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Lapszámaink itt is olvashatóak!

Az idei március 15-i megemlékezést 
rendhagyóvá tette az időjárás, mely 
cudar, januárra emlékeztető hideget és 
széllel kísért havazást produkált erre a 
napra. A városi ünnepség a Szent Anna 
templomban kezdődött ünnepi szentmi-
sével, melyet Nagyidai Zsolt plébános 
mutatott be, Toldi Norbert káplánnal közö-
sen. 

Ezt követően helyezték el az ünneplők 
a megemlékezés, és a hálaadás koszo-
rúit az 1948-49 forradalom és szabad-
ságharc emlékére állított kopjafánál. Az 
Önkormányzat, az intézmények, pártok 
és civil szervezetek képviselői koszo-
rúztak. 

Az ünneplők innen átvonultak az Imre 
Zoltán Művelődési Központba, ahol első-
ként a Szent Anna katolikus iskola diákjai 
adtak színvonalas ünnepi műsort.

Ezt követően Czeller Zoltán városunk 
polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Ünnepi beszéde elején köszöne-
tet mondott azoknak, akik éjjelüket is feláldozták, hogy a rendkívüli időjárás 
ellenére is lehessen közlekedni a város útjain, és közterületein Majd így foly-
tatta:  Büszkének kell lennünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra 
– túlzás nélkül mondhatjuk – az európai történelem egyik legfényesebb, leg-
kiválóbb pillanata. A magyar történelemnek ez az a fejezete, amikor Magyar-
ország hosszú évszázadok óta először nyerte vissza önállóságát, bár több-
ször is törekedett rá, éppen úgy, mint napjainkban.

Ha megkérdezünk egy magyart itt vagy a világ bármely részén, hogy 
melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, a válaszadók legnagyobb 
része gondolkodás nélkül azt fogja felelni: március 15-e.

A válasz okát a dicsőséges forradalom és szabadságharc emlékezete mel-
lett persze másban is kereshetjük, a keresésben Illyés Gyula siet a segítsé-
günkre, amikor azt írja: „Ha megvizsgáljuk a magyar ember lelki tulajdonsá-
gait, akkor valamennyi alján a szabadság és a haza szeretetét találjuk.”

► folytatás a 2. oldalon

Tisztelt Jánoshalmi Lakosok!

A szennyvízberuházásban eddig 
végzett önkormányzati feladat a 
legfontosabb szakaszához érke-
zett, idén elkezdődik a tisztítómű 
építése, a csatorna-hálózat fekte-
tése. Több, mint 5 év papírmunka 
után, ami pályázat előkészítés, 
pályázatírás, pályázatbeadás, 
tervezési munkálatok, pénzügyi 
megvalósítási tervek készítését je-
lentették, hamarosan ennél látvá-
nyosabb műveletek következnek, 
a tervek megvalósítása. Kiskunha-
lason egy Jánoshalmihoz hason-
ló méretű beruházást kezdtek el 
2012. nyarán, és novemberre már 
lefektették a hálózatot, idén pedig 
befejezik a tisztítóművet, és az 
utak végleges állapotának kialakí-
tása is megtörténik. Mindezt alapul 
véve, téli-nyári üzempróbát is be-
leértve 1,5-2 év Jánoshalmán is a 
kivitelezés várható időtartama. 
Tájékoztatóm megírásával az volt 
a célom, hogy hiteles információk-
kal szolgáljak a Lakosság felé. 
A tények azt igazolják, hogy egy-
egy, a témában rendezett lakossá-
gi fórumon legfeljebb 150 fő vesz 
részt, viszont a beruházásban 
több, mint 3500 lakóingatlan érin-
tett. Helyi televízió és rádió nem 
lévén, legfőbb önkormányzati in-
formációs csatorna a Jánoshalmi 
Hunyadi Népe újság, ami közel 
1500 példányban kel el havon-
ta. Megjegyzem eddig közel 50 
cikk, vagy tájékoztató jelent meg 
szennyvízberuházás témakörben 
az újságban, ezen kívül a vízszám-
lák mellett, mintegy 28 alkalommal 
írásban, lakossági fórumokon, 
közmeghallgatáson szóban hang-
zottak el részletes tájékoztatók. A 
leírt információkat elő lehet venni, 

ha kérdések merülnek fel, és/vagy 
meg lehet mutatni másoknak, akik 
nem rendelkeznek a valós isme-
retekkel, vagy szándékosan téves 
adatokat közölnek, mert ilyen 
esetekről is van tudomásunk. A 
már elindult választási kampány 
is teret nyújt az arra hajlamos 
egyéneknek a beruházás körüli 
zavarkeltésre, hazugságok terjesz-
tésére. Az Önkormányzat nevében 
ennek kívánom elejét venni.
Terveinkben továbbra is szerepel, 
hogy a beruházás során több alka-
lommal minden háztartáshoz eljut-
tatjuk majd az aktuális híreket.
A jelenlegi csatornahálózat létesíté-
sének éve: 1984.
A jelenlegi csatornahálózat hossza: 
7280 m a lakosság 12%-t érinti.
A csatornahálózat teljes gravitációs 
kivitelű, egy átemelő aknával. 
Az átemelő 2006. évben került 
felújításra, kivéve az elektromos és 
vezérlő automatika. 
2002-ben önkormányzati szervezés-
ben kísérlet történt a teljes szennyvíz 
csatorna hálózat kialakítására és a 
tisztítómű megépítésére. Az akkori 
önkormányzati képviselők név sze-
rinti szavazással döntöttek mellette, 
de a témával foglalkozó ülések jegy-
zőkönyvei szerint a lakosság részéről 
ellenállás volt tapasztalható, a meg-
valósítás elmaradt. A Jánoshalmi 
Lakosok „megköszönhetik” azok-
nak, a „mindig mindennel elége-
detlenkedőknek” akik akkor elle-
nezték a beruházás megkezdését, 
mert 2013-ban több, mint kétszer 
annyi pénzbe kerül a lakosságnak 
a megvalósítás! 2002-ben még az 
1000 Ft-ot sem érte el az LTP be-
fi zetés havi összege, napjainkban 
már 1990 Ft/hónap, azonos futam-
idő mellett.

