden kisdiákunk örömmel fogyasztja naponta a finom gyümölcsöt, gyümölcslevet, tejet.

TÁBOROZZUNK EGYÜTT!

TÁMOP- 6.1.2/LHH/11/ A „Légy egészséges, hogy sokáig élj! „ c. projekten belül került megvalósításra „A dohányzás,
mint „világjárvány” című előadás is. Somogyiné Sági Piroska tanárnő a 11-22 éves diákoknak a Hunyadi Iskolában
2013. 02. 21-én tartotta előadását a következőképpen kezdte: „Nekem sikerült. És ha nekem, aki cigarettával
a számban ébredtem, és egyikről a másikra gyújtottam,
ha nekem sikerült, akkor mindenkinek menni fog. Viszont
jobban érzem az ízeket és a szagokat, a hajam, a kezem
a ruhám nem füstös, mióta abbahagytam a dohányzást.”
Kerüld el a cigit, jobban jársz! Itt az ideje, hogy mindenki
tegyen valamit a szervezetéért, ne gyújts rá, túl értékes
az emberi test, amit kaptál, mondta az előadó. A
dohányzás halálos szokás, a cigaretta gyilkos fegyver,
függőséget okoz, a cigarettafüst káros a gyermekekre.
A dohányzás növeli a szorongást, szívinfarktust idézhet
elő. Szoros kapcsolat mutatható ki a dohányzás, illetve a
gyomorrák és nyelőcsődaganatok között is tudtuk meg a
prezentációból. A megkérdezettek, hogy „Miért dohányoznak és mit jelent számukra a cigaretta? „ a következőket
válaszolták: szülői minta („édesapám is dohányzik, és én rá akarok hasonlítani“), kortárscsoport („nem lóghatok ki
a sorból“), megnyugtat, pótcselekvés, felszabadít, szívós társ, olyan barát, akit gyűlölök, egyszerűen kell, olyan,
mintha egy részem lenne. A program alatt a sokkoló képek elgondolkodtatóak voltak.

Atlétika a sportok királynője!”

2013. február 4-én került megrendezésre a
Hunyadi iskolában a Fedett pályás atlétikai verseny
A verseny célja: versenylehetőség biztosítása az
atlétikát szerető diákok részére. Tanulóink 2. 3. és 4.
korcsoportban mérhették össze ügyességüket, erejüket:
30m-es futásban, távolugrásban, magasugrásban,
valamint súlylökésben. A versenyen 121 fő vetélkedett

Eredmények:
Február 7-én, délután a tanító nénik hagyományos farsangi bált
szerveztek az alsó tagozaton. Ilyenkor az osztályok együtt ünnepelnek. A délután jelmezes felvonulással kezdődik, majd közös tánccal folytatódik. Nem hiányozhatnak a játékos, ügyességi versengések
sem: zsákban futás, pin-pong labda egyensúlyozás, cukorevés villával,
lufi durrantás, pohár torony építés, tombola stb.… . A legizgalmasabb
játék mégis a futóverseny sötétben. A pihenő időben mindenkinek jól
esik a szendvics, a sütemény, a fánk és az üdítő, amit az ügyes kezű
anyukák varázsolnak elénk. Bizony igen csak elfáradnak a gyerekek a
nagy játékban, de még hetekkel később is vidáman emlegetik, hogy ki,
melyik játékban volt a legügyesebb.

Iskolai dokumentumok
felülvizsgálata

A Köznevelési Törvény szerint az oktatási intézményeknek 2013.
március 31-ig felül kell vizsgálniuk dokumentumaikat. A Hunyadi Iskola pedagógusai nagy iramban dolgoznak, s elmondhatjuk, jól állunk
a munkával. Február 19-én az SZMSZ és a Házirend, 26-án pedig a
Pedagógiai Program felülvizsgálata, kiegészítése történt meg.

Ha szívesen találkoznál csíkszeredai testvériskolánk diákjaival,
régi ismerőseiddel, vagy
megismerkednél új erdélyi diákokkal, akkor TÁBOROZZUNK
EGYÜTT!
Július 1-6-ig Jánoshalmán látjuk vendégül barátainkat. Szállásunk a volt Kollégiumban lesz.
Érdekes kirándulásokat tervezünk Budapestre, Mórahalomra,
Kiskunmajsára. Ellátogatunk a Parlamentbe, a Budai Várba, a Csipkeházba, és lesz sok strandolás is.
Az esti programok is izgalmas eseményekkel várnak.
Bővebb tájékoztatást a Hunyadi iskolában kaphatsz. Várunk,
hogy

TÁBOROZZUNK EGYÜTT!

30 m – es síkfutás
III. korcsoport: (résztvevők
száma: 21 fő)
- lányok: I. Bényi Luca 6. G, II.
Novák Nikolett 5. G, III. Ádám
Viktória 6.b
- ﬁúk: I. Nagy Zoltán 6. G, II.
Tusori Gergő 5.G, III. Ádám
Norbert 6.G
V. korcsoport, lányok: Csima Éva
11- 12. N
 IV. korcsoport: (23 fő)
– lányok: I. Németh Gina 8.b,
Rasztik Rebeka 8.b, III.
Kovács Kitti 7.a
– fiúk: I. Pippan Bálint 8.c, II.
Kotró Péter 8.b, III. Szem
Milán 8.a

4 versenyszámban. A verseny lebonyolításához a
Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok adott helyt. Ez a
sportverseny is hozzájárult az egészséges, sportos
életvitel kialakításához, versenyzési lehetőséget
biztosított, a tanórán kívüli hasznos tevékenykedtetés
lehetőségének a megteremtésével.

Súlylökés
 IV. korcsoport: (13 fő)
– fiúk: I. Kotró Péter 8.b, II.
Szlobonyi Zsolt 8.b, III.
Szécsi Árpád 8.d
– lányok: I. Dági Alexandra
8.b, II. Király Vivien 8.b, III.
Szőke Szilvia 7. G
 III. korcsoport: (19 fő)
– fiúk: I. nagy Zoltán 6.G, II.
Kolompár Krisztián 5.a III.
Tolnai Márkó 5.a
– lányok: I. Faddi Adrienn 5.G,
II. Ádám Viktória 6.b
Távolugrás
 III. korcsoport (13 fő)
– lányok: I.
– fiúk: I. Árpás Rudolf 6.a, II.
Tusori Gergő 5.G, III. Zoltán 6.G
– lányok: I. Bényi Luca 6.G,
II. Novák Nikolett 5.G, III.

Lippai Vivien 5.G
 IV. korcsoport
– lányok: I. Tóth Kitti 7.G,
II. Suták Zsanett 8.b, III.
Rasztik Rebeka 8.b
– fiúk: I. Zentay Viktor 8.c,
II. Kiss Benedek 8.b, III.
Pippan Bálint 8.c
 V. korcsoport (4 fő)
– - lányok: Csima Éva
– - fiúk: I. Lippai Bertalan
11-12., II. Gellérthegyi András 11-12.N
Magasugrás
 III. korcsoport (6 fő)
– lányok: I. Bényi Luca 6.G
 IV: korcsoport (11 fő)
– fiúk: I. Zentay Viktor 8.c,
II. Mozsár Mátyás 8.c, III.
Pippan Zoltán 8.d

S z e n t A n n a IHUNYADI
s k o l aNÉPE
é s Ó vo d a h í r e i
J Á N O S H A L M I

8. oldal

Farsangok

Iskolánkban az idei tanévben is három alkalommal rendeztünk farsangi
bált, a különböző korosztályok igényeit szem előtt tartva. Először az 1-2. osztályosok mulatozhattak. A kis csapat lelkesen készülődött, jelmezbe öltözött,
vidáman táncolt a táncházban, örömmel vett részt a farsangi játékokban.
Február 1-jén felső tagozatosaink lehettek részesei egy fergeteges farsangi bulinak. A bál előtti hetek már a farsangi mulatságra való készülődés jegyében teltek. Az izgalmakat fokozva és nehezítve, előző héten minden osztály
egy-egy színpár nevét húzta ki. Ezeket a színeket megjelenítve kellett osztályaikat dekorálni, ruházatukban, megjelenésükben az egységet képviselni. Az
osztályok versenyeztek is egymással, ki tud a legötletesebb versenyszámokat kitalálni és lebonyolítani. Diákjaink több műfajban képviseltették magukat,
hisz: ellátogatott hozzánk a Beatles, de az ókori görög istenek is megtiszteltek jelenlétükkel. Versenyzőinket a zsűri árgus szemei követték minden pillanatban. Az ítészek döntése alapján a legfelkészültebb és legötletesebb csapat a 7. osztály lett, így ők érdemelték a finom tortát.
Ezeket az igazán jól sikerült bálokat, a 3-4. évfolyamosok maszkabálja
követte. A beöltözött tanulókat a Flintstone család tagjai kalauzolták a délután folyamán, akiket pedagógusaink személyesítettek meg. A gyerekek osztályonként vidám Frédi-Béni jelenetekkel szórakoztatták egymást és a lelkes
szülői közönséget. A kőkorszaki játékok is sok vidám percet szereztek mindenkinek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők önzetlen segítségét, hisz
finom süteményeket, szendvicseket készítettek, vállalták a büfé vezetését.
Munkájuk által rendezvényeink színvonalasan és gördülékenyen zajlottak le.

telek megvásárlásával indult, majd az épület rekonstrukciójával és az óvodai
nevelés feltételeit megteremtő átalakításával folytatódott. A munkálatok eredményeképpen a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon
óvodai tagintézményében működő három óvodai csoporton felül egy újabb
óvodai csoport részére biztosítottak a nevelés feltételei az újonnan átadott
telephelyen. A legkorszerűbb épületgépészeti technológiákkal megépített,
modern berendezésekkel felszerelt óvoda nemcsak a kényelmet, de a gyermekek esztétikai nevelését is szolgálja. Az ünnepi szentmisén Bábel Balázs
érsek jó befektetésnek nevezte az építkezést. Megfogalmazta, hogy gyermekeink a jövőt jelentik, ezért az értük hozott áldozat megtérül. Főpásztori bizalma erőt ad minden szülő, gyermek és dolgozó számára a további kitartó munkához. Az ünnepi alkalmat Bábel Balázs kíséretében megtisztelte jelenlétével
Fülöp Ernő kanonok úr, az Érseki Hivatal irodaigazgatója; Barotai Imre tiszteletbeli kanonok; Nagyidai Zsolt plébános; Vörös Márta főmérnök, a beruházás vezetője; Kerpits Miklós, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke; továbbá Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés elnöke és Czeller Zoltán, Jánoshalma város polgármestere is.

Ezúton köszönjük Jánoshalma Város Önkormányzatának, Czeller Zoltán
polgármester úrnak, hogy helyet biztosítottak egy csoportnyi óvodásunknak
az építkezés befejezéséig. Köszönjük Mikó Mária óvodavezetőnek, hogy szeretettel fogadták erre az időre gyermekeinket és a dolgozókat.
Az új óvoda épületéért a nagycsoportos gyermekek imával, dalokkal, versekkel, zsoltárokkal, és palotás tánccal fejezték ki hálájukat, és kérték Isten
áldását.

Óvodaszentelés a
Szent Anna Katolikus
Intézményben

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke, az óvoda fenntartója, ünnepélyes keretek között megszentelte és átadta használóinak a katolikus óvoda új telephelyét.
Az elmúlt években a jánoshalmi szülők körében egyre nagyobb igény
mutatkozott a katolikus nevelés iránt. A kétszeres túljelentkezés, az óvoda iránti bizalom lehetővé tette, hogy a fenntartó óvodabővítésről döntsön.
A beruházás egy patinás jánoshalmi polgári ház és egy mögötte lévő üres

Volt egy este, ami a szórakozásé, a kikapcsolódásé, a baráti beszélgetéseké volt. A minden napos munka, az újabb és újabb kihívások után megálltunk egy pillanatra, és a gondtalanság álarca mögé bújva mulattunk ezen az
idei farsangon!
2013. február 9-én rendezte meg a Szent Anna Katolikus Óvoda Általános
Iskola és Diákotthon alapítványának jótékonysági bálját.
Az este Ozorák László, az alapítvány elnöke és Horváthné Sörös Anita, az
intézmény igazgatónője köszöntőjével indult. Ezt követően egy időutazás történt a nem túl távoli múltba. A hetvenes és nyolcvanas évek világába varázsolták a szervezők a bálozókat mind zenében, mind táncban, mind pedig jelmezekben. Rendkívül vidám műsort láthattak az est részvevői, melyben felléptek az iskola pedagógusai.

Katolikus Óvoda közössége
fotó: Samu Kriszta Fanni

Farsang a katolikus
óvodában

Egészségvédelmi előadások

Februárban három részből álló egészségvédelmi előadássorozatot szerveztünk iskolánkban. Témái aktuálisak és érdekesek voltak mind a szülők,
mind a gyerekek számára. Elsőként az egészséges, helyes táplálkozásról
tudtunk meg hasznos információkat Faragóné Hován Éva dietetikustól, majd
Csizovszki Balázs élelmiszeripari mérnök kísérletezéssel egybekötött előadását hallgattuk élvezettel az élelmiszerek adalékanyagairól. Az antibiotikum barát-e vagy ellenség témában Dr. Benkő Zsolt főgyógyszerész osztotta meg bölcs nézeteit velünk.
Köszönjük az előadások értékes gondolatait, és a későbbiekben is számítunk előadóink hasznos tanácsaira.

Galgóczi Noel 2.a osztályos tanuló második helyezést ért el. A 3-4. osztályosok korcsoportjában összesen 12 kisdiák indult, közülük első helyezett Szabó
Fanni 3. b osztályos tanuló lett, másodikként Törteli Dóra 3.a osztályos tanuló, míg harmadikként Bata Karina 4.a osztályos tanuló végzett. Gratulálunk a
helyezetteknek, és köszönjük a felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját!