► folytatás  a 3. oldalon 

JÁNOSHALMA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS 
témakörben

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény alapján 2012. évtől a tele-
pülési önkormányzatok ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, 
és a veszettség elleni oltás járvány-
védelmi vonatkozásaira való tekintet-
tel, háromévente legalább egy alka-
lommal összeírást kötelesek végez-
ni, mely alapján elektronikus nyilván-
tartást kell vezetni az ebre és a tulaj-
donosára vonatkozó adatokról.  

Városunkban várhatóan a júniusi 
hónapban kerül sor az ebek össze-
írására. Az összeírók bélyegzővel 
ellátott meghatalmazással és fény-
képes igazolvánnyal tudják magu-
kat igazolni.

A hivatkozott jogszabály 42/B §. 
(5) bekezdése alapján az eb tulaj-
donosa és tartója az ebösszeíráskor 
köteles adatot szolgáltatni. Aki ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, 
30.000 Ft. állatvédelmi bírság meg-
fizetésére kötelezhető.

Az ebösszeírásra használandó 
nyomtatvány átvehető a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján 
és megtalálható a www.janoshalma.
hu honlapon is. A kitöltött nyomtatvá-
nyok postai úton elküldhetőek a Pol-
gármesteri Hivatal címére (Jánoshal-
ma Béke tér 1.) vagy személyesen 
leadhatóak a Hivatal ügyfélszolgála-
ti irodáján. Azokat a lakosokat, akik 
a nyomtatványt kitöltik és eljuttatják 
a fenti címre, az ebösszeírók nem 
fogják személyesen felkeresni. Kér-
jük, hogy a kitöltés során ne hagyja-
nak üresen részeket és ne maradjon 
el az aláírás.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
nyilatkozatával segítse elő az ebek 
összeírásához szükséges munkafo-
lyamatok elvégzését.

Segítő közreműködésüket 
köszönjük !

Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

EBÖSSZEÍRÁS

Értesítem Bács-Kiskun Megye lakos-
ságát, hogy a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (a to-
vábbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése 
értelmében a 2006. június 1. és 2007. 
augusztus 31. között született iskola-
érett gyermekek a 2013/2014. tanév 
kezdetén tankötelessé válnak.
Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében 
a beiratkozás időpontját az állami intéz-
ményfenntartó központ valamennyi te-
lepülésre egységesen határozta meg:

2013. április 8-án hétfő
2013. április 9-én kedd

A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei 
összes állami fenntartású általános 
iskolájában: 
mindkét nap 8-18 óra közötti idő-
szakban történik.

A beiratkozás a nem állami fenn-
tartású általános iskolákban: 

mindkét nap az iskola által meg-
határozott időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beirtani 
gyermekét abban az általános iskolába, 
amelynek körzetébe lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye tartozik, 
illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:
a szülő (gondviselő) személy-o 
azonosító igazolványára,
a szülő (gondviselő) lakcímét o 
igazoló hatósági igazolványra,
a gyermek nevére kiállított o 
személyi azonosító, lakcímét 
igazoló hatósági igazolványra, 
(lakcímkártya)
az iskolaérettségi igazolásra, o 
(óvodai szakvélemény, nevelési 
tanácsadás keretében végzett 
iskolaérettségi szakértői véle-
mény, sajátos nevelési igényű 

gyermekek esetében a Szakér-
tői Bizottság szakértői vélemé-
nye)

Az iskola a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a kedvez-
ményre jogosító (a gyermek esetleges 
betegségeit igazoló, az étkezési térítési 
díj csökkentésére jogosító, illetve kü-
lönleges gondozásra, gondoskodásra 
jogosító igazolások) dokumentumokat 
is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körze-
tében lakóhellyel rendelkező tanköteles 
tanulót köteles felvenni. A felvételről a 
szülők a beiratkozást követően 2013. 
április 26-ig kapnak értesítést.

A felvételi kérelem elutasítása ese-
tén a szülők felülbíralati kérelemmel 
élhetnek. A felülbírálati kérelmet – a 
felvételt elutasító intézmény igazgató-
jának kell benyújtani

az állami fenntartású iskola ese-• 
tében: a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ járási tankerület 
igazgatójának címezve
nem állami fenntartású intéz-• 
mény esetében: az intézmény 
fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 
napos határidőn belül.

A beíratás elmulasztását a szabály-
sértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ 
a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 
150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
rendeli büntetni.

Kecskemét 2013. március 6.
Dr. Kerényi János

kormánymegbízott

A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal közleménye 

a tankötelessé váló 
gyermekek általános 
iskolai beíratásáról

M E G H Í V Ó
Az Összefogás Jánoshalmáért 

Egyesület
tisztelettel meghívja Önt, és Kedves 

Családját,
az egyesület által szervezett

J ó t é k o n y s á g i
h a n g v e r s e n y r e

2013. április 26-án, 18 órára
az Imre Zoltán Művelődési Központba.

A hangverseny bevétele Jánoshalma város
kárpátaljai testvértelepülésének

 RAFAJNAÚJFALU
 ÓVODÁJÁNAK ÉS ISKOLÁJÁNAK

felújítására fordítódik.
A belépőjegy ára:   1500   Ft/fő

Támogatói jegy: 1000 Ft/db

FELLÉPNEK:
Jánoshalmi Mithras Pedagógus Nőikar

Némethné Farkas Nóra cselló
Falaki Máté cselló

Falakiné Pitman Erika zongora

Hazánk szeretete ma is, holnap is, 
és azután is gyakorolható tett! 

Feltámadt Krisztus! 

Húsvétot  ünnepeltük
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 ◄ folytatás az 1. oldalról 

A szabadság és a haza tehát a magyar léleknek maga 
az élet. Ezért is írták az 1867-ben bekövetkezett kiegye-
zés után emelt honvédemlékművekre szerte az Ország-
ban: „Szabadság vagy halál!”

Mindenmellet persze tudjuk, hogy a ma emberét a 
szabadság szeretete nem állítja olyan súlyos választás 
elé, mint 1848-ban, foglalkozzunk ezért a másik kérdés-
sel is: a szabadság szeretete mellett a haza szeretetével. 
Nehéz kérdés a Haza, a Hon fogalmát keresni, mit takar 
a haza fogalma földrajzilag, hol húzódnak a magyarság 
egészét befogadni képes haza határai, és így tovább. ... 
A hazaszeretet kiemelkedő tetteit, olyan tetteket, amire 
az ország minden szegletében emlékeznek, csak kivéte-

les történelmi korszakokban lehet gyakorolni, kivételes-
nek lenni nem minden magyarnak adatik meg.

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet, azaz szűkebb 
hazánk, Jánoshalma szeretetét?

Úgy gondolom, forradalmi, és háborús események 
hiányában, napjainkban a haza szeretetét a hétköznapi 
tettekben lehet, és kell megélni. 

Igazi ünnepünk akkor lesz, ha az ünnep életünk lénye-
gét tekintve illeszkedik hétköznapjainkba, azok folytatá-
sa, koronája, ékessége.

Talán attól leszünk erősek, ha jelképeket tűzünk ki, ha 
zászlókat lobogtatunk, ha csupán nagy magyarságunkat 
hangoztatjuk? Nem!

Az erő, ha a hazaszeretet szolgálatába áll, akkor 

az legyen építő, legyen alkotó, legyen értéket terem-
tő, legyen közösségeket gazdagító, összefogásra ser-
kentő erő! 

Mit ér a kitűzött kokárda, ha a hétköznapi életben a 
viselője a negatív erők, a mindenhova befurakodó szét-
húzás, a közösség szétrombolásának, a békétlenség 
pártján áll? 

Aki a széthúzás, a békétlenség pártján áll, az nem erő-
síti, hanem gyengíti a hazát, gyengíti a városunkat, gyen-
gíti a közösségeinket, gyengíti a közösen elért eredmé-
nyeket, sárba tiporja az megszerzett értékeket. 

...Nem lehet létforma a hazugság, nem lehet elfoga-
dott a gyűlölet. Értelmetlenek az emberi kapcsolatok, ha 
hiányzik a hűség, a megbecsülés. Aki nem tartja be az 

emberi együttélés alapvető szabályait, az nem tud hű 
lenni a társaihoz, de önmagához sem. A közmondás is 
így tartja. aki nem hűséges kicsi dolgokban, az nagy dol-
gokban sem tud az lenni.

Minden jánoshalmi lakos szeretheti a hazáját azzal, 
ha gyermekként felkészül egy ünnepi műsorra, ha tanít 
és nevel, ha gyógyít, szolgálatot vagy nehéz fizikai mun-
kát végez, ha rendben tartja a kertjét, vagy a háza előtt 
az utcát, ha megmetszi és megöntözi a közterületi fát is. 
Szeretheti a hazáját, ha egyesületi tagként vállalja egy 
játszótér játékainak felújítását, vagy vigyáz a Jánoshal-
mán élők vagyonbiztonságára, ha fát ültet a közterekre, 
ha másokért önként áldoz a szabadidejéből, vagy segí-
ti a rászorulókat.

A közös jó és szép őrzése, az értékeink gyarapítása 
mindennapi életünk lényege kell, hogy legyen, és a szó 
szoros értelmében megtestesítője a hazaszeretetünk-
nek. Lehet, hogy nem annyira látványos, mint a győztes 
tavaszi hadjárat, kevésbé vakmerő, mint Budavár vissza-
foglalása és nem annyira hősies, mint Batthyány Lajos 
vértanúsága, aki mint tudjuk, maga vezényelte a saját 
kivégzésére felsorakozott osztagot. De a hazánk szere-
tete, Jánoshalma szeretete ma is, holnap is, és azután is 
gyakorolható tett! 

1848-49 forradalmának és szabadságharcának haza-
szeretete emlékeztessen bennünket a nagy tettek mel-
lett arra is, hogy a történelem menetét a mindenna-
pi emberi cselekedetek, sokszor a hétköznapok csatái 
viszik előrébb. 

Kívánom, hogy vívja meg mindenki a maga békés csa-
táit, és győzedelmeskedjen bennük – fejezte be ünnepi 
gondolatait Czeller Zoltán. 

Az ünnepség a Szózat közös éneklésével ért véget

Pelikán Non-Profi t Kft.
Cím: 6440 Jánoshalma, Hunyadi u. 2.
Telefon: +36 (77) 401-202
E-mail: info@pelikanotthon.hu
Honlap: www.pelikanotthon.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profi t 
Kft. pályázatot nyert el a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén 
belül a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0540 azonosítószámú „Egészségre ne-
velő és szemléletformáló életmódprogramok-lokális színterek” elnevezé-
sű projektre „Ép testben ép lélek” címmel.

A pályázat 2012. szeptember 01. – 2013. április 30. közötti időtartam alatt 
valósul meg. Az elnyert támogatás összege 10.000.000 Ft. A projekt az 
Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfi nanszírozá-
sával valósul meg. 

A projekt keretében fontosnak tartottuk a Pelikán Közhasznú Non-pro-
fi t Kft dolgozóinak állapotfelmérését, mintegy feltérképezve a tényleges 
egészségi állapotot. Ezt követően került kidolgozásra az intézményre 
vonatkozó egészségterv, melyet a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi 
Központ Nonprofi t Közhasznú Kft. végzett el megalapozva a projekt te-
vékenységeit:

stressz kezelő, lelki egészségmegőrzésre irányuló egészségfej-− 
lesztési programok 
az egészséges táplálkozás, illetve az energiaegyensúly megtar-− 
tása, és/vagy visszaállítása érdekében programok
rendszeres testmozgást támogató programok.− 

A pályázat hozzájárul a Pelikán Közhasznú Non-profi t Kft dolgozóinak 
egészséges életmódra való neveléséhez, amely a kedvezményezett fő 
célkitűzése volt.

A férfi az ablaknál állt és a már szürkés, 
ködös kertet nézte. Közeledett a húsvét, a 
feltámadás ünnepe, a férfi lelke mégis tele 
volt keserűséggel. Elhagyták, elárulták, pont 
karácsonykor, amely a szeretet és a családok 
ünnepe, neki akkor ez a szomorúság ünne-
pe lett. Ez a férfi most egy elhagyott, üres, 
kifosztott lakás ablakából nézte a borús tájat. 
Magányában, gondolatban az Úrnak tette fel 
a kérdéseit: Uram, miért történt ez így velem, 
pont Fiad születésének ünnepén? Uram mi 
volt az én bűnöm, hogy ezt tették velem? 

Az Úr nem válaszolt, így a férfi tovább 
kérdezett: Uram, hogy lehet az, hogy aki-
ket a legjobban szerettem, akikért igyekez-
tem mindent megtenni, éppen azok árultak 
most el, és fordítottak hátat nekem? Miért 
van ez így?