Volt egy este …

Klubnapközi

A havonta megrendezésre kerülő Klubnapközit ebben a hónapban február
1-jére szerveztük. Ezúttal a közösségépítés, az egymásra figyelés, valamint
a mások javára való lemondás megtanulása volt a fő szempont a foglalkozások kialakításakor. Olyannyira igaz volt ez, hogy pedagógusaink is párban
dolgoztak ezen a délutánon. A gyerekek élvezettel kapcsolódtak be mind a
páros, mind pedig a csoportos tevékenységekbe. Bízunk abban, hogy a napközis tanulócsoportok számára nemcsak hasznos, de kellemes és meglepetésekkel teli volt ez a délután!
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Óvodánk hagyományos farsangi mulatságát farsang vasárnapján tartottuk
meg iskolánk ebédlőjében. Nagy készülődés előzte meg rendezvényünket a
szülők, a gyermekek és az óvoda dolgozói részéről egyaránt.
A szülők által készített vagy megvásárolt sok szép, ötletes jelmezt öltöttek magukra a gyermekek. Jó volt egy kis időre a cica, a tigris, a királylány,
vagy akár a kalóz „bőrébe” bújva mulatozni. A jó hangulatot fokozta az óvodapedagógusok és egy apuka által előadott „A vajas pánkó” című mese, mely
méltán aratott nagy sikert a gyermekek körében. Mindenkinek hasznára vált a
Juhász János által irányított közös táncház, mely után jó étvággyal fogyasztotta mindenki a finomságokat.
Köszönjük a szülők együttműködését, a mulatság megszervezésében
nyújtott segítségét, Juhász Jánosnak a táncház vezetését, Komáromi Róbert
apukának a bátor szerepvállalást, Kovács Andrea anyukának a mese aláfestő zenéjének zongorakíséretét.
Katolikus Óvoda közössége

Nézd, milyen ügyes vagyok!

Február 23-án szombaton Kukucskáló programsorozatunk első napján nagyszámú, lelkes társaság gyűlt össze iskolánkban. Megismerkedtünk
Bárány Boldizsár kalandos és tanulságos iskolakezdésével, majd Csofcsics
Erika leendő elsős tanítónő irányításával a nagycsoportosok elkészítették a
főszereplő figuráját, és megkapták a történethez kapcsolódó fejlesztő feladatgyűjteményt. A jól végzett munka után az alsós pedagógusok teával és
harapnivalóval kínálták a vendégeket. A közös tevékenység mellett az érdeklődők a tanító nénik és egy felsős diák segítségével képességfejlesztő játékokkal tehették próbára ügyességüket, gondolkodásukat. Színes képek kerültek elő a kirakók darabkáiból, jó megfigyelők voltak a nyomozó és a logikai
játék szereplői. Vidám kacagás kísérte a repülő manók útját, az ejtőernyőzés pedig pillanatok alatt csapattá kovácsolt egymást nem ismerő óvodásokat is. A délután hangulatát jól tükrözi, hogy a szülők nehezen vették rá gyermekeiket a hazaindulásra. Bízunk benne, hogy még sok közös élmény vár
ránk a jövőben.

A hajnalig tartó táncot csak az éjféli tombolahúzás szakította meg, ahol
értékes ajándéktárgyak kerültek kisorsolásra az önzetlen felajánlásoknak
köszönhetően. Köszönetünket fejezzük ki a tombolatárgyak felajánlóinak:
Benkő Patika
Martinek Erzsébet
Bács-Kiskun Megyei
K&H bank
Nagyidai Zsolt
Szabadidősport SzöTakarékszövetkezet
Szegedi István
vetség
Radvánszki Ferencné Majer Tamásné Süni Zsebi Lászlóné
festékbolt
papírbolt
Napköziotthonos Óvoda
Goods Market
Otp Bank
és Bölcsőde
Ádám Gyula
Görhöny Katalin
Diósi Róbert
Univer coop
Szlávik Gyula
Alma-kert szövetkezet
A tombola felajánlások mellett meg kell köszönnünk, hogy célkitűzésünket
pénzfelajánlással támogatta:
Kiss Györgyné
Balázs Attiláné
az Agroprodukt Kft
Molnár István
Dr Ádám István és Dr. Szilágyi Csaba
Kaszibáné dr. Birkás Ádámné Brecska Mária Tóth Szabolcs
Erzsébet
Pethő Zoltán
Haug Imréné
Taskovics Péter
Török János
Bányai Gábor
Farkas Attiláné
Rab Zoltán
Szlávik Gyula
Czeller Zoltán
Kara Miklós és a Csá- Vavró István
szártöltési Erdészeti Ozorák László
Farkas Margit
Nagyidai Zsolt
Malustyik Béla és dr. Igazgatóság
Király Ibolya
Komáromi Lajos
Hálásan köszönjük hathatós segítségüket.
Örömmel fogadtuk Henerári Etelkától a szódát, Ádám Gyulától és Koch
Csabától a sok finom bort, Petróczky Ferenctől az üdítőt, Taskovics Tibornétól
a savanyúságot, Ménkű Zoltántól a süteményt, Rab Zoltántól, Molnár Istvántól, Papp Bélától, Boros Gábortól és Horváth Lászlótól a röviditalokat,
a szülőktől a tombolatárgyakat, a süteményeket, és az óvodai csoportok, illetve iskolai osztályközösségek közös tomboláit.
Köszönjük, hogy felajánlásaikkal gazdagították az este kínálatát, segítették bálunkat.

Szarvas Ágnes

Olvasási verseny

Iskolánkban 2013. február 6-án Olvasási Háziversenyt szerveztünk a
második, valamint a harmadik-negyedik osztályos korcsoportok számára.
A másodikos diákok közül hat kisgyermek versenyzett egymással, melynek
eredményeképpen első helyezést Horváth Linda 2. b osztályos tanuló, míg

A báli szezonhoz méltóan vidáman, ízletes vacsorával és természetesen
remek zenével mulathatott mindenki, aki elfogadta meghívásunkat, megtisztelt minket jelenlétével. Hálásan köszönjük Mindenkinek anyagi és erkölcsi
támogatását bálunk sikeréhez! Köszönjük, hogy felajánlásaikkal segítették
céljaink elérését. Isten áldása kísérje további életüket!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
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Falusi vendéglátó képzés
új elnevezéssel

A következő tanévtől életbe lépő új Országos Képzési Jegyzékben már sokkal kevesebb szakma szerepel, ezért egyes képzések között átfedések lesznek.
Nem csak a képzési idő lesz rövidebb, de a szakmák
elnevezése is változik. A négyéves képzés helyett a
hároméves képzések indulnak majd a szakiskolákban, jelentősen lecsökken a közismereti tantárgyak
aránya. A magyar, történelem, matematika és idegen
nyelv helyett a szakma elméleti és gyakorlati ismeretinek elsajátítása kerül a középpontba.
Ennek megfelelően változik a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ népszerű képzése, a
falusi vendéglátó szakma is. Az eddig „Panziós, falusi
vendéglátó” szakma elnevezése „Mezőgazdasági gaz-

daasszony, falusi vendéglátó”-ra változott és vendéglátás szakmacsoportból a mezőgazdaság szakmacsoportba kerül át. Az elnevezés változása mellet az oktatott ismeretek köre is bővült. Az eddigi gazdálkodás,
vendégfogadás, napi tevékenységek, állattartás, kertművelés, takarítás modulok kibővítésre kerültek a család- és háztartás-ellátási, kreatív textil-feldolgozási és
termék-feldolgozási ismeretekkel.
Továbbra is várjuk a falusi vendégfogadás iránt
érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését, mert úgy gondoljuk, hogy a megváltozott ismeretanyag az eddigieknél nagyobb lehetőséget nyújt majd a szakmát végzetteknek a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

Lengyel vendégek a
szakiskolában

gek tanüzemünkben és a tankonyhánkon a tanulókkal
közösen vehettek részt a gyakorlati foglalkozásokon,
ismertetőt hallhattak a szakmai vizsgáztatás követelményeiről és menetéről, megismerkedhettek iskolánk
történetével és külföldi kapcsolataival. A bajai Axiál
vállalatnál üzemlátogatáson ismerhették meg a külső gyakorlaton résztvevő tanulóink képzési lehetőségeit, majd a cég meghívására kóstolót kaptak a méltán híres bajai halászléből.
Vendégeink megismerkedtek Jánoshalma környékével is. A hajósi pincefaluban borkóstolón vettek
részt, programjukban szerepelt kalocsai és bajai
városnézés, illetve fürdés a kiskunhalasi termálfürdőben. Hagyományos disznótoros vacsorával várta őket
a Király Lovas-tanya, amelyen külön is köszöntötte
őket Czeller Zoltán polgármester és Komáromi Lajos
alpolgármester.
A lengyel pedagógus kollégák nagyon nyitottak voltak az új ismeretekre, érdeklődve hallgatták az információkat, kérdeztek, jegyzeteltek, szerették volna
minél jobban megismerni a magyar szakképzés rendszerét.
Látogatásuk végén, megköszönve a kedves fogadtatást, külön is kiemelték az intézményünkben folyó
szakmai munka magas színvonalát, tanulóink fegyelmezettségét, és az iskola környezetét, rendezettségét, kiváló felszereltségét, melyre nagyon büszkék
lalkozásokon mutattuk be az intézményünkben folyó vagyunk és ezúton is köszönjük az elismerő szavaszakmai képzés elméletét illetve gyakorlatát. A vendé- kat.
2013. január 13 -19-ig 8 fős lengyel tanári delegációt látott vendégül a VM ASZK Jánoshalma. A pedagógusok Jánoshalma testvérvárosából Nawojowából
érkeztek, és látogatásuk célja a Leonardo projekt
keretében a magyarországi szakképzés tanulmányozása volt. A szakiskola komoly szakmai programmal
készült a fogadásukra, előadásokon és gyakorlati fog-

Tisztújítás a
Jánoshalmáért Alapítványnál

9. oldal

Emlékezzünk
A Magyar Országgyűlés 2000. júniusi döntése alapján tartják minden év február 25-én a kommunizmus
áldozatainak emléknapját. Sok vita előzte meg-e döntést,
számos olyan dátum felmerült, amely alkalmas lehetett
volna az emlékezésre, végül az akkori döntéshozók 1947
február 25-ét választották.
De mi is történt ekkor? 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen, majd hurcolták el a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát,
parlamenti képviselőt. Ezen a napon derült ki véglegesen, hogy az országot megszállva tartó szovjetek nem
tűrik, hogy érvényesüljön a népakarat, ezen a napon dőlt
el hosszú évtizedekre, hogy nem tartozhatunk Európa
boldogabbik feléhez, nekünk újra a megszállás és a diktatúra jut osztályrészünkül. Nem is kellett hosszú időnek
eltelnie, és megtörtént a demokratikus politikai erők likvidálása, majd a szégyenteljes kékcédulás választásokkal, a Moszkvából támogatott kommunisták teljes hatalomátvétele.
Sokan legyintenek, hogy minek emlékezni, minek újra
és újra felhánytorgatni a múltat, feltépni a régi sebeket,
sőt felejtsük el ami történt, kezdjünk tiszta lappal, hisz
amit évtizedekkel ezelőtt magunk mögött hagytunk, az
ma már nem számít! A régmúlt eseményeinek felhánytorgatása nem szolgálja a ma emberének érdekeit, csak
megoszt, gyűlöletet-gyűlölködést kelt.
Igazuk lehet vajon? És mi a helyzet akkor, ha a totalitárius ikerpár másik tagjáról, a nácizmusról beszélünk? Feledkezzünk meg arról is? Itt már természetesen
árnyaltabb a kép, a kommunizmus bűneire való emlékezést haszontalannak, sőt károsnak tartók itt már más
logika szerint érvelnek, természetesen az emlékezés, a
számonkérés mellett!
Ebből is látszik, hogy érzelmek nélkül még a ma
embere sem tud szembenézni a magyar és a világtörténelem e vészkorszakaival. Nehéz is szembenézés,
hiszen még élnek bűnösök és áldozatok, még ma is
lehet komcsizni-nácizni a politikai ellenfeleket, okkalok nélkül…
A második világháború után a nácizmus bűneivel
szembenézett a világ. Nürnbergben a világháborút túlélt
főbűnösöket példásan megbüntették, a szökésben lévőket pedig évtizedekig üldözték a hatóságok. Persze lehet
mondani, hogy ez a győztesek igazságszolgáltatása volt,
és a háborús és emberiség elleni bűnökkel vádolt vesz-

tesek mellé oda lehetett volna ültetni a győztes hatalmak
rengeteg politikai és katonai vezetőjét is, de mégis volt
per, születtek ítéletek, az elkövetett bűnök nem merültek feledésbe, a túlélők számára megvolt az az elégtétel, hogy láthatták kínzóikat a vádlottak padján, bilincsekben, és a bíróságok sem nyilvánították magukat illetéktelennek, nem mondták, hogy az elkövetett bűnök elévültek. Az ítéletek megszülettek és gyakran könyörtelenek
voltak. Volt igazságszolgáltatás.
Mindez a kommunizmus bűneivel kapcsolatban nem
mondható el. Nem hogy perek nem voltak, még a szembenézés sem történt meg. Alig-alig hallani bocsánatkérést, a még ma is élő felelősökről lepereg minden, gyakran hallani, hogy amit ott és akkor tettek, az az akkori törvényeknek megfelelt, és ma sem tennének másképp… A
nyugati világ közben értetlenül figyeli az újra és újra fellángoló vitákat számonkérésről, tiltott önkényuralmi jelképekről. Értetlenül, hisz őket a kommunizmus évtizedei
nem sújtották, náluk nem üzemelt Recsk, nem volt kitelepítés, nem volt 56, egypártrendszer, megtorlás, sortüzek, téeszesítés, ők 1945 után nem a szocializmust voltak kénytelenek építeni, ők a demokráciát építették, többé-kevésbé szabadon, persze az, hogy jól vagy rosszul,
megérdemelne egy vitát!
Szükség van tehát az emlékezésre, szükség van az
évenkénti emléknapra, Terror Háza Múzeumra, szükség
van a még élő bűnösök felkutatására, és szükség van
arra is, hogy az utánunk jövő generációknak elmeséljük a
XX. századot, reménykedve abban, hogy ők legalább az
előttük éltek hibáiból tanulnak, nem fogják ugyanazokat
a hibákat újra elkövetni, és nem fogják őket ezen ideológiák képviselői újra és újra megvezetni. Mert ahogy véres
volt a keze Hitlernek, úgy véres volt Sztálinnak, Maónak,
Rákosinak de Kádár Jánosnak is. Nincs olyan, hogy igen,
diktatúra volt, de mégis elért ezt vagy azt, mégsem volt
az olyan kibírhatatlan. Nincs felmentés egyiküknek sem.
Emlékezzünk!
Ennyivel tartozunk.
Tartozunk azoknak is akik elszenvedői voltak a
totalitarizmus vörös és barna tombolásának, és tartozunk az utánunk következőknek is.
Gáspár Zsolt Gábor

Tegye gazdaságát
versenyképesebbé!