Válasz még mindig nem érkezett. A fér-
fi újabb kérdéseket tett fel: Uram miért van 
az, hogy akiket a legjobb barátaimnak tartot-
tam, akiket önzetlenül segítettem, a hátam 
mögött összeesküdtek ellenem? Miért tették 

ezt velem? Ezt nem érdemeltem meg Tőlük. 
Válasz most sem érkezett. A férfi feltette az 
utolsó kérdését az Úrhoz: Uram, már idősödő 
ember vagyok, lesz-e időm az újrakezdésre? 

Ekkor megszólaltak a húsvéti harangok 
jelezve, hogy megtörtént a feltámadás. A 
szürke kertet ragyogó napfény árasztotta 
el. És megszólalt az Úr: Mindenkinek van 
keresztje, a te kereszted ez lett. Vedd fel és 
vigyed tovább tiszta lelkiismerettel! Azért tör-
tént ez így, mert nekem még terveim vannak 
veled kapcsolatban. Ne bánkódj, hisz ellen-
ségeid őszintébbek, mint azok az úgyneve-
zett érdekbarátok, akik ha érdekük úgy kíván-
ja habozás nélkül elárulnak téged. Bocsáss 
meg nekik! Most húsvét van, a fiam feltá-
madt, reményt adva mindenkinek az újrakez-
désre. Ne keseregj tovább, hanem indulj el a 
jövő felé. Én mindig veled leszek. 

A férfi ekkor elindult a remény felé. Töb-
bé már nem félt, mert tudta, hogy vele van 
az Isten!

Fajszi Ferenc

  Ez év februárjától a magyar mellett a székely 
zászló is lobog Jánoshalma Város Polgármeste-
ri Hivatalának bejáratánál. Képviselői kezdeménye-
zésre Jánoshalma is csatlakozott azon magyarorszá-
gi és határon túli magyar települések hosszú sorá-
hoz, amelyek Székelyföld, a székelység megmara-
dását, autonómiáját támogatják, ily módon is kifejez-
ve szolidaritásukat. 

  Székelyföld hosszú történelme során számta-
lan veszedelemmel nézett már szembe, hagyomá-
nyos autonómiáját is elveszítette az évszázadok 
során, de a székelység máig is magyar anyanyelvű, 
székely-magyar identitású, etnikailag szinte homo-
gén tömbként él Erdély keleti peremén, a mai Romá-
nia szívében. Székelyföld 1918-ig Magyarország-
hoz tartozott, majd román csapatok szállták meg az 
első világháború után, ezt a megszállást 1920-ban, 
a trianoni békediktátum „szentesítette”, több millió 
magyart taszítva kisebbségi sorba. A második világ-
háború idején rövid időre, Észak-Erdéllyel együtt visszatért Magyaror-
szághoz, majd a nagyhatalmak ismét Romániának ítélték, természe-
tesen az ott élők véleményének megkérdezése nélkül. A kommunis-
ta uralom alá került Romániában látszatautonómiát kapott a terület, 
majd Ceausescu diktatúrája alatt ezt is felszámolták. Erdély számos 
magyarlakta régiója-települése e korszakban elrománosodott, Szé-

kelyföld azonban ekkor és a rendszerváltás után is ellenállt a beol-
vasztási törekvéseknek. Ezt az ellenállást, megmaradásra való törek-
vést jelképezi a székelység hagyományos jelképeit és színeit tar-
talmazó, 2004-ben Kónya Ádám által véglegesített székely zászló, 
amelynek használata pillanatok alatt egész Székelyföldön elterjedt.

Gáspár Zsolt Gábor

Székely zászló Jánoshalmán

Állampolgársági esküt tettek
Húsvéti remény

Hazánk szeretete ma is, holnap is, és azután is gyakorolható tett! 

Március 26-án (felsőképünkön) és 
a április 4-én több határon túli hon-
fitársunk tett esküt, hogy Magyar-
ország hűséges polgárai lesznek. 
Mindannyian Délvidékről, Vajdaság-
ból  érkeztek, azon belül is a bácskai 
vidék településeiből. Az ünnepségre 
az esküt tevőket elkísérték hozzátar-
tozóik is. Az április ünnepségen pedig 
a legfiatalabb magyar állampolgár-
ok egyike alkalmi műsorral is kedves-
kedett a megjelenteknek. Kosztolányi 
Dezső versét adta elő, majd magyar 
népdalokat énekelt, csodálatosan.

Gratulálunk az új állampolgároknak!
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Hazánk az Európai Unió tagjaként kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a 2000 lakos feletti településeken 
2015-ig megvalósulnak a csatorna beruházások.
Jánoshalma Város Önkormányzata 2008-ban a pá-
lyázati forrásból való megvalósítás mellett döntött, 
mert így lehetőség van az uniós és a hazai támo-
gatások igénybevételére.
Az Uniós támogatások elnyeréséhez igazolni 
kellett, hogy a lakossági önerő rendelkezésre 
áll. A lakossági hozzájárulások kedvezőbbé 
tételének érdekében 2008. január 11-én meg-
alakult a lakosság csatornaépítő közössége, a 
Vizi-közmű Társulat, sor került az LTP szerződé-
sek megkötésére. A Lakossági Takarékpénztárba 
történő befi zetés esetén a lakosok havi 1990 Ft 
befi zetésével saját megtakarítást hoznak létre, 
és ennek keretén belül vehetik igénybe az álla-
mi támogatást. Azok a lakosok, akik valamilyen 
oknál fogva nem kötöttek LTP szerződést, nem 
jogosultak állami támogatásra.

Önerő fi nanszírozása  a tagok LTP-n keresztül 
fi zetik meg 100 hónap alatt

1990FT/HÓNAP BEFIZETÉSSEL
Az LTP fi zetés kezdete:  2008. április
Az LTP fi zetés vége:       2016. augusztus

LAKOSSÁGI ÖNRÉSZRE VONATKOZÓ 
SZÁMÍTÁSOK

LTP SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐK ESETÉ-
BEN 100 HÓNAP BEFIZETÉS UTÁN 199.000 FT 

(100x1990= 199.000 FT)

AKIK NEM KÖTÖTTEK LTP SZERZŐDÉST
260. 000 FT –OT KELL FIZETNI

MERT A JELENLEGI KONSTRUKCIÓBAN 
ŐK NEM TUDJÁK IGÉNYBE VENNI AZ ÁL-

LAMI TÁMOGATÁST (199.000Ft +Állami 
támogatás=260.000Ft)

Annak érdekében, hogy a lakosok végig tudják 
vinni 2016-ig a saját LTP megtakarításaikat, az 
önkormányzat megoldást kínál, mintegy megelőle-
gezve a szükséges összeget. Az önerőt 2013-ban, 
a beruházás kezdetekor Jánoshalma Város Önkor-
mányzata BIZTOSÍTJA a Jánoshalmi Vizi-közmű 
Társulaton keresztül HITELFELVÉTELLEL. A hitel 
fedezete a tagok LTP befi zetései lesznek.