A Jánoshalmáért Alapítvány alapítója Szűcs János nemrégiben új kuratóriumi tagokat kért fel az alapítvány tagjainak sorába. Az alapítvány új elnöke Czeller Zoltán, Jánoshalma Város polgármestere lett, a kuratórium tagjai Komáromi Lajosné óvodapedagógus, Malustyik Béla alpolgármester, Nagyidai Zsolt plébános,
Taskovics Péter, a VM Agrár Szakképző Központ igazgatója lettek. A titkári, adminisztrációs feladatokat továbbra is Szűcsné Julianna végzi, a pályázatok figyelésével, jogi teendők végzésével az alapító az unokaöccsét,
Nagy Istvánt bízta meg.

Akik jókor voltak jó helyen
Van egy magyar közmondás ,Jobb adni, mint kapni“.
Pethő Zoltán terménykereskedő és benzinkutas
vállalkozónak, több éve van egy jó szokása. Én évbúcsúztató bulinak tartom. November, december hónapban, a vásárlások után sorsjegyeket ad. A sorsoláson értékes hasznos tárgyak kerülnek kisorsolásra,
vidám műsor keretében. A nem autóval érkezőket forralt borral várja, az autósokat meleg tea. Találkoznak
itt ismerősök, barátok, és egy kis csevegésre is jut
idő. Nagyon jó üzleti fogás, és a vásárlók megtartása érdekében. Szívesen jövünk ide vásárolni udvarias a kiszolgálás.
Az üzleti fogásokat maga találta ki, de kell egy megértő feleség is. A fődíj minden évben egy színes televízió. Legutóbb egy fiatalember vitte el, de már egy
másik nyereménye is volt, egy nagyon szép kiskutya,
aminek a gyerekek örültek a legjobban.
Pethő úr a legutóbbi sorsoláson is megígérte, hogy
az idén is lesz buli, de még jövőre is. Ez a derék vállalkozó a sportolókat és az öregeket is szokta segíteni. Isten tartsa meg szokásait sokáig!
Dr. Füzesi Kristóf Professzor úrnak nincs drága
autója, de van alapítványa a beteg gyerekek gyógyítására. Élete legkiemelkedőbb munkájának, Szegeden az ikrek szétválasztását is az alapítványból fedezte, mivel a műtét orvosi csapatmunka volt. Bizonyá-

ra a professzor úr által alapított alapítványt, mások is
segítették jót tenni jó alapon. A műtét Szeged város és
Magyarország világhírnevet szerzett.
Munkám során találkoztam olyan fiatalemberrel,
akinek az anyukája szegeden szült, büszkén vállalta, hogy a professzor úr segített a szülésnél. Mások is
szültek nála, jóllehet a professzor úr alapvetően gyermeksebész, mely az egyik legszebb hivatás a világon
A bizalom iránta a nagy tudásából és a jólelkűségéből fakad. Túl a hetedik ikszen még mind a ami napig
aktívan dolgozik az egyetemen. Jelszava: mindhalálig
tanulni és tanítani, és továbbadni a tudást.
Ismerek egy másik jólelkű orvost is, aki a jó tanuló
gyerekek számára, hozott létre alapítványt, Miskén a
helyi Takarékszövetkezetnél. Minden évben a jó tanulók részére anyagi támogatást ad. Szülőfaluja Miske,
díszpolgári címet adományozott neki, mivel Kalocsán
több Tóth nevű orvos van, aki az alapítványt létrehozójára azért ragadt az „Ideges Tóth“ jelző, mert ideggyógyász a szakterülete. Remélem nem haragszik
meg érte.
Ismerek egy nagyon dolgos, szorgalmas családot sokat dolgoznak. Meg is van az eredménye: autó,
nyaraló van. A szerencse is melléjük szegődött, amit
nagyon tagadnak, nehogy a szegény rokonok kölcsönt
kérjenek tőlük. Tudomásom szerint egyetlen rokon
sem ment hozzájuk kölcsönt kérni,

Földön járó megoldások az OTP Banktól!
Az elmúlt 60 évben az agrárvállalkozások megbízható partnereként az OTP Bank komoly
tapasztalatokat szerzett a mezőgazdasági finanszírozás területén. Szakértő támogatásunkkal
olyan megoldásokat kínálunk Önnek, amelyek segítségével fejlesztheti gazdaságát,
növelheti gazdálkodása mozgásterét.

A tájékoztatás nem teljes körű. Amennyiben felkeltettük érdeklődését,
termékeinkről és szolgáltatásainkról a 06 40 366 666 számon vagy a
www.otpbank.hu oldalon tájékozódhat.
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A borok jánoshalmi nemes versenye 2013
Anyagtorlódás miatt most csak kizárólag az eredmények közlésére tudtunk szorítkozni. Az évjárat értékelését és fotókat a versenyről a következő számunkban tervezzük megjelentetni, más, a borászattal kapcsolatos cikekkel együtt

2013. évi
Borverseny
díjazottai

A 2013-as borverseny eredménylistája
H.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Termelő
Kunvin Kft
ANTALVIN Kft.
ANTALVIN Kft.
Ábel László
Kunvin Kft
Délity Pince
Kovács Pál
Tóth Sándor
Délity Pince
Makai Tamás
Tóth Sándor
Tóth Sándor
Kunvin Kft
Kunvin Kft
Kunvin Kft
Temerini kertbarát kör
KOCH-VIN Kft
Hepp János
Horváth Nándor
Juhász Sándor
ANTALVIN Kft.
Tóth Sándor
KOCH-VIN Kft
Bánﬁ Attila
Kunvin Kft
Bika Lajos
Csernák János
Halápi László
Tóth Sándor
Faragó István, Zámbó
Imre
Keller Kft
Herczeg Tamás
Gergely Lajos
Tóth Sándor
Snejder Sándor
Bednárik József
Oszlánszki István
Kern József
Balogh Gyula
Keller Kft
Stadler Zsolt
Varga Csaba
Zámbó Zoltán
Herczeg Tamás
Komáromi Róbert
Mészáros József
Temerini kertbarát kör
id Németh Nándor

Fajta
Ezerjó
Olaszrizling
Chardonnay
Olaszrizling
Ezerjó
Chardonnay
Olaszrizling
Kövidinka
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Hárslevelű
Hárslevelű
Ezerjó
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Olaszrizling
Cserszegi Fűszeres
Cserszegi Fűszeres
Kövidinka
Chardonnay
Cserszegi Fűszeres
Hárslevelű
Chardonnay
Rajnai Rizling
Ottonel Muskotály
Rajnai Rizling
Zalagyöngye
Olaszrizling
Hárslevelű

Olaszrizling

Piros szlanka

Cuvee

Chardonnay
Rajnai Rizling
Olaszrizling
Ottonel Muskotály
Olaszrizling
Kövidinka
Rajnai Rizling
Rajnai Rizling
Chardonnay
Cserszegi Fűszeres
Kunleány
Cserszegi Fűszeres
Ezerjó
Kövidinka
Kerti vegyes
Rajnai Rizling
Bácska
Ezerjó
Ezeréves Magyarország
49 Horváth Nándor
emléke
50 Gál Sándor
Kövidinka
51 Kiss István
Zöldkadarka
52 Lovadinov Radomir Rajnai Rizling
53 Herczeg Tamás
Bianca
54 Hermanucz Szabolcs Piros Szlanka
55 Rajcsics László
Rajnai Rizling
56 Kuzmanovic Tihamér Chardonnay
57 Kovács Mihály
Zöldveltelini
58 Urlauber István
Chardonnay
59 Fehér Vilmos és Fia Chardonnay
60 Zámbó Zoltán
Rajnai Rizling
61 Szegedi István
Cserszegi Fűszeres
62 Kiss Róbert
Rajnai Rizling
63 Dági József
Bianca
64 Zvekanovics Roza
Rajnai Rizling
65 Zvekanovics Roza
Piros Szlanka
66 Agócs Nándor
Meggybor
67 Crnkovity Gábor
Meggybor
68 Keller Kft
Kékfrankos
69 KOCH-VIN Kft
Cabernet Sauvignon
70 ANTALVIN Kft.
Kékfrankos
71 KOCH-VIN Kft
Kékfrankos
72 ANTALVIN Kft.
Merlot

2. fajta + megj.

Édes Kései

Izsáki-Sárfehér

Irsai Oliver
Téli muskotály
Barique

Tramini
Barique

Cuvee

Muskotály
Hárslevelű
Cuvee

Cuvee

Kulneány Cuvee
Cuvee

Rose
Rose
Rose
Rose
Rose

Szín
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér

Évj.
2011
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Termőhely
Kéleshalom
Baja
Baja
Temerin
Kéleshalom
Nemesnádudvar
Gyöngyös
Jánoshalma
Nemesnádudvar
Baja
Jánoshalma
Jánoshalma
Kéleshalom
Jánoshalma
Császártöltés
Temerin
Borota
Hajós
Borota
Jánoshalma
Baja
Jánoshalma
Baja
Jánoshalma
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Borota
Temerin
Jánoshalma

Pont
19,60
18,90
18,90
18,73
18,73
18,67
18,67
18,63
18,57
18,53
18,53
18,53
18,43
18,37
18,33
18,27
18,17
18,13
18,13
18,03
18,00
18,00
17,90
17,90
17,77
17,67
17,60
17,57
17,57

érem
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst

fehér

2012 Jánoshalma

17,53

ezüst

fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér

2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

17,47
17,43
17,40
17,33
17,30
17,17
17,17
17,03
17,00
16,97
16,93
16,90
16,87
16,70
16,67
16,67
16,67
16,63

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz

fehér

2012 Borota

16,53

bronz

fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér

2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

16,50
16,30
16,30
16,27
16,27
16,23
16,13
16,00
16,00
15,80
15,73
15,67
14,33
13,33
18,80
17,57
18,73
18,70
18,60
18,60
18,40

oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
arany
ezüst
arany
arany
arany
arany
ezüst

rose
rose
rose
rose
rose

Baja
Kéleshalom
Temerin
Jánoshalma
Temerin
Jánoshalma
Szabadka
Kunfehértó
Jánoshalma
Baja
Borota
Csávoly
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Temerin
Kéleshalom
Érsekhalma
Borota
Szabadka
Kéleshalom
Hajós
Jánoshalma
Szabadka
Kiskunhalas
Magyarszék
Bácskossutfalva
Kunfehértó
Kiskőrös
Kunfehértó
Jánoshalma
Szabadka
Szabadka
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

H.
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Termelő
Fehér Vilmos és Fia
Hermanucz Szabolcs
Brillant Holding Kft.
Hepp János
Kunvin Kft
Zámbó Zoltán
Kovács Pál
ANTALVIN Kft.
Makai Tamás
Horváth Nándor
Szigeti Imre
Herczeg Tamás
Lakatos Máté
Modra István
Kern József
Marancsik Kornél

Fajta
Zweigelt
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Kadarka
Piros szlanka
Kékfrankos
Kadarka
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos

2. fajta + megj.
Rose
Rose
Rose
rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
rose
Rose
Rose
Rose