A LAKOSSÁGI BEFIZETÉSEK 
jelenlegi állása

2013. február 28-i határnappal
Összes teljesített befi zetés:     314 212 760 Ft
LTP-n keresztüli befi zetések:  290 833 513 Ft
LTP szerződést kötöttek: 3563 db lakóingatlan

65%-a pontosan, vagy túlfi zet - 2316 ingatlan• 
12%-a max. 3 hónap elmaradás – 428 ingat-• 

lan
4%-a 3-6 hónap elmaradás – 142 ingatlan• 
18%-a 6 hónapnál több elmaradás (felszólí-• 
tást kaptak tavaly év végén)- 641 ingatlan
1% nem fi zet – 36 ingatlan• 

Akik nem kötöttek LTP szerződést, vagy felmond-
ta a Fundamenta a szerződését, mert nem fi zette: 
mintegy 450 lakóingatlan, ezek által történt ösz-
szes befi zetés: 23.379.247 Ft (2013. február 28-i 
állapot szerint).

Fizetési kötelezettségeknek eleget tesz: 139 • 
lakóingatlan tulajdonosa
Részben fi zet: 66 lakóingatlan tulajdonosa• 
Nem fi zet: 245 lakóingatlan tulajdonosa• 

A fi zetési felszólítások FOLYAMATOSAN történtek/
történnek. A kötelezettségüket nem teljesítőkkel 
szemben a jegyző jár el. A vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 35. § (3) bekezdése 
kimondja, hogy a vízi-közmű társulat tagjai (az 
érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendel-
kező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó 
természetes és jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság) kötelesek a 
vízi-közmű társulat részére vízi-közmű társulati 
érdekeltségi hozzájárulást fi zetni. A hozzájáru-
lás adók módjára behajtható köztartozás.

A jegyző • a köztartozás behajtását Az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 4. § 
(2) bekezdése alapján végzi 
A jegyző•  minden esetben, először egy felhí-
vással él a tartozás rendezésének érdeké-
ben, és csak ennek eredménytelensége ese-
tében indít végrehajtási eljárást. 
A végrehajtás – amennyiben az adózó rendel-• 
kezik jövedelemmel akkor letiltási rendelvény-
nyel, amennyiben nem rendelkezik jövedelem-
mel, akkor bírósági végrehajtással történik 
meg.
A Vizi-közmű Társulat eddig • 85 esetben kért 
végrehatást.
32•  esetben a társulat a kérelmét visszavonta, 
mert az ügyfél részletfi zetést kért és kapott, így 
összesen 53 végrehajtás van (volt) folyamat-
ban.
Bírósági végrehajtás 25•  esetben történt, 14 
esetben letiltási rendelvényt került kiadásra, 
9 esetben társhatósághoz került a végrehaj-
tás (nem Jánoshalmi lakcímmel, de tulajdonnal 
rendelkező személyek esetében) és 4 esetben 
a tartozás kiegyenlítésre került.
1 esetben a • Vizi-közmű Társulat kérelme el-
utasításra került (nem volt bizonyítható, hogy 
az adózó átvette a társulat kiértesítését a köte-
lezettség létrejöttéről) 

Felhívom a Tisztelt Lakosok fi gyelmét, hogy in-
gatlan adás-vétel esetén szíveskedjenek érdek-
lődni a Vizi-közmű Társulat ügyfélszolgálatnál 
az adott ingatlanról az alábbi elérhetőségeken:

77/401 001 telefonon
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

2013. március 25-TŐL MOLNÁR J. u. 3. alatt
JUHÁSZNÉ TERNER ÁGNES ügyfélszolgálati 

asszisztens.
JUHÁSZ ZSOLT Vizi-közmű Társulat elnök

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0029 kétfordulós pályázat kere-
tében a város szennyvízberuházására. A pályázat 
második fordulójára 2010. június 23-án történt a 
beadás, a támogatásról való döntés 2011. január 
18-án volt. Támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség, a Közreműködő Szervezet a Környezet-
védelmi Fejlesztési Igazgatóság. A beruházás 
összköltsége 3.038.070.185 Ft, az Európai Uniós 
támogatás mértéke a jelenlegi ismereteink szerint: 
82,15% ami 2.481.729.363 Ft-nak megfelelő ösz-
szeg, az önrész: 556.340.822 Ft. 
A beruházás 2013-ban kezdődik, a befejezése 
2014-2015-ben lesz. Technológiai adatok:

Gravitációs szennyvízgyűjtő rendszer• 
 • 41.527 km hosszú ÚJ CSATORNAREND-
SZER, 
4.065 km MEGLÉVŐ CSATORNARENDSZER • 
felújítás.
Szakaszos betáplálású, több tisztítási fokozat-• 
tal ellátott új tisztítómű - SBR rendszer, biológiai 
tisztítási technológia 989m3/nap kapacitással. 
1db csatornamosó és 1db iszapszállító jármű • 
vásárlása is megvalósul.

2012. február 14-én megtörtént a beruházásban 
mérnöki feladatokat ellátó cég kiválasztása a 
Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozás és Országos 
Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Terve-
ző Bt. mint közös ajánlattévő cégek nyerték el a 
munkát.
A jelenleg folyamatban lévő eljárások a PIAR cég 
(kommunikációért felelős cég) és a beruházás kivi-
telezőjének kiválasztására irányulnak.

A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET
 ELLENŐRZÉSEI

(A PÁLYÁZAT 2. FORDULÓ ESETÉBEN)
2013. JANUÁR 23.• 
2012. NOVEMBER• 
2012. OKTÓBER 24.• 

AZ ELLENŐRZÉSEK MINDEN ALKALOMMAL, 
MINDEN DOKUMENTUMOT RENDBEN TALÁL-

TAK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL.