Szín
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose

Évj.
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

89 Mileticzki Lázár

Vertelini
Bianca

Rose
Kékfrankos
Kövidinka

rose

90 Robertó Ranch

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

91 Kabács János
Cabernet Sauvignon
92 Fehér Vilmos és Fia Cabernet Franc
93 Gonda János
Cabernet Sauvignon
94 KOCH-VIN Kft
Kékfrankos
95 Fehér Vilmos és Fia Cabernet Franc
96 Hepp János
Zweigelt
97 KOCH-VIN Kft
Cabernet Franc
98 Szegedi István
Kadarka
99 Makai Tamás
Cabernet Sauvignon
100 Varga Lajos
Kékfrankos
101 Majoros Tibor
Kékfrankos
102 Brillant Holding Kft. Kékfrankos
103 Zámbó Zoltán
Kékfrankos
104 Kern Attila
Cabernet Sauvignon
105 Mileticzki Lázár
Kékfrankos
106 Brillant Holding Kft. Cabernet Sauvignon
107 Bohocki Zoltán
vörös
108 Délity Pince
Cabernet Sauvignon
109 Elek Zoltán
Merlot
110 Hugyi Mihály
Cabernet Sauvignon
111 Kunvin Kft
Cabernet Sauvignon
112 Bika Lajos
Cabernet Sauvignon
113 Délity Pince
Cabernet Sauvignon
114 Fehér Vilmos és Fia Cabernet Sauvignon
115 KOCH-VIN Kft
Cabernet Sauvignon
116 Gonda János
Kékfrankos
117 Hermanucz Ferenc Kékfrankos
vörös
118 Lahos Imre
119 Juhász Sándor
Cabernet
120 Kunvin Kft
Kékfrankos
121 Kunvin Kft
Kékfrankos
122 Fenyvesi Csaba
Kékfrankos
123 Palágyi Antal
Kékburgundi
124 Szigeti Imre
Portugieser
125 Makai Tamás
Cabernet Sauvignon
126 Szegedi István
Kékfrankos
127 Hepp János
Kadarka
128 Imre, Zoli, Tibi Laci
Barát xx
129 Urlauber István
Kékburgundi
130 Juhász Sándor
Kékfrankos
131 Juhász Sándor
Cabernet Sauvignon
132 Hepp János
Kékfrankos
133 ifj Németh Nándor
Kékfrankos
134 Ötvös Ferenc
Kékfrankos
135 Modráné Kardos Mária Cabernet Sauvignon
136 Modra István
Kékfrankos
137 Bika Lajos
Kékfrankos
138 Csernák János
Kékfrankos
139 Kiss Róbert
Cabernet Sauvignon
140 Kovács Mihály
Kékfrankos
141 Rajcsics László
Kékfrankos
142 Stadler Zsolt
Zweigelt
143 Kovács Pál
Kékfrankos
144 Bednárik József
Zweigelt

1

2

Cuvee
Barique
Cabernet Cuvee

Granac
cuvee
2

1

Merlot
cuvee
Kékfrankos
Barique
Cuvee
Cuvee

cuvee

Cuvee

Cuvee

Termőhely
Bácskossutfalva
Hajós
Hajós
Hajós
Kéleshalom
Kéleshalom
Kéleshalom
Baja
Baja
Borota
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Jánoshalma
Kiskunhalas
Jánoshalma
Borota

Pont
18,40
18,07
17,93
17,93
17,93
17,60
17,53
17,27
17,00
16,40
16,33
16,30
16,00
16,00
15,83
15,80

érem
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél

2012 Bajsa

15,67

oklevél

2012 Kéleshalom

15,50

oklevél

2009
2011
2o11
2011
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2012
2009
2012
2012
2012
2009
2011
2010
2012
2012
2012
2012
2010
2011
2011
2009
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

18,87
18,83
18,77
18,77
18,73
18,63
18,63
18,63
18,60
18,60
18,57
18,27
18,23
18,20
18,20
18,17
18,13
18,10
18,10
18,07
18,07
18,03
18,00
18,00
18,00
17,97
17,97
17,97
17,97
17,83
17,70
17,63
17,57
17,53
17,43
17,27
17,27
17,27
17,20
17,13
17,10
17,10
17,00
17,00
16,90
16,83
16,73
16,70
16,70
16,63
16,37
16,20
15,77
15,67

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

Temerin
Bácskossutfalva
Hajós-Érsekhalma
Baja
Bácskossutfalva
Hajós
Baja
Kiskőrös
Baja
Bácskossutfalva
Temerin
Hajós
Jánoshalma
Kiskunhalas
Bajsa
Hajós
Temerin
Nemesnádudvar
Temerin
Szekszárd
Kéleshalom
Bácskossutfalva
Nemesnádudvar
Bácskossutfalva
Baja
Hajós-Érsekhalma
hajós
Temerin
Hajós
Kéleshalom
Kéleshalom
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Bácskossutfalva
Baja
Jánoshalma
Hajós
Temerin
Magyarszék
Kéleshalom
Hajós
Hajós
Kéleshalom
Jánoshalma
Kiskunhalas
Kiskunhalas
Bácskossutfalva
Borota
Kéleshalom
Kiskunhalas
Jánoshalma
Borota
Kéleshalom
Jánoshalma

Felső-Bácska legjobb fehérbora: Kunvin Kft Ezerjó bora,
mely 2011-es évjáratú és Kéleshalmán termett.
Felső-Bácska legjobb rozé bora: Keller Kft. Kékfrankos rozé
bora 2012 évjárattal, melyet Baján termeltek.
Felső-Bácska legjobb vörösbora: Gonda János Cabernet
Sauvignon 2011 évjáratút bora lett, melynek Érsekhalma a
termőhelye.
Felső Bácskai Hegyközség díjazott borait mind a Kunvin
Kft nevezte a versenyre és Kéleshalom termőhellyel. Ezek
a következők: Ezerjó Bora (édes-kései) 2011 évjárat,
Kékfrankos rozé 2012 évjárat és Cabernet Sauvignon 2012
évjárat
Jánoshalma város legjobb fehérbora címet Kovács Pál
vette át 2012-es évjáratú Olaszrízlingjéért. Jánoshalma
város legjobb rozéborának Zámbó Zoltán Kékfrankos rose
2012 évjáratú bora minősült. Jánoshalma város legjobb
vörösborának Szegedi István 2012 évjáratú Kadarka borát
találta bírálóbizottság.
Gazdakör legjobb fehérbora: Bánfi Attila Rajnai rízling 2012
évjáratú bora lett. A Gazdakör legjobb rozéborának járó
címet Herczeg Tamás 2012 évjáratú Kékfrankos rosé bora
szrezte meg. Gazdakör legiobb vörösborát Hugyi Mihály
nevezet a Cabernet Sauvignon borával (2012 évjárat).
Legjobb tájjellegű bor (Gál Sándor díja): Horváth Nándor
Borota, Kövidinka bora lett.
Jánoshalma legjobb gyümölcsbora Agócs Nándor 2012
évjáratú meggybora lett
Rizling
Szőlész
és
Gyümölcsész
Egyesület
pálinkabemutatójáért különdíiat kapott.

2013 -as év Borkirály
választása

Gazdakör Gyümölcs-és Szőlőtermesztők Egyesülete
Fent kívánja tartani az elmúlt évek gyakorlatát, a Borkirály
választást. A választást a jövőben a Felső-Bácskai Borverseny keretében tartják. A jelenlegi választás joga a Gazdakör választmányáé. Kikötésük, hogy a Borkirály a szőlőtermesztésben, borászatban kiválóan működjön. Emellett a
szőlészet és borászat elősegítésében is élen kell járnia.

A 2013-as év Borkirályának Gazdakör Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesülete Gál Sándort választotta.
A Borkirály köteles alattvalót támogatni A borkirálynak
joga a Gazdakör rendezvényein való részvételre a 2013-as
évben. A 2013-as év Borkirálya címet a 2014 februári Borversenyig viselheti.

Felhívás
Kérjük, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Jánoshalma
Tűzvédelméért Közalapítvány
részére ajánlják fel.

BOR
A MINDENNAPOKRA!
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
E B É D J E H Á Z H O Z S Z Á L L Í T Á S Á T.

ADR biztonsági tanácsadó

Kötelező üzemanyag szállítási, telephely
ADR oktatások

06-20/36-25-735

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!

Adószám: 18343744-103
Köszönettel:
Az Alapítvány Kuratóriuma

Rendelkezés
az adó 1% százalékáról
A kedvezményezett neve:
Jánoshalmi Önkéntes
Polgárőrségi Egyesület
Adószáma:
18360952 - 1 - 03
Címe: 6440. Jánoshalma.
Béke tér 1.

FELHÍVÁS
Tisztelt Támogatóink!

Alapítványunk
adószáma:

Köszönjük, hogy adójuk 1%-ának
18344484-1-03
alapítványunkra történő utalásával
Köszönjük
a támogatásukat!
eddig is segítették a Bölcsőde és
Mikó Mária intézményvezető
az Óvodák működését!

Jánoshalmáért
Alapítvány

Adószám az 1%-hoz:

18343706-1-03

Számlaszám:
11732129-20031794
6440 Jánoshalma,
Béke-tér 1.
Tel.: 06-77/501001 /127

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

18359639 - 1- 03
Kedvezményezett címe:
6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145
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Változott a földhasználati nyilvántartási eljárás
2013. január 1-től

2000. január 1-je, a földhasználati nyilvántartás felállítása óta a földhasználati bejelentési kötelezettség a
mindenkori földhasználót terheli. A földhasználó maga
a tulajdonos abban az esetben, ha a tulajdonában lévő
földterület használatát, hasznosítását nem engedte át
más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében).
2012. 12. 31-ig az alábbi két esetben nem terhelte a
földhasználót bejelentési kötelezettség:
– ha a földhasználó által használt terület az ingatlannyilvántartás szerint erdő művelési ágban van nyilvántartva;
– ha a földhasználó országos viszonylatban (akár darabokban is, de összesen csak maximum) 1 hektár, vagy
ennél kisebb területet használt.
A földhasználati nyilvántartás tárgya 1.) a termőföld (az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván),
2.) valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt
álló belterületi föld (az a földrészlet, amelyet a település
belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő,
gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított
terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván), ide nem értve az erdő művelési ágú területet.
Az ingatlan-nyilvántartásban zárkertként nyilvántartott
ingatlanokra a termőföldre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
Változások:
2013. január 1-vel a földhasználónak területnagyságtól függetlenül minden aranykorona (AK) értékkel
bíró termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági
művelés alatt álló belterületi föld, és zártkert (kivéve
az erdő művelési ágú terület, melyet az erdőgazdálkodói nyilvántartásba kell bejelenteni) használatát be kell

jelenteni a földhivatal felé.
Ennek indoka a földhasználati nyilvántartás teljességének biztosítása, a földhasználati viszonyok átláthatósága. Ezen rendelkezés keretében pótolni kell az elmaradott bejelentéseket a földhivataloknál, amely most,
és 2013. január 1-vel visszamenőleges hatállyal (és
az új területek használatának bejelentése is) illetékmentes. Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az
a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség
csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik. Csak azon ingatlanokat kell figyelembe venni, melyek Aranykorona (AK) értékkel bírnak (ház, udvar, otthoni kiskert nem ide tartozik). A
www.magyarorszag.hu oldalon az ingatlankeresőben
minden ügyfélkapuval rendelkező személy 20 db ingatlan ezen adatát megtekintheti ingyenesen, amennyiben
bizonytalan.
A földhasználati bejelentési kötelezettség határideje: Általános szabály, hogy a földhasználónak a használat megkezdésétől számított 30 napon belül kell a földhasználatát bejelenteni a földhivatalhoz a földhasználati bejelentési adatlap formanyomtatvány kitöltésével. Az
elmaradott bejelentéseket 2013. Április 30-ig kell megtenni.
A földhasználók azonosító adatainak kötelező
bejelentése: 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatással bírnak mindazok a földhasználók, akik:
már 2012. december 31-ig bejegyzésre kerültek a
földhasználati nyilvántartásba, és
egyébként 2013. január 1-jével új földhasználatuk
nem keletkezik, vagy a fennálló földhasználatukban változás nem következik be, melynek alapján egyébként
eleget kellene tenniük a földhasználati bejelentési kötelezettségnek is.
A termőföldről szóló törvény új 25/G. § (1) bekezdé-

Évzáró-évértékelő közgyűlés
a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesületnél.

Február 16-án tartotta meg évzáró közgyűlését a BEM JÓZSEF
HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET.
Györgypál Csaba nyugállományú alezredes az egyesület elnöke, a határozat képesség megállapítása után kezdte meg az egyesület
2012 évi tevékenységének ismertetését. Értékelte az egyesület helyzetét, a benyújtott pályázatok eredményességét. Tájékoztatta a közgyűlést az elnyert illetve kapott támogatásokról, külön kiemelve és megköszönve az állampolgárok SZJA
1%-a felajánlásából származó.
101.895Ft-ot.
2012-ben egyesület 3 tagja részesült Honvédelmi Minisztériumi elismerésben.
A költségvetési helyzet ismertetése után, az egyesület által szervezett rendezvények kerültek értékelésre. A különböző szórakozást
és egészség megőrzést szolgáló
rendezvények, kirándulások mellet
kiemelt fontosságú tevékenység volt
a hagyomány őrzés illetve a város
társadalmi életében való aktív részvétel, különös tekintettel a május
24-én az egyesület szervezésében
és levezetésével megtartott Magyar
Hősök Emlékünnepe a „HŐSÖK
NAPJA” megemlékezés. Az ünnepi
megemlékezés az egyesület egyik
kiemelt rendezvénye.
Szeptember 28-án „BAJTÁRSI

TALÁLKOZÓ” keretében az egyesület megemlékezett a 102. légvédelmi tüzér ezred megalakulása 54.
évfordulójáról és az „Idősek Világnapja” alkalmából műsoros rendezvénnyel köszöntötte tagjait
A „Halottak napján” a „Hősi Sírkert”- ben történt kegyeleti gyertya gyújtáson túl megemlékeztek
és tiszteletüket tették a jánoshalmi
temetőkben nyugvó katonabajtársaik, volt munkatársaik sírjainál.
A beszámoló a 2012 évi gazdálkodás értékelésével zárult.
Az elnökségi beszámoló után
Korom István nyugállományú r.
főtörzsőrmester a Felügyelő Bizottság ( FEB ) elnöke ismertette a FEB
jelentését a 2012 évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól, az
egyesület működési rendjéről és a
gazdálkodás helyzetéről.
A tagság az elnökség beszámolóját valamint a FEB jelentését egyhangúlag elfogadta.
Ezek után került sor
a 2013 évre tervezett programok
ismertetésére. Külön kiemelve 2013.
év három fő programját a májusi
„Hősök Napja” ünnepi megemlékezést, a júniusi megyei bajtársi egyesületek találkozóját és a 102. légvédelmi tüzér ezred megalakulása 55.
évfordulójának méltó megünneplését. A „Költségvetési terv” valamint
az éves tagdíj és az állampolgárok által felajánlott 1% tervezett fel-

Az ünnepeltek csoportja,

használásának ismertetésére után a
tagság a beterjesztett költségvetést
illetve a tervezett programokat egyhangúlag fogadta el.
A közgyűlés érdemi munkájának zárásaként először dr. Kovács
György nyugállományú mérnök
ezredes a DAR elnöke kért szót.
Ismertette a BEOSZ elnökének levelét, majd elismerően szólt az egyesület éves tevékenységéről, kiemelve a hagyományápolási munkát.
Sere Mihály a HKKE elnöke a kapcsolódó programokról szólt. Durgó
Tamás százados a Magyar Honvédség megyei Katonai Igazgatási
és Érdekvédelmi Iroda parancsnoka hozzászólásában kiemelte az Iroda és az egyesület közötti jó együttműködést. Deli József nyugállományú ezredes a DAR tiszteletbeli elnöke a 102. létü. e. magalakulása 55. évfordulójának méltó megünnepléséről szólt. Petruska Sándor nyugállományú alezredes és
Kecskés József nyugállományú
őrnagy további jó munkát kívánt az
egyesület vezetésének.
A
közgyűlés
zárásaként
Györgypál Csaba elnök köszöntötte a 2012. évben „kerek” születésnapi évfordulót megélt tagjait, köztük az egyesület legidősebb tagját Maszlag István nyugállományú
pü. őrnagyot, aki tavaly töltötte be
85. élet évét.
GYPCS

se értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak a statisztikai azonosítóját, cég esetében cégjegyzékszámát kell bejelentenie az
ingatlanügyi hatóság felé.
Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót (személyi igazolványt, ha régi típusú, és a személyi szám nincs benne,
akkor a személyi számot is hivatalos papírról fénymásolni kell) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya), gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is. Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes.
Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése
szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a
földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie személyesen,
vagy postai úton. Az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak
a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba
vett földhasználatával érintett földrészletek vannak, de
az adatbejelentő lapra a hrsz-os felsorolás NEM kell.
Ez esetben az a járási földhivatal, amelyikhez a földhasználó benyújtja az azonosító adatközlési adatlapot,
az adatlapon feltüntetett települések alapján intézkedik a
többi érintett földhivatal felé, hogy azok is nyilvántartásba vegyék a földhasználó azonosító adatait. Az azonosító adatok kötelező bejelentésének az a célja, hogy ki
lehessen egyértelműen mutatni, miszerint egy személy,
illetve gazdálkodó szervezet az országban mekkora terü-

letet használ, és milyen jogcímen.
A földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja azt a
bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.
Az azonosító adatok kötelező bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét követően a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő. A „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” a www.foldhivatal.hu honlapon, az Ügyintézés - Nyomtatványok menüpontból
letölthető. Jelen írás bővített változatát fellelheti a www.
janoshalma.hu honlapon.
Összeállította:
Csanyik Zoltán Mihály Agrárkamarai tanácsadó
csanyik.zoltan@agrarkamara.hu
0630/298-7429
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Unoka nézőbe
Kisﬁuk született Gábor ﬁaméknak.
Csak az a probléma, hogy ők messze laknak.
Az óceánhoz közel a messze Angliában,
Angliának is a túl oldalában.
Úgy szeretnék eljutni egyszer hozzájuk,
Megnézni hol élnek, milyen a lakásuk.
Nagyvárosban laknak, Bristol annak a neve,
Úgy tudom, van neki is repülőtere
Picike unokám, úgy szeretném látni,
Magamhoz ölelni, összepuszikálni.
Szereti a hasát, úgy nő mint a gomba,
Nagyon leven, mondják a telefonba!
Összecsomagolok, megyek Ferihegyre,
Ott majd veszek jegyet egy repülőgépre.
Igaz repülőn én nem ültem még soha,
De most kipróbálom, milyen a magasba.
Biztos, hogy onnan majd többet lehet látni,
Leszállás után már ők ott fognak várni.
Egy hetet rászánok, én is megérdemlem,
Hogy világot lássak, ebben az életben.
HA lejár az egy hét újra visszajövök
Egy másik járattal majd haza repülök.
Szívem feltöltődik gyermekszeretettel
Teszem tovább dolgom amíg még tehetem!
2013.02.04
Gaics Mihályné
Juli mama

„Felhívás!

Pszichiátriai szerek
viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára“ vagy
„viselkedési rendellenesség“ miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivítás
témájában.
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55,
06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!“

A di etet i ku s
t a n ác sa i
Amit a tejallergiáról
tudni kell

Gyermekkorban az egyik leggyakoribb
táplálékallergén a tejfehérje. A tejfehérje
allergia vagy, ahogy gyakrabban emlegetik a tejallergia azonban nem tévesztendő
össze a tejcukor érzékenységgel (laktóz intoleranciával).
A tünetek az allergént tartalmazó étel /
élelmiszer elfogyasztása után különböző időpontokban jelenhetnek meg. Az ún. korai
tünetek közvetlenül az allergiát kiváltó étel/
élelmiszer fogyasztása után néhány perccel hányás, hasmenés, véres- nyákos székletürítés, bőrkiütés, viszketés, kipirulás, orrfolyás, súlyos esetben hirtelen vérnyomásesés, az ajak duzzanata, gégevizenyő képében mutatkozhatnak meg. Az ún. késleltetett
reakció tünetei az allergénnel való találkozás
után 4 - 12 órával alakulhatnak ki, melyek
apró, piciny bőrbevérzések (purpura), fejfájás, migrén, székrekedés formájában jelentkezhetnek.
A tejallergia kezelése a szigorú tejmentes diéta. Ez azonban nem csak azt jelenti, hogy a gyermek nem fogyaszthat tehéntejet, hanem azt is, hogy a tejallergiás gyer-

mek étrendjében kerülendőek a tejkészítmények, a tej felhasználásával készült termékek
és minden olyan élelmiszer, amelyben a tejfehérje akár adalékanyag vagy szennyeződés szintjén jelen lehet.
Tejallergiás gyermek kecske-, juh-, kancatejet sem fogyaszthat, mivel ezek fehérje összetétele igen nagy fokban hasonlít a
tehéntejéhez, ezért ugyanúgy allergizálhat.
Fontos, hogy a tejallergiás gyermek számára a diéta teljes időtartama alatt is biztosítani kell a megfelelő összetételű és minőségű táplálékot. Természetesen a táplálékallergiás gyermeknek sem kell lemondani a finom
ételekről, jó ízekről, hiszen számos - a tejmentes diétában - jól használható tejhelyettesítő termék létezik, melyek változatosabbá
tehetik a diétát.
A megfelelően összeállított étrend már
igen rövid idő alatt a tünetek enyhülését,
megszűnését eredményezheti és hosszú
távú alkalmazása során sem alakulnak ki
hiánybetegségek.
Faragóné Hován Éva
dietetikus

Harmincéves találkozó

2013. március

Dr. Rapcsányi
László emlékére

„Elmennek az öregek, fiúk” – írta Ladányi Mihály, az 1956 után indult költőnemzedék legnagyobb tehetsége. Ez
verssora jutott eszembe most, hogy Dr.
Rapcsányi László 2013. február 10-én
megtért a Teremtőhöz, csendes, szilárd hitét egykori hallgatóira testálva elment. Utolsó földi útjára 2013.
február 20-án kísérték óbudai temető
Főnix ravatalozójából a katolikus egyház szertartása szerint.
A látszólag feltűnésmentes élete csak
végével érezteti a hiányt. Jánoshalmán
született 1925 áprilisában, Béla napján. 1945-ben, Baján érettségizett a
cisztercieknél, utána az akkori Pázmány Péter Tudományegyetemen lett
jogász. Így lett ügyvéd 1950-től 1957-ig. 1958-tól lett alkalmi újságíró,
1960-ban már a Magyar Rádiónak külsőzött, és az új mechanizmus első
évében már belső munkatárs is lehetett, hamarosan főmunkatársi rangban. 1993-tól a vallási főszerkesztőség vezetője lett.
Tiszta, szép magyar nyelvhasználatáért 1985-ben Kazinczy-díjat kapott.
Akkoriban még komoly elismerésnek tekintették, 2005-ben kapott Aranytollat, 2008-ban Pulitzer-díjas is lett.
Baja díszpolgára, és a Jánoshalmáért cím birtokosa hitvallásnak beillő nyilatkozata felér egy vallomással, amely a vele egyidős társának, a
Magyar Rádiónak szólt:
- Azt hiszem, a rádiót nekem találták ki. A rádióban az a csodálatos, hogy
kezemben egy magnetofonnal bárhol, bármilyen körülmények között
varázsolhatok – szavakkal. Mert a rádió, ha nyilvános is, akkor is mindig
intim. Itt pontosan kell fogalmazni, és a hang színéhez és a játékhoz mindenkori társunk a fantázia. A rádió felserkenti a képzeletet és mindenhol
társ: az asztalnál, ágyban, úton, sötétben, behunyt szemmel. – mesélte a
tavaly szeptemberben megtartott jánoshalmi könyvbemutatóján is.
Reméljük, lesz még kikkel megosztania tudását, derűs bölcsességét, s
azt a műveltséget, melynek hiányát világunk már ma is megsínyli.

Felvételünkön az 1983-ban végzett 4. b. osztály 30 éves osztálytalálkozójának résztvevői
láthatók, Az osztálytalálkozón 3 fő kivételével mindenki jelen volt, szerencsére a két volt osztályfőnök is! Dr Bácshelyi Kálmán és Dienes Irénke. A jó hangulatú találkozót a diákotthonban tartottuk, ahol előkerült egy régi napló is. Remélem még sok osztálytalálkozót megérünk,
mindenkinek ezt kívánom! Tisztelettel: Kriván Péter

Egészségoldal Fiziotherapeuta szemmel

„ A derékfájdalom a második leggyakoribb panasz, amivel az emberek or voshoz fordulnak.”
A csontkovácsolás (kyropraktika) végső soron nem egy ördögi tudomány, hanem
egy manuális technika, amellyel a gerinc
ízületeiben kialakuló blokkokat lehet feloldani, ezzel az energiaáramlást szabaddá
téve, legalábbis segítve testünkben. Természetesen ez is egy keleti gyógymód, amit a
19. században nyugati orvos-zarándokok is
megismertek és előszeretettel használták saját praxisukban. Napjainkban,
mint minden máshoz, ehhez is meghatározott végzettség szükséges. Amerikában ezt a szakmát egyetemen oktatják, és legalább annyira elfogadott,
mint Európában a gyógytornász végzettség.
Magyarországon hivatalosan - sajnos - csak orvosi végzettséggel szerezhető meg a képesítés egy 2 éves tanfolyam elvégzése után. A mostoha körülmények ellenére itthon is egyre több természetgyógyász-szakember
alkalmazza terápiájában. Kétféle irányzat létezik: szelíd csontkovácsolás és
egy drasztikusabb vállfaja, ami sokszor károkat is tud okozni a szervezetben.
Most kizárólag csak a szelíd csontkovácsolás jellemzőit fogjuk tárgyalni.
Mi is az elméleti háttere ennek az amúgy nagyon egyszerű technikának?
Köztudomású, hogy a gerincünkben lévő gerincvelő a központi idegrendszerünk szerves része. Innen futnak ki a plexusok (idegfonatok), melyek beidegzik belső szerveinket, bőrünket, izmainkat, csontjainkat, stb. Egy gerincsérülés komolyan veszélyeztetheti az optimális ingerületvezetést a gerincvelőben, ill. funkciózavarokat okozhat testünk különböző területein. Testünk mindig jelez fájdalommal, érzészavarral vagy valamilyen funkciókieséssel – pl.:
nem tudunk lábra állni. Mivel gerincünk 34 csigolyából és 23 porckorongból áll, ezért számos helyen előfordulhat funkciózavar. Lehetnek kopások,
meszesedések, discopathia, derékfájás, izomhúzódás, izomgörcs, myalgiás
csomók, porckorongsérv, gerincferdülés és hosszan sorolhatnám még. Bármi panaszunk is legyen, nagyon fontos, hogy kiderítsük, mi okozza a panaszt!
Hiába veszünk be fájdalomcsillapítót, ha nem kezeljük az okot! Minél inkább
halogatjuk az oki terápiát, annál nehezebb lesz azt később hatásosan gyógyítani.
A legjobb gyógymód a pihenés – ilyenkor képes szervezetünk regenerálódni. Bármi mással is próbálkozunk, ha nem hagyunk elegendő időt testünknek a regenerálódásra, akkor ne várjunk felépülést se. Mit jelent végső soron
a pihenés? Ilyenkor néhány napig feküdni kell és lúgosító kúrát tartani, ami
csökkenti a savasodást a gyulladt területen. Emelett tanácsos szakembertől
(gyógytornásztól) néhány hasznos mozgásgyakorlatot kérni, melyet utána a
hétköznapjainkba be kell építeni. A fizikai és szellemi munkát (vagy ülőmunkát) végzőknek is javallott naponta 10 percet gerincük karbantartására szánni, mely főleg nyújtó, lazító és néhány izometriás gyakorlatot foglal magába.
Sok ember ilyenkor így reagál: „Eleget mozgok én, az is olyan, mint a torna. Minek tornázzak otthon?“ Nekik üzenem, hogy a hétköznapi mozgá-