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Magyarországnak a megfelelő települési szennyvízgyűjtő és 
–tisztító rendszerek kiépítésére vonatkozó tagállami kötelezettsé-
geit – a vonatkozó 91/271/EGK irányelv előírásai szerint – a 2000 
lakosegyenérték (LE) feletti szennyvízelvezetési településeken vagy 
agglomerációkban a Csatlakozási Szerződésben előírt határidők-
re kell teljesítenie. Ennek végrehajtását szolgálja Nemzeti Települé-
si Szennyvízelvezetési és-tisztítási Megvalósítási Program, amely a 
25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben került meghatározásra.

Tekintettel arra, hogy az országban nagyon sok szennyvíz-beru-
házási projekt számos objektív problémával küzdött, amelyek bizo-
nyos esetekben a kedvezményezett önhibáján kívül adódóan jelent-
keztek – a problémák orvosolásában az Állam is részt kíván vállal-
ni. Mint kötelezettségvállalónak a fent említett Csatlakozási Szerző-
désben, egyrészt fontos, hogy a beruházásokat az unió támogatá-
sával valósítsa meg, másrészt a vállalások határidőre nem teljesíté-
se jelentős bírságokkal sújtaná az Államot, napi több tízezer eurós 
összeggel. 

Ennek eredményeként került sor arra, hogy a Kormány az 
1051/2013. (II. 12.) határozatával 55 projektet saját hatáskörébe 
vont, többek között a Jánoshalmi beruházást is. Ezzel a határozattal 
a Kormány a beavatkozásának irányvonalát jelölte ki, a kormány-
zati szándék az, hogy működő projektek végrehajtását további 
eszközökkel segítse. 

Ilyen például a szennyvíz-elvezetési és –tisztítási beruházások-
kal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013 (II. 12) Korm. rendelet, amely a 
jelenleg folyamatban lévő valamennyi (mintegy 227) projekthez 
kapcsolódó ügyben a hatósági ügyintézési határidőket radi-
kálisan csökkentette. Harminc napban került rögzítésre az álta-
lános ügyintézési, illetve tíz napban a szakhatósági állásfoglalás-
ok határideje.

Nagy jelentőségű segítséget jelent az uniós projektek önerő-
problémáinak orvoslására, hogy a Kormány elfogadta az EU Önerő 
Alap felhasználásának részletes szabályiról szóló 285/2012. (X. 
9.) Korm. rendeletet, amely alapján a közszféra kedvezménye-
zettek önerő-támogatást igényelhetnek, amennyiben korábban 
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó eljárás során 
az önerő rendelkezésre állásáról nyilatkoztak, azonban az önerőt 
nekik fel nem róható okból nem, vagy csak részben tudják biztosí-
tani. Ezzel összefüggésben a Kormány 2013. február 18-i rendele-
te alapján döntött arról, hogy a derogációs kötelezettséggel érin-
tett projektek (így a jánoshalmi) esetében a teljes önerőre pályá-
zat adható be. 

Nem kisebb mértékű segítsége a Kormánynak az is, hogy min-
dennemű kérdésben, eljárásban közvetlen szakmai támogatást ad 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül kijelölt kapcsolattartó-
kon keresztül is. Minden egyes projektnek külön megbízottja van. 
A jánoshalmi projekthez Hizó Ferenc úr, a Kiemelt Közszolgál-
tatások Főosztályának főosztályvezetője került kijelölésre. Az 
első találkozásra és megbeszélésre március 25-én került sor Buda-
pesten. Jánoshalma Város polgármestere Czeller Zoltán úr, részle-
tesen ismertette kapcsolattartónkat és szakmai csapatát a jánoshal-
mi beruházás állásáról, majd ezt követően a projekt egyes tárgya-
iban szakmai álláspontok kerültek kialakításra, amelyek a projekt 
megvalósításának intenzifikálását szolgálják.

Dr. Benda Dénes
Projektmenedzsment Szervezet vezetője

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
TÁJÉKOZTATÓJA

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
témakörben

A magyar kormány 
segítő intézkedései a 
szennyvízberuházások 

megvalósítása 
érdekében

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, 

hogy a Gyermeklánc Óvoda és 
Bölcsődébe történő beiratkozás

2013. április 9- 19-ig
hétfő - csütörtök :

800 -1600 óráig
péntek: 800 -1200 óráig

lesz, a Radnóti utcai 
óvoda 

(6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.) 

irodájában.

Beiratkozáshoz a következő okmányok 
szükségesek:

a szülő személyi azonosító és lakcímet • 
igazoló igazolványa
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló • 
hatósági igazolványa (lakcímkártya) 
a gyermek születési anyakönyvi kivonata• 
gyermekorvosi igazolás• 
a gyermek TAJ kártyája• 
a gyermek oltási kiskönyve• 

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi 
igényüket abban az esetben is jelezzék, 
ha a kisgyermek 2013. október 1. és 2014. 
május 31. közötti időszakban tölti be a 3. 
életévét.
A szülő az óvodai nevelésben történő 
részvételre jogszabály alapján kötelezett 

gyermekét köteles beíratni az önkormányzat 
által közzétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatározott időpontban. 
A napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvoda a felvételi körzetébe tartozó 
gyermeket köteles felvenni. A felvételről a 
szülők a beiratkozást követően 2013. május 
6-ig írásban kapnak értesítést.
Az óvodai beíratással, felvétellel 
kapcsolatos döntés ügyében a szülő – a 
közléstől, ennek hiányában a tudomására 
jutásától számított tizenöt napon belül – a 
gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, 
melyet a felvételt elutasító óvodához 
kell benyújtani, Jánoshalma Város 
Önkormányzat Jegyzőjének címezve (6440 
Jánoshalma, Béke tér 1.).
A felülvizsgálati ügyben a fenntartó, azaz 
Jánoshalma Város Önkormányzat Jegyzője 
jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai 
felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013.08.16- 2018.08.15. –ig 
tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 

013.08.16- 2018.08.15.-ig szól. 
A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 
6440 Jánoshalma, Radnóti utca 12. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
intézményvezetői feladatok ellátása többcélú 
intézményben 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló“ 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

� Főiskola, óvodapedagógus, 
� 3 év vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év 

vezetői tapasztalat, 
� büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
� Azonos feltétellel rendelkező pályázók 

esetén - előnyben részesül az a pályázó, 
aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
� helyzetelemzésre épülő szakmai vezetői 

programot; részletes szakmai önéletrajzot 
a jelenlegi munkahely, munkakör 
megjelölésével; a végzettséget, szakmai 
gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okiratok 
másolatát (az eredetit a személyes 
meghallgatásra kell hozni bemutatás 
céljából); három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt; hozzájáruló 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes 
anyagát az elbírálásban részt vevők 
megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírálat 
érdekében és az ahhoz szükséges 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 16. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. 
április 10. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

� Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma 
Város Önkormányzat címére történő 
megküldésével (6440 Jánoshalma, 

Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 2401/2013 
, valamint a munkakör megnevezését: 
intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - 
többször módosított - 138/1992. (X. 8.) Korm. 
Rendeletben foglaltak szerint. A benyújtott 
pályázatok véleményezési határidejének 
lejártát követő első Képviselő-testületi ülés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. 
június 27. 
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 

� Jánoshalma Város- helyben szoásos 
módon - 2013. március 10.