sok során sajnos izomrostjainknak csak egy meghatározott szakaszát használjuk. Az izomrostoknak van eleje és vége. Erő kifejtésekor ezek közelednek egymáshoz. Minél alaposabban, kontrollálva mozgatjuk őket, annál jobb
lesz a vérkeringésük és az élettani funkciójuk. Ha csak a hétköznapi mozgásokra korlátozódik az izomrostok tevékenysége, akkor rengetes feszültség,
salakanyag gyülemlik fel bennük, ami az izmok merevedéséhez, görcsökhöz,
kötöttséghez, fájdalomhoz, meszesedéshez vezet. Saját érdekünk izmainkat
karban tartani. Van egy mondás, amit talán már sokan hallottak: „Testünk lelkünk temploma.“ Hát ennek megfelelően bánjuk vele.
A csontkovácsolás is csak akkor tud hatásos segítséget nyújtani, ha
hagyunk időt a szervezetnek a gyógyulásra. Sajnos a magyar ember jellemzői közé tartozik, hogy az utolsó pillanatra halogatja a megoldást, ill. a félmegoldásokat.
A szelíd csontkovácsolás módszere a gerinc melletti mély hátizomzat fellazítása, majd a megrekedt levegő kipréselése a tüdőből. Ezt követi a porcos összeköttetéseknél kialakult blokkok feloldása. Ezt először a saggitalis
(flexió-extenzió) síkban tesszük hason és háton fekvő helyzetben, majd oldalfekvő helyzetben következik a horizontális (laterealflexió) síkban. Végül a
frontális (rotáció) síkban mobilizáljuk a gerincet óvatosan – ez a legnagyobb
koncentrációt igénylő kezelési mód! Fekvő helyzetben csak a háti és az
ágyéki szakaszt szabad kezelni! Ehhez hozzájárul még a csípőízület kilazítása, mely szoros összeköttetésben áll az alsó gerincszakaszunkkal, keresztcsontunkkal. A nyaki gerincszakasz amit utoljára mobilizálunk ülő pozícióban,
ugyanilyen sorrendben: flexió-extenzió, lateralflexió és rotáció.
Egy rutinos csontkovács 5 perc alatt képes egy kezelést lezavarni, de egy
minőségi foglalkozás kb. 45-60 percet igényel. Ennyi idő kell, amíg az izmokat kellőképpen fel tudjuk lazítani, ill. biztonságosan fel tudjuk oldani az ízületi blokkokat az adott személyre szabottan. Egyetlen kezeléstől természetesen
nem szabad csodát várni, bár az első alkalom után szokott leggyakrabban
előfordulni a méregtelenítő folyamatok tömkelege (fejfájás, szédülés, hányinger, hasmenés, stb.). Kezelés után gerincünkben szabadabban, optimálisabban áramlik az energia – ha tetszik, a gerincvelőben lévő folyadék (liquor) –
és ez készteti a szervezetet a salakanyagok könnyebb eltávolítására.
A kezelésekből mindenképpen szükséges 3-4 ahhoz, hogy lényeges változást érjünk el. Nagyon fontos a kezelések utáni bő folyadékbevitel (alkoholmentes) és pihenés (fekvés). Kezelések között 1 hónapot érdemes kihagyni
és azt megfelelő célzott izomerősítéssel kitölteni, hiszen hiába „teszi helyre”
a csontkovács a gerincünket, ha saját magunk nem erősítjük meg a körülötte
lévő izomzatot. Izomerősítésre rengeteg eszköz szolgál, de ne felejtsünk el
gyógytornász szakembertől tanácsot kérni. Egy rosszul végzett gyakorlat is
komoly károsodást okozhat! A legjobb eszközök és gyakorlatok azok, amik a
mélyizomzatot is edzik és a proprioceptivitást (ízület körüli izomzat gyors reagálása az instabil helyzetekre) fejlesztik. Ezek az eszközök – a teljesség igénye nélkül – a fizioball, dinamikus ülőpárna, márkás gördülőtalpas lábbelik.

L5

alsólábszár, boka, lábfej

Az indikációs területe nagyon széles a kyropraktikának (csontkovácsolásnak), hiszen a gerinc fiziológiás helyzetbe való „visszakerülése” az egész
szervezetre nézve jótékonyan hat. Legyen szó mozgásszerv-rendszeri problémákról, anyagcserezavarról, látásromlásról, migrénes fejfájásról, stb. 3-4
kezelés „csodákat“ tud tenni. Ehhez persze hozzátartozik, hogy saját magunk
is változtassunk életmódunkon, helyettünk senki sem fogja megtenni!
Milyen kontraindikációi vannak a szelíd csontkovácsolásnak? Számos terápiás fogás bárkin elvégezhető, tehát csak relatív (viszonylagos)
kontraindikációk léteznek, mint pl. erős csontritkulás, hemiparezis, műtött
(csavarozott) gerincszakasz, erős meszesedés, Bechterew-kór. Természetesen az alább felsorolt problémák kialakulásában nagy szerepet játszik az
oki terápia halogatása. De mint minden kezelésnek, a csontkovácsolásnak is
egy alapos betegvizsgálat a kezdő lépése, amikor is kiderül, kezelhető-e a
személy vagy sem.
Következő számunkig is erőt egészséget kívánok minden kedves olvasónknak!
Kelemen Tamás - gyógytornász
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

H-6440 Jánoshalma, Bajai u. 66.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

Szabó Imre

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

temetésén részt vettek, elhelyezték sírjára a tisztelet
és szeretet virágait, osztoztak bánatunkban és mély
fájdalmunkban.
Gyászoló család

Emlékezés

kedd, csütörtök 1330-1630.

FIGYELEM!
CÍM ÉS SZÉKHELYVÁLTOZÁS!

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Városgazda Kft székhelye és ügyfélszolgálati irodájának
helye megváltozik.
Az új iroda címe: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. volt kollégium épülete.

Emlékezzünk

Időpontja: 2013.03.25-től

Brenner Zoltán

halálának 5. évfordulójára!
„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szerettünk, azt nem feledjük el.“
Szerető családod

Ettől az időponttól már csak az új helyen lehet ügyet intézni.
Telefonszámunk változatlanul a 77-401-344.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.
Érdeklődni: 06-30-535-50-14

S Z Á LL ÁS H E LY É S TE R E M B É R LE T !

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. Alkalmakra és
folyamatosan. Irodák és közösségi terem. Érdeklődni: 06-30-904-49-41

NŐI TORNA A SPORTCSARNOKBAN! MINDENKIT VÁRUNK!
ÉRDEKLŐDNI A HELYSZÍNEN.
SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG

2013.03.23-ig a 77/402-493-as telefonon
2013.03.25-től a 77/401-168-as telefonszámon lesz lehetséges.
Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét.!

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

Szerencse
lovagok
figyelem!

Megkezdődött a
Szerencsejáték Zrt által
forgalmazott kaparós
sorsjegyek árusítása

KISS ATTILA
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.
Tel.:06-20-32 39 906

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám,
szerelvény
- barkács árú,
- kerti gép, kisgép
autó-, traktor-,
kerékpár alkatrész

ADÁS-VÉTELKÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.4 4
(volt Kistüzér)

+36703196808

Benzinkúton

Állattartók
figyelem!
Napos és előnevelt
baromfik előjegyzése a
Bajai utcai és Mélykúti
utcai Tápboltokban
valamint a
06 -30/338-25 - 08
telefonszámon

STÍLUS ÜZLET
MÁRCIUSI AKCIÓJA

Húsvétváró akciónk:
minden héten más-más termékek akciós áron!

Kiárusítás:

40-60-100 W-os hagyományos égők: 89.- /db

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

Jánoshalmán a Mélykúti úton
családi ház eladó. Irány ár: 4,5
millió forint. Érdeklődni lehet:
06-20/95-14-495 telefonon

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szoló csa lá dok megbí zá sá ból 2013. február hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:
Kubatov Sándorné
sz: Tamasi Erzsébet
élt: 69 évet
Kopcsek Jánosné
sz: Kiss Katalin
élt: 75 évet
Sere György
élt: 82 évet
Bajusznás Mihály Józsefné
sz: Vinek Franciska
élt: 90 évet
Szabó Imre
élt: 66 évet

Varga Veronika
élt: 65 évet
Jakity István
élt: 64 évet
Babicskovics Márk
élt: 89 évet
Eisenhut József
élt: 79 évet
Greksa Pálné
sz: Kiss Ilona
élt: 80 évet
Sári Béla
élt: 80 évet
Beszéné Farkas Erzsébet élt: 68 évet

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!
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.
Dr Csény i Attila cég vezető

2013.
március 20-án
Kirakodó Vásár

Víz, gáz,
központi fűtés
szerelés
Napkollektoros és
hőszivattyús
rendszerek kiépítése
(referencia munkák)

06-30/9-671-296

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2013. február hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Vörös Jenő (1939)
Szűcs Mária (1962)
Fialla Ferenc (1939)
Szabó Balázs (1954)
Szarvas János (1929)
Nagy Sándor (1938)
Czeller Ferenc (1923)
Bodó Istvánné sz. Mintál Irma (1926)
Kovács Jánosné sz. Repka Anna (1933)
Szarvas Józsefné sz. Rendek Etelka (1926)
„A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan, valami, ami
csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.”
(Arthur Schopenhauer)

Nagy Zsolt ügyvezető
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Ezt a cikkemet édesapám emlékére írom, aki már sajnos sok éve nincs közöttünk.
Életének tíz legszebb évét vette el tőle a katonaság, a
háború és a hadifogság. Szerencsésen túlélte a háború
harcait és a hadifogságot is.
Az orosz hadifogságból hazatérve, itthon egy igazoló
bizottság előtt kellett megjelennie. A bizottság elnöke azt
kérdezte tőle, hogy miért harcolt a szovjet csapatok ellen
a háborúban. Édesapám azt válaszolta, hogy magyar földön, minden magyar katonának kötelessége a hazáját
megvédeni. Nem önkéntesség dolga volt ez akkor, kötelező volt a frontra menni, mert az ellenszegülőket hadbíróság elé állították. A bizottság elnökét nem elégítette ki a válasz, megkérdezte apámtól: Miért nem tagadta
meg a katonai szolgálatot, miért nem lett inkább ellenálló
partizán? A provokatív kérdésre édesapám azt válaszolta, hogy nem volt a környéken elég erdő, ahol ő partizán
tevékenységet tudott volna végezni. A humoros választ
nem méltatta kellőképpen az igazoló bizottság.
Apám nyolc évig nem kapott semmilyen komolyabb
munkát a környéken. Megbélyegzett ember lett. Ő volt a
horthysta katona, aki harcolt a szovjetek ellen. Kezdetben nagymamám vállalkozásában segédkezett, majd a
vállalkozás elvétele után, a megmaradt földeken gazdálkodott, nehéz körülmények között.
Mivel szüleim dolgoztak, ahogy egy kicsit nagyobbacska lettem, engem küldtek a boltba sorban állni kenyérért.
A boltos egy nagy darab kövér ember volt, aki naponta
beírta a füzetébe, hogy melyik család mennyi kenyeret
vitt aznap haza. Ha valaki többet vitt az előírtnál, az már
élelmiszer felhalmozásnak minősült és büntetendő cselekménynek számított abban az időben. A boltosnak ilyen
esetet jelenteni kellett a hivatalos szerveknek.
A boltos a boltban csúnyán kiabált a szegény emberekkel. Ez a boltos a szüleimre haragudott, ezért nem
szívlelt engem sem. Hiába kerültem sorra, már a mögöttem álló felnőtteket szolgálta ki, átnézett felettem, mintha
levegő lettem volna. Egy idő után meguntam ezt és kiabálni kezdtem: Boltos bácsi, kérem én voltam itt előbb,
tessék nekem a pénzemért kenyeret adni, mert engem
azért küldtek ide a szüleim, hogy kenyeret vigyek haza.
A boltos arca, pillanatok alatt haragosra változott, lehajolt hozzám és azt mondta: „Burzsujoknak nincs kenyér
ebben a boltban“. Nem értettem és most már sírva mondtam neki: „Boltos bácsi engem Ferinek hívnak, nem pedig

Édesapám emlékére

burzsujnak“. Erre kizavart a boltból.
A hosszú sorban állástól elfáradva, félve szüleimtől
is, hogy nem viszek kenyeret nekik, sírva indultam haza.
Szerencsémre szembejött velem Julcsa néni, a környék
egyik legnagyobb szájú asszonya. Nem félt senkitől,
mindenkinek megmondta a véleményét, ezért tisztelték
is az emberek. Kérdésére válaszolva, elmondtam neki,
hogyan jártam a boltban. Julcsa néném kézen fogott és
visszament velem oda, és ott se szó, se beszéd, felrakott engem a pultra, egyenesen a boltos elé. Könnyű volt
neki ezt a műveletet végrehajtani, hiszen elég vézna kis
legényke voltam én akkortájt.
„Ki a burzsuj, ez a sovány gyerek vagy Te a kövér disznó?“ – kérdezte a meglepett boltostól. „Azonnal szolgáld
ki ezt a gyereket!“ – kiabálta Julcsa néném.
A boltos elvörösödött és elém dobta a kenyeret, közben az arcomba sziszegte: Nesze, hogy akadjon meg a
torkotokon a dolgozó nép kenyere, ilyen ingyenélőkre
nincs szüksége a társadalomnak. Megint nem értettem
mit mond, de miután fizettem, nem is törődtem már vele,
örömmel vittem haza a kenyeret. Este a munkából hazatérő édesapámat megkértem, hogy mondja el nekem,
mit jelentenek a boltos által használt szavak, mert nem
értem őket.
Édesapám a térdére ültetett és mosolyogva válaszolt:
Ezt neked kisfiam nem is kell értened, hisz a boltos bácsi
se tudja mit beszélt. A boltos bácsi a tanácselnök feleségének a rokona, ezért én most nem szólhatok neki semmit, de ne búsulj fiam, minden elmúlik egyszer. Lesz még
egyszer ünnep a mi utcánkban – vigasztalt édesapám.
Egy fontos tanulságot, azonban ebből az esetből is
leszűrhetünk. Az egyszerű emberekre, amilyen a Julcsa néni is, mindig számíthatsz, ők mindig visszamennek veled a boltba kenyérért, de a tanácselnök felesége, nem biztos, hogy visszamenne veled. Tiszteld ezért
az egyszerű embereket, köszönj nekik előre, mert a bajban őrájuk biztosan számíthatsz- mondta apám. Neki lett
igaza, új tanácselnök jött a régit leváltották és vele együtt
eltűnt a rokona is a boltból. Nem kellett félnem többé
attól, hogy újra nyilvánosan megalázzanak a boltban.
Kenyeret nem mindig tudtunk vásárolni, ha kevés volt az
ennivaló, édesapám elővette a hegedűjét vagy a tangóharmonikáját és muzsikált nekünk. Ilyenkor olyan jó hangulat kerekedett nálunk, hogy el is felejtettük, hogy éhesek vagyunk.

A Hergevica Kft.

SZARVASMARHA
TELEPI
ÁLLATGONDOZÓ
munkakörbe Jánoshalma területére felvételt hirdet:
Elvárások:
- önálló munkavégzés a jó gazda
gondosságával
- kreativitás
- rugalmasság
Előny:
- szakirányú végzettség (állattenyésztői,
állategészségügyi)
- szakmai tapasztalat
- mezőgazdasági vontató jogosítvány
Fizetés: megegyezés szerint
Jelentkezését kizárólag írásban (szakmai) önéletrajzzal
és meglévő bizonyítványok másolatával a következő
címre várjuk 2013. április 30-ig:
Hergevica kft.
6440 Jánoshalma, Rákóczi u.7.

Jött 1956 októbere. A forradalom kitörése után, néhány
nemzetiszínű karszalagot viselő, puskás nemzetőr jelent
meg nálunk, házkutatás céljából. Feri bácsi, bejelentés
érkezett, hogy ávósok bujkálnak a padlásán, körülnéznénk – mondta vezetőjük.
Apám szóhoz sem jutott a meglepetéstől, ő, aki még
munkát sem kapott a rendszertől, ő bújtatná a rendszer
kiszolgálóit? Furcsa tréfája volt ez a sorsnak. A nemzetőrök nem találtak senkit, Így elmentek. Gyorsan fordult a
világ, újra bejöttek az oroszok. Egyik este géppisztolyos
rendőrök és bőrkabátos nyomozók törtek ránk. Közölték apámmal, hogy házkutatást tartanak, mert bejelentés
érkezett, hogy ellenforradalmárokat rejtegetünk. Annak
rendje és módja szerint, azonnal meg is kezdték a házkutatást. Apám igyekezett a nyomukban lenni, mert az a
hír járta, hogy fegyvert csempésznek be a házba, eldugják, majd azt megtalálva, ráfogják a gazdára, hogy fegyvert rejtegetett, amiért nagyon súlyos büntetés járt akkor.
A mi látogatóink azonban mást hoztak, amerikai dollárt.
Apám figyelmét nem kerülte el, hogy az egyik nyomozó, egy óvatlan pillanatban, valami zöldes papírt tett be
az egyik könyvbe, majd átment a másik szobába. Apám
pillanatok alatt kivette a dollár a könyvből, apró darabokra tépte majd lenyelte. A nyomozó visszatért és megkérdezte az apámtól, hogy van-e valutánk. Még forintunk
sincs, nemhogy valutánk, szegények vagyunk mi- felelte apám. A nyomozó erre úgy tett mintha erősen kutatna a könyvek között, majd levette azt a könyvet a polcról, amelybe előzőleg a dollárt beletette. Lázasan keresni
kezdte a pénzt, de nem talált semmit. Több tucat könyvet
átnézett még, eredménytelenül. Közben véget ért a házkutatás, , szerencsére nem találtak semmit, így elvonult
a csapat. Az volt a szerencsénk, amit később egy rendőrtől tudtunk meg, hogy mindkét házkutatásnál ugyanaz
a személy volt a feljelentő, így a hatóság is egyéni boszszúra gyanakodott.
Máig sem tudjuk, ki lehetett az. Ez tipikus példája
annak, hogyha sapka van az ember fején, azért verik
meg, ha meg nincs, akkor azért verik meg. Így sodródik bele a vétlen kisember a politikába. Apám, aki kerülte
a politikát, soha semmilyen pártnak nem volt tagja, akaratán kívül mégis belesodródott volna a politikai küzdelmekbe.
Ennek a történetnek azonban még nem volt teljesen
vége, ugyanis, egy hónappal a házkutatás után, felkeres-
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te apámat az a civil ruhás nyomozó, aki a dollárt hozta a
házkutatáskor. Most persze egyedül jött és kérte apámat,
hogy adja vissza a dollárt, mert az leltári tárgy és neki
azzal el kell számolni Érdekes a nyomozónak eszébe
sem jutott, hogy a saját lelkiismeretével is el kellene számolnia azért, mert ezzel a dollárral sok ártatlan embert
jutatott a börtönbe, valuta rejtegetés címén.
Nyugalmasabb idők jöttek apámra, sikerült neki az
Állami Biztosítónál elhelyezkedni, mint üzletkötő. Itt dolgozott egészen a nyugdíjba vonulásáig. Ez idő alatt igyekezett a bajba jutott és kárt szenvedett embereket segíteni. Számtalan egyszerű embernek szerzett a biztosításán keresztül, egyhetes ingyenes beutalót a harkányi
és a cserkeszőllői gyógyfürdőkbe. Sok egyszerű dolgos
ember jutott el életében először ezekre a híres fürdőhelyekre. Ma már erre kevés a lehetőség, de abban az időben a biztosító elég nagy súly helyezett arra, hogy minél
több elégedett ügyfele legyen.
Apám megérte a rendszerváltást, amikor erkölcsi elégtételt és némi anyagi kárpótlást kapott a hadifogságban
eltöltött évekért. Látod ennyi év után, csak nem feledkezett meg rólunk a haza, kár, hogy ezt sokan közölünk már nem érték meg – mondta apám elérzékenyülve.
Most már elmondhatom, hogy egy olyan hadsereg katonája voltam, amely megpróbálta legalább részben, a történelmi Magyarország határait visszaállítani, de ez akkor
az óriási túlerő miatt nem sikerült.
Egy küzdelmes élet nagyon sok tapasztalatát igyekezett nekem átadni, olyanokat, amelyeket csak apák tudnak fiaiknak átadni azért, hogy gyermekeik könnyebben tudják az akadályokat venni az életben. „Fiam! Céljaidat sosem add fel, mert az élet egy hullámvasút, egyszer lent, máskor fent. Nincs olyan reménytelen helyzet,
amelyből ne lehetne kijutni. Újrakezdeni mindig lehet,
mert mindig lesz holnap. A legfontosabb dolog a világon:
élni és élni hagyni másokat is. Egyre nagyon ügyelj: ha
tudsz, segíts rászoruló embertársaidon, de senkinek ne
árts, legyél mindig tisztességes és becsületes!“ – ezek
voltak hozzám intézett utolsó szavai.
Temetésén nagyon sokan voltak, ott láttam meg csak
igazán, hogy mennyien tisztelték és becsülték az én apámat.
Drága édesapám nyugodjál békében.
Fajszi Ferenc
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Hírek a JFC életéről

A csapathoz visszatért Kecskemétről Gáspár Adrián, KiskunhalasFelnőtt férfi csapatunk január 20. - ától kemény alapozással
készült a tavaszi rajtra. Az első két hétben, a sportcsarnokban, majd ról Tóth Zorán, Kunfehértóról pedig Király Zsolt.
a viszonylag kedvező időjárást kihasználva, heti három alkalommal a
Serdülő csapatunk heti két edzéssel készül a tavaszi rajtra, az ő
szabadban folyt a munka. Három edzőmérkőzésre is sor került, eredbajnokságuk csak március végén folytatódik.
mények:
02. 09. JFC – Dunagyöngye Szeremle SK 2 : 2
A női csapatunk egy hét kihagyással, heti két alkalommal, folyama02. 16. JFC – Felsőszentiván SK
3:3
tosan készül a tavaszi rajtra. A csapathoz visszatért három korábbi
02. 23. JFC – Kunfehértó
6:3
játékosunk, Huszár Alexandra, Taskovics Rebeka, Horváth Imola.
A csapatban annyi változás történt, hogy a kisszállási Bakos János
Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy a városi majális május 1. –én
elköszönt tőlünk, Szabó Kornél pedig teljes értékű munkát tudott
végezni az alapozás időszakában, ezért tőle sokat várunk - elsősor- (szerda) kerül megrendezésre. Június 05.-én (szerda) barátságos
mérkőzésen látjuk vendégül a Ferencvárosi TC ifjúsági (U-19) csaban a góllövés terén - a tavaszi fordulókban.
patát a nagypályán. Ez a mérkőzés az Albert Flórián emlékkiállítás
Márciusi bajnoki mérkőzések időpontjai:
megnyitója alkalmával kerül megrendezésre. „Az egyetlen magyar
aranylabdás” emlékkiállítása június 05. - 30.-a között lesz látható az
XXX. forduló: 2013. 03. 02. (vasárnap) 14, 30 óra
Imre Zoltán Művelődési Központban. Mindenkit szeretettel várunk az
Miskei ALC – JFC
emlékkiállításra!
XVI. forduló: 2013. 03. 10. (vasárnap) 14, 30 óra
Június 29.-én (szombat) a jánoshalmi napok keretében háromcsaJFC – Sükösd SC
patos tornát rendezünk a JFC a Grund FC és a Buzsáki KSK részXVII forduló: 2013. 03. 17. (vasárnap) 15, 00 óra
vételével.
Nemesnádudvar KSE – JFC
XVIII. forduló: 2013. 03. 24. (vasárnap) 15, 00 óra
A JFC elnöksége ezúton felhívja minden
JFC – Dunagyöngye Szeremle SK
sportszerető adózó figyelmét, hogy adója
XIX. forduló: 2013. 03. 31. (vasárnap) 15, 00 óra
1%-val támogassa a Jánoshalmi Futball
Bajaszentistván SK – JFC
Club eredményes működését.
XX. forduló: 2013. 04. 07. (vasárnap) 16, 30 óra
Adószámunk: 18352632-1-03
JFC – HÍD SC II.
Előre is köszönjük!
Az ifjúsági fiú csapatunk szintén heti három edzéssel készült a
Hajrá JFC!
tavaszi rajtra. Ők egy edzőmérkőzést játszottak a Felsőszentiván csaÁdám Gyula elnök
patával, és 3 : 1 – re győztek.
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Kiskunhalasi Vári Szabó István
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
márciusban induló OKJ-s tanfolyamai:
Vendéglátás:

Cukrász,szakács,diétás szakács,vendéglátó
eladó,pincér,gyorséttermi eladó,szállodai szobaasszony
Kereskedelem:

Kereskedő boltvezető+eladó,bolti pénztáros
Egyéb szolgáltatás:Villanyszerelő,fodrász,kozmetikus,
Kézápoló, műkörömépítő, Lábápoló
Nem OKJ-s nyelvi-és számítógépes,valamint sütő-főző
tanfolyamunkra is lehet jelentkezni.
Akár egyéni megoldásokat is készítünk.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a
kelle.varifelnott@gmail.com e-mail címen vagy
telefonon a 77/422-044 (hétköznap 8 - 16 óra között),
lletve 14 órától a 06-30/82-32-371-es moiltelefonon.

Vári - a használható tudás
és gyakorlatiasság!

JÁTESZ Hírek február
Február 24.-én a Dél-magyarországi Utánpótlás Bajnokságon az
V. korcsoportban Zentay Tamás a 3. , a IV. korcsoportban Zentay Viktor a 2. helyezést ért el. A korcsoportok összevont fiú versenyében a
Zentay testvérek a 3. helyet szerezték meg.

Fekvenyomás:

11 versenyzővel neveztünk a RAW Fekvenyomó Magyar Bajnokság vésztői versenyére.
A végleges nevezéseket 2013 március 10-ig kell leadni.
Az előzetes nevezések alapján az újra versenyző és a felkészülésévek szépen haladó
IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKUNK Kolompár Árpád újabb győzelemmel és új magyar csúccsal térhet vissza. A többiek közül Földvári
Csaba, Csíszár Dániel, Kohl Ferenc és Rostás Dávid kerülhet érmes,
illetve pontszerző helyre. A verseny 2013 március 31.-én kerül megrendezésre.
Íjászat:
Versenyzőink lassan „belakják” a Haász Sportcentrumban kialakított íjász
pályát, ahol minden szombaton 16 órától Szabó Dávid volt Ifjúsági és Serdülő
Csapat tagja vezeti az edzéseket.

Kínálatunk:

Vecsési savanyúságok (vödrös, csomagolt)
Primőrök: karfiol, brokkoli, paprikák, szőlő,
paradicsom, saláták, gomba stb.

Déli gyümölcsök széles választéka!

Nagyfelhasználók részére kedvező
áron tudunk beszállítani!
Rendkívüli árakkal várjuk vásárlóinkat!

H-P 7.30- 17.00 Szo. 7.30-12.00 V: 7.30-11
RUSI-KER KFT.
Jánoshalma

Természetjárás:

Asztaliteníszezőink minden versenyről érmekkel térnek haza!!!
A diákolimpia megyei döntőjében érmes helyezésüknek megfeleTermészetjáróink újra a lackenhofi sípályára indultak február 27.lően Zentay Viktor és Zentay Klaudia bejutott a Diákolimpia Orszá- én szerdán.
gos döntőjébe!!
Jelenleg is ott tartózkodnak, élvezik a téli hegyvidék örömeit.
Február 3.-án Csengődön a megyei ranglista versenyen a serdüA túráról fényképeket a következő lapszámban jelentetünk meg.
HAJRÁ MAGYAROK!!! HAJRÁ JÁTESZ !!!!
lőknél Zentay Viktor bronzérmes, az ifjúságiaknál pedig ezüstérmes,
Haász László
Zentay Tamás pedig bronzérmes.
elnök
Ifjúsági párosban a Zentay fivérek biztosan szerezték meg az első
helyet!