� Kéleshalom Község- helyben szoásos 
módon - 2013. március 10.

� Oktatási Közlöny - 2013. március 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a www.janoshalma.hu honlapon 
szerezhet. 

Jánoshalma Város Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló“ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde 6440 Jánoshalma, Radnóti M. u. 12. 

többcélú intézmény igazgató (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 
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ANGOLUL AZ AFS-ről

2013. március 11-én a 9. és 10. 
évfolyamos gimnazistáink angol nyel-
vű előadáson vehettek aktívan részt 
DANIEL FABRICIUS segítségével, 
aki AFS önkéntesként Dániából érke-
zett Magyarországra. Az interaktív 
prezentáción az előadó megmozgat-
ta diákjainkat, humoros feladatokkal 
bebizonyította, hogy mennyire külön-
bözőek vagyunk. Az előadáson kide-
rült, hogy a nyelvi nehézségek áthi-
dalhatóak.

Az AFS cserediák programba 
hazánk 1990-ben csatlakozott. Ez a 
program jelen van a világ több mint 
50 országában. Működését önkén-
tesek segítik, így a Vöröskereszt 
után a világon a második legnagyobb 
önkéntes szervezet.

Jánoshalmán is több éve fogad-
nak családok cserediákokat Japántól 
Kolumbiáig, Ausztráliától Hongkon-
gig. Ebben a tanévben is 4 családnál 
vannak diákok településünkön.

Az AFS Magyarország Nemzet-
közi Csereprogram Alapítvány segít-

ségével:
- Lehetőség van külföldi diákok 

fogadására. (3 hónap, 6 hónap, 
1 tanév)

- Lehetőség van kiutazni külföldre 
mint középiskolás diák.

- Lehetőség van önkéntesként segí-
teni az érkező diákok beilleszke-
dését.
Az Alapítvány nem zártkörű, bárki 

csatlakozhat a programhoz korhatár 
nélkül mint segítő. A program célja 
nemcsak a nyelvtanulás, hanem az 
interkulturális tapasztalatcsere is.

Daniel nagyon vidáman, érdeke-
sen tartotta az előadást, még azok-
nak a tanulóknak is sikerült az érdek-
lődését fenntartani, akik egyelőre 
keveset értettek az angol nyelvből.

Az előadás végén ki kellett talál-
ni a közönségnek, hogy milyen nyel-
veken beszél a dán fiú. Nagy vidám-
ságot keltett a hallgatóság körében, 
amikor hosszas találgatás után kide-
rült, hogy a dán és az angol nyelven 
kívül magyarul is kiválóan beszél!

TAVASZI KORIZÁS

Tavaszi korcsolyázáson voltunk Szegeden 2013. március 22-én. Már a buszon remek volt a hangulat, sokat nevet-
tünk. A jégre érve először bátortalanul kezdtünk, majd mindenki egyre ügyesebben siklott a jégen. Nagyon jól éreztük 
magunkat, és korizás közben még angolul és németül is gyakorolhattunk, mivel három jánoshalmi cserediák is jött 
velünk, akikkel összebarátkoztunk. (Helen, Mayu, Thitiworada) Sok fényképet készítettünk, és szomorúan hagytuk el 
a Műjégpályát, a decemberi viszontlátás reményében!

7.G osztály

Megyei 
mesemondó 

verseny
Meseországban régi szép hagyo-

mány, hogy amikor kellemesen ciró-
gat a februári napsugár, s amikor 
a cinegék vidáman kiáltják világgá 
tavaszváró üzenetüket, akkor gyűl-
nek össze nagy találkozóra, közös 
játékra a meseszerető gyerekek és 
felnőttek.

2013. február 23-án, szomba-
ton újra kitárult Meseország kapu-
ja, hogy bebocsátást nyerjenek rajta 
mindazok, akik lakóhelyükön kiállták 
a mesebeli próbákat.

Meseország Királya és Királynő-
je ebből az alkalomból újra udva-
rába hívta a Bölcsek Bölcsét, hogy 
legyen segítségükre a kastély címe-
inek és rangjainak odaítélésében.

Iskolánkat Szőke Janka, 6.G osz-
tályos tanuló képviselte, aki udvar-
hölgy címet nyert el..

Sikeres szerepléséhez gratulá-
lunk!

DÖK nap az általánosokban

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon rendeztük meg a hagyomá-
nyos DÖK napot.  Az időjárás ugyan megtréfált bennünket, igazi téli havas 
nap volt, a hangulatunk annál vidámabb.

Előzetesen megbeszéltük, milyen programokat szeretnénk, így mindenki 
választhatott a lehetőségek közül: foci, kézilabda, műveltségi teszt, könnyű-
zenei kvíz,  kirakodóvásár, filmvetítés, kisállat kiállítás…  A karaoke nagyon jó 
hangulatot varázsolt a díszterembe, együtt énekeltek kicsik és nagyok. Dél-
ben ínycsiklandozó illatok árasztották el a folyosót a finomabbnál finomabb 
ebédektől. A napot a sportcsarnokban kötélhúzó bajnoksággal zártuk.

Mindenki nagyon jól érezte magát, és örömmel vette kezdetét a várva várt 
tavaszi szünet.

     A kéleshalmi iskolában a már hagyományos „Ottalvós bulival”  töltöt-
tük az idei DÖK-Napot.

A télies időjárás és a március végi hóesés csak érdekesebbé tette az isko-
lában töltött két napot.  

Programban nem volt hiány: filmvetítés, esti séta és hócsata, húsvéti 
készülődés, tojáskeresés, tánc, sok játék és nagyon jó hangulat!