Kézilabda híradó

KÍNAI NAPOK

A GÁLA ÉTTEREMBEN
Sokféle ízletes kínai ételekkel várjuk Önöket!

Március 8-9-10-én!
A hölgyeket a Nőnapon meglepetéssel várjuk!

Kéthetente

Május 5. vasárnap 10 óra
Elkezdődött a serdülő bajnokság és már a 3.
Balogh Kata
1 gól
Jánoshalma - Kalocsa
fordulót játszották le a lányok.
Kovács Kitti
1 gól
Május 19. vasárnap 9,30
Még nem igazán tudtunk pontot szerezni,de
Gratulálok lányok! Bízom bennetek!
Jánoshalma - Kiskőrös
egyre jobban,fegyelmezettebben
Március 10-én kezdődik a felnőtt női bajnokság
Játszanak,aminek reméljük meg lesz az ered- Jánoshalma - Bácsalmás vasárnap 10 óra
Várunk a hazai mérkőzésekre minden kedves
ménye.
A további hazai mérkőzések:
kézilabdát szerető közönséget !
Gólt dobók: Bényi Luca
13 gól
Március. 24. vasárnap 10 óra
H a j r á C S A J OK,
Kiss Anna
11 gól
Jánoshalma - Kiskunhalas
Hajrá JNKSZSE !
Herczeg Éva 11 gól
Április 14. vasárnap 10 óra
Horváth Réka 5 gól
Jánoshalma - Tiszakécske
Rátai Róbertné

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a

Nonstop ABC

A Hangya ABC-ben hétvégeken friss cukrász
süteményekkel várjuk vásárlóinkat!
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Rendőrségi hírek
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2011.06.15 és 2013.01.05 között egy Jánoshalma, Kisszállási úti ingatlanból kisebb
értékre elkövetett lopás vétségét követte el.
A bűncselekménnyel okozott kár: 60.000 Ft.
A nyomozás során végül megállapítást nyert,
hogy nem követtek bűncselekményt, mivel
lomtalanítás történt, és ennek során kitakarítottak.
Eljárás indult Y. F. E Jánoshalmi lakos
lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes
ellen, aki 2012.12. 30.-án 16:00 óra 31.-én
04:00 óra között a Jánoshalma, Széchenyi
utcai, raktárként használt lakóház udvarába
a kerítésen bemászott, majd a bejárati ajtót
betörve az épületbe is bejutott, ahonnan 2
db akkumulátort eltulajdonított. Az ismeretlen elkövető az udvaron parkoló nyitott kisteher autóból különböző ruhaneműket, míg
a garázsból további 2 db akkumulátort tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár
kb.100.000. Ft.
Eljárás indult J. F. Jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen,
aki 2013. február 2-án 17 óra és 2013. február 3-án 09 óra között Jánoshalma, Móricz
Zsigmond utcai házhoz tartozó garázsba a
lakatot lefeszítve behatolt, majd onnan egy
hegesztő gépet tulajdonított el kb. 30.000
forint értékben. A rongálással okozott kár kb.
1.000 forint.

Eredményesen szolgáltak a polgárőrök

Az előző két ügyben a Jánoshalma Rendőrőrs rendőre elfogta a cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható K.T és
KL. jánoshalmi lakosokat.
M. J .jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2013.01.23án 16 és 2013.01.24-én 08 óra között a
Jánoshalma, Kazinczy utca végén lévő zárt
gyűmölcsösébe kerítésátmászás módszerével behatolt, majd a gyümölcsösben lévő
épület bejárati ajtaja előtt lévő vasrácsról 2
db. lakatot lefeszített és ezt követően az épület bejárati ajtaját is befeszítette. Az épületből különböző kéziszerszámokat tulajdonított
el 60.000 Ft. értékben. A rongálással okozott
kár: kb. 7.000 Ft. A nyomozás során megállapítást nyert , hogy a cselekmény elkövetésével K.Zs. jánoshalmi lakos gyanúsítható.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2012.06.01-én és 2013.01.10-én között a
Jánoshalma, Kélesi utcai, L. Cs. jánoshalmi lakos tulajdonában lévő, kulccsal bezárt
házába ismeretlen módon bement és onnan
a nyílászárókat, valamint a tetőléceket kifeszítve azokat eltulajdonította kb. 140.000,-Ft
értékben. A rongálási kár kb. 100.000,-Ft.
A nyomozás során megállapítást nyert,
hogy a cselekmény elkövetésével megalapozottan O.F. és társai gyanúsíthatóak.

A Jánoshalmi Önkéntes Polgárőr Egyesület február 22-én délelőttre hívta tagjait az elmúlt évet lezáró közgyűlésére. Mészáros István elnök köszöntötte a tagságot, és a vendégeket, Szabó Mihályt, a
megyei Polgárőr Szövetség elnökét és Czeller Zoltán polgármestert.
Elsőként egy új tagfelvételét szavazta meg a tagság.
Mészáros István az egyesület elnöke ezt követően átadta a szót
Horváth Ferenc tiszteletbeli elnöknek az ülés levezetésére, és felkérte
a beszámoló megtartására is. A levezető beszámolt arról, hogy a cégbíróságnál sikerült az új jogszabályok szerint bejegyeztetni az egyesületet. Így az elmúlt évben megtörtént választások immár jogerőssé
váltak, és megtörténtek a törvényben előírt változtatások is az egyesület alapszabályzatában. Megköszönte az elnökség az önkormányzat és a helyi rendőrség támogatásait. Elhangzott, hogy jó az együttműködés a rendőrség és az egyesület között. Horváth Ferenc kifogásolta, hogy kevesen jelentkeznek a rendőrökkel közös járőrszolgálatra,
de a közterületen a bűnmegelőző tevékenységben is nagyobb aktivitást vár el tagtársaitól. Ebben az esztendőben megkapják a polgárőrök az új igazolványaikat, melyek egy része még csak most készül.
Az idei év egyik fontos feladata lesz annak a vándor kiállításnak az
őrzésében való részvétel, mely június hónapban lesz Jánoshalmán
és Albert Flórián sportrelikviáit, értékes díjait mutatja majd be a helyi
közönségnek.
Az egyesület tevékenységét és az együttműködést Czeller Zol-

VÍZIKÖZMŰTÁRSULATI TAGOK
FIGYELEM!

Fontos tudnivalók!

A csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról, valamint a szénmonoxid mérgezés elkerüléséről
Tisztelt Lakosok!
Bár már a fűtési szezon vége felé járunk
(amit mindannyian nagyon várunk), de mégis szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a
SZÉNMONOXID továbbra is jelen van, s ha
nem teszünk ellene semmit, végzetes dolgokra képes! 2003-ban hozott ugyan az Országgyűlés egy olyan törvényt, hogy az ingatlan tulajdonosoknak kötelességük a csatlakozó gázvezetékek és fogyasztó berendezések rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről és ötévenkénti felülvizsgálatáról gondoskodnia. A tapasztalat az, hogy ezt eddig szinte senki sem vette komolyan.
Ezt igazolja, hogy az utóbbi időben
megnövekedett a szénmonoxid mérgezéses
balesetek száma. Az egyre szaporodó szénmonoxidos halálestek miatt a Kormány hozott
egy olyan rendelkezést, hogy a 2013. január
elsejétől minden felhasználónak kötelező a

felülvizsgálatot elvégeztetnie. Természetesen
ezt a vizsgálatot felkészült és ehhez jogosítvánnyal bíró szakemberek végezhetik el.
Jánoshalma és környéke szerencsés helyzetben van, mert ezidáig ez a gond-probléma elkerülte területünket, de az is lehet, hogy
csak a szerencsének köszönhető. Kérem
Önöket, akik ezt a gondolatébresztőt elolvassák csak néhány kérdésre tudják-e a
választ?
Például:
 Mi a teendő ha lakását hőszigetelteti?
 MI a teendő ha a nyílászárókat fokozott
légzárásúra cseréli?
 A flexibilis gázbekötő csöveket állapotuktól függetlenül mikor kell cserélni?
 Milyen megoldások vannak a szénmonoxid mérgezés elkerülésére? Stb.
Amennyiben mindezekre és még sok
egyéb fontos dolgokra kíváncsi kérjen ingyenes felvilágosítást Ódor István Gázvezeték
és készülékszerelő mestertől, gáz-műszaki
felülvizsgálótól (6440 Jánoshalma, Kazinczy
u. 23. E-mail: odoristavan@index.hu, telefon:
06-77/403-053)

Csima János

FEKETE
SCHUSTER
CIPŐJAVÍTÁS

Jánoshalma, Kápolna u. 54.
Tel: 06-77/403-118
Fekete István

2013. március

VÁLTOZIK AZ
ÜGYFÉLFOGADÁS
HELYE!
2013.03.25-től a Társulat irodája új helyre
költözik. Ettől az időponttól már csak itt lehet
az ügyfélszolgálatot elérni, ahol továbbra is
készséggel állnak rendelkezésükre.
2013.03.23-ig az eddigi helyen zavartalan
lesz az ügyintézés.
Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. (Volt kollégium)
A telefonszám változatlan marad.
Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda, péntek 08.30-12.00 óra
között
Kedd 13.30-17.00 óra között
Csütörtök szünnap
Kérjük fentiek szíves ﬁgyelembe vételét a
személyes ügyintézésük alkalmával.

közterület-felügyelő telefonszáma

Or vo si ügye let

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelőző nap 17
órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13

Telefon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

tán polgármester jóra értékelte, és bejelentette, hogy tovább szeretné bővíteni a térfigyelő-kamerák számát. Az elkövetkezendő időszakban Jánoshalma bevezető útjain a helységjelző táblák környékén is
szeretne ha egy-egy elhelyezésre kerülne. Köszöntője végén elismerő oklevelet nyújtott át Dudás László polgárőrnek, a kiemelkedő polgárőri tevékenységéért.
Szabó Mihály a Megyei Polgárőrszövetség elnöke hangsúlyozta,
hogy nem kötelező senkinek sem
polgárőrnek lennie, de ha önként
vállalta a polgárőrséget, akkor
viszont köteles az ebből adódó
kötelmeket, feladatokat maradéktalanul ellátni. Beszélte a szövetség elnöke, hogy járási rendszer
kialakítása nem hagyta érintetlenül
a polgárőrség megyei rendszerét
sem, mert az eddigi hét helyett 11
összekötő lesz a megyében, minden járásból egy-egy fő.
Kutyifa István rendőr alezredes
a Jánoshalmi Rendőrőrs parancsnoka arról adott számot a jelenlévőknek, hogy Jánoshalmán és környékén az elmúlt évben csökkent a vagyon elleni bűncselekmények
száma. Ebben nem kis része van a polgárőröknek is. A szoros együttműködés fontosságát hangsúlyozta, csak úgy mint Kasziba Tibor
rendőr százados, aki február elsejétől az őrsparancsnok helyettese
és a járőrök tevékenységét irányítja majd a jövőben.
A tagok egyhangú szavazással elfogadták a beszámolókat, és
az egyesület célkitűzéseit. A taggyűlés magánbeszélgetéssel egybe
kötött finom ebéddel zárult.

A VM ASzK Mezőgazdasági
Szakképző Iskola
31 fős ISUZU buszával bel- és
külföldi személyszállítást vállal

Kollégiumi szállás és étkezés biztosításában is segítségére
leszünk!
Érdeklődni lehet: Veszelovszi Lászlónál 70/332-8955
Telefonon: 77/401-028
Személyesen az iskolában: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

06-30/565-37-58
Ügyeleti beosztás:

2013.március 1. Dr. Mikó Attila, 2. Dr. Vándor Ilona, 3. Dr. Vándor Ilona,
4. Dr. Tompa László, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. Gregó Sándor, 7. Dr.
Vándor Ilona, 8. Dr. Mikó Attila, 9. Dr. Csoboth Johanna, 10. Dr. Csoboth
Johanna, 11. Dr. Kishonti Attila, 12. Dr. Tompa László, 13. Dr. Kishonti Attila,
14. Dr. Gregó Sándor, 15. Dr. Mikó Attila NEMZETI ÜNNEP, 16. Dr. Csoboth
Johanna, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Kishonti Attila, 19. Dr. Gregó
Sándor, 20. Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Vándor Ilona, 22. Dr. Kishonti Attila,
23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr. Gregó Sándor, 25. Dr. Tompa László, 26. Dr.
Kishonti Attila, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Kishonti Attila, 29. Dr. Mikó
Attila, 30. Dr. Tompa László, 31. Dr. Vándor Ilona HÚSVÉT,
Április, 1. Dr. Vándor Ilona HÚSVÉT, 2. Dr. Kishonti Attila, 3. Dr. Csoboth
Johanna, 4. Dr. Gregó Sándor, 5. Dr. Mikó Attila, ,
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?
Tchibo Family

250g-os

375, _ Ft

Húsvétig minden szombaton egy
termék árából óriási árengedmény!

Óriási déli gyümölcs akció!
Petróczky Ferenc

GPS

30+1+1 ülőhely
Klíma
LCD monitor+ CD
lejátszó
DVD
Hûtõszekrény
Hűtött italok
Szélesíthetõ-dönthetõ
ülések
Tágas csomagtér

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

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

Lapunk legközelebb

2013.
április 5-én
jelenik meg

Japán masszázs!
Kezelés és
tanfolyamok,
Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

www.szcsk.hu

06-70/634-63-64

Anya köny vi hí rek
2013. február hónapban
születtek:

Kancsár Anna (Anyja neve: Gáspár Ágnes), Kiss Áron (a.n.: Ignácz
Adrienn) Varga Beáta (a.n.: Sere
Csilla)
Házasságkötés volt, csak a
párok nem járultak hozzá,
hogy nevüket közöljük
GRATULÁLUNK!