DÖK-NAP A GIMNÁZIUMBAN
Az idén rendkívüli diákönkormányzati napot tartottunk a váratlanul bekö-

vetkezett téli időjárás miatt. Az eseményeket csak benti helyszíneken szer-
veztük meg. Az Imre Zoltán Művelődési Központban vetélkedőt tartottunk a 
kisgimis és gimis diákoknak.   Focibajnokság zajlott a sportcsarnokban, míg 
a tornateremben röplabda meccseken vehettek részt a diákok. A nap közös 
kötélhúzó-versennyel zárult a sportcsarnokban.  

Gyermeklánc 
Óvoda és 
Bölcsőde

2013. év
BÖLCSŐDE

nyári 
nyitvatartási 

rendje
A bölcsőde a Petőfi  utcai 
épületben /saját helyén/
folyamatosan tart nyitva.

Nagytakarítás és 
karbantartás miatt

2013. augusztus 5-től,  
2013. augusztus 30-ig lesz 

zárva.
Nyitás: 2013. szeptember 2.

Mikó Mária
intézményvezető

Gyermeklánc Óvoda 
és Bölcsőde

2012/2013-as nevelési év
ÓVODAI

nyári nyitvatartási rendje
Jánoshalma

2013. június 17-tól,  2013. július 12-ig 
a Radnóti utcai óvoda  tart nyitva

(Batthyány és a Petőfi  utcai óvoda zárva lesz)
2013. július 15-től,  2013. augusztus 2-ig

Batthyány utcai  óvoda lesz nyitva
(Petőfi  és a Radnóti utcai óvoda zárva tart)

2013. augusztus 5-től,  2013. augusztus 23-ig
a  Petőfi  utcai óvoda tart nyitva

(Batthyány és a Radnóti utcai óvoda zárva lesz)
2013. augusztus 26-tól valamennyi óvodánk 
nyitva lesz.
Kéleshalom
Karbantartás és nagytakarítás miatt zárva tart
   2013. július 29-től, 2013. augusztus 23-ig
A gyermekek elhelyezése igény szerint a Jánoshalmán 
nyitva tartó óvodában történik.

Nyitás: 2013. augusztus 26.
Mikó Mária

intézményvezető

Gyermeklánc Óvoda 
és Bölcsőde

A nevelési év időtartama: 
2012. szeptember 1-től 2013. augusztus 31-ig

Oktatási év időtartama: 
2012. október 1-től 2013. május 31-ig

Az intézmény nyitva tartása
Óvodák nyitvatartási rendje:
Radnóti u., Batthyány u. nyitvatartási rendje: 

hétfőtől- péntekig  630 - 1730óráig
Petőfi  utcai óvoda: 

hétfőtől-péntekig  700 - 1700 óráig 
Bölcsőde nyitvatartási rendje:  

hétfőtől-péntekig  700- 1700 óráig
Az Óvoda és Bölcsőde a nevelési év során 5 
nevelésmentes napot tart. Ennek időpontjáról 
és az óvodai ügyelet helyszínéről, a csoportok 
faliújságán keresztül nyújtunk tájékoztatást.
Az iskolai szünetek (őszi-tavaszi) alatt, egy 
óvodában, a szülők igénye szerint tartunk 
ügyeletet, hol a gyermekeket összevont 
csoportokban helyezzük el.
Az iskola téli szünetének ideje alatt intézményünk 
zárva tart.

Mikó Mária
intézményvezető

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

A farsangi, báli időszak-
nak már régen vége van, 
de még is szeretném hírül 
adni, így utólag az újság 
hasábjain, hogy 2013. feb-
ruár 23-án a Batthyány 
utcai óvoda és a Bölcső-
de ismét megrendezte jóté-
konysági bálját. 

Utolsó héten a létszá-
munk 210 főre emelkedett. 
Örömmel mentünk mi dol-
gozók péntek délután terí-
teni, díszíteni a Diákélelme-
zés Konyhájára. 

Ebben az évben a Bohé-
mek zenekar játszotta a 
talpalávalót. Minden vendé-
günk dicsérte  és jót mulat-
tak, sokszor kifulladásig. 

Vacsorára szarvas pör-
költet készített Kovács Imre szakács úr, ami ismét reme-
kül sikerült. Az alapanyagot Csernák Roland és Holub 
István vadászurak biztosították. Savanyúságot Taskovics 
Tibor és Taskovics Tiborné ajánlották fel. 

Hajnalig tartott a jó hangulat. A tombola sorsoláson 
sok értékes nyeremény talált gazdára. Az óvodának és 
a bölcsődének együttesen 577.000 Ft bevétele lett, ami-
ből ismét szépen tudjuk majd bővíteni a gyermekek játék-
készletét. 

Ezúton is szeretném megköszönni az intézmények-
ben dolgozókkal együtt a kedves szülőknek a támoga-
tást, segítségnyújtást, vállalkozásoknak, magánszemé-
lyeknek adományaikat.

Czeller Zoltán polgármester úr, Komáromi Lajos 
alpolgármester úr, Kiss György tanácsnok úr, Renner 

Tibor és családja, Ruskó Attila és családja, Ragadics 
Mihály és családja, Kaszibáné Birkás Erzsébet Város-
házi Gyógyszertár, Turcsik Mihályné, Kezocomp Bt., Stí-
lus lakásfelszerelési bolt, Nagy István virágbolt, Hajnalka 
virágbolt, Benkő Patika, Majer Tamásné Süni papírbolt, 
Szauter Erzsébet Drogéria, Taskó savanyúság, Goods 
Market, Holblönder József autósbolt, Univer Coop Zrt., 
Julika cukrászda, Korzó Étterem, Deákfalvi Mónika virág-
bolt, Radvánszki Ferenc barkácsbolt, Mészáros Andrea 
cukrász, Horváth Ferenc villamossági szaküzlet, Hugyi 
László asztalos, Koch Csaba, Ádám Gyula, Lengyel End-
re és családja, Kiss Endre és családja, Vargáné Strobán 
Mónika, Szili Norbert és családja, Juhász Judit és csa-
ládja, Gála Étterem

Jótékonysági szülői bál

EGY SZÁZALÉKKAL 
A HELYI 

KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának 

felajánlásával segítették a
Honvéd Kaszinó Kulturális 

Egyesület kulturális kínálatát.
Kérjük, támogassák a 

továbbiakban is  az egyesület 
munkáját.

Adószám: 
19046550-1-03

Köszönettel: a HKKE vezetősége
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Asztalitenisz diákolimpia
2013. március 4-5-én rendezték meg Budapesten az asztalitenisz diák-

olimpia országos döntőjét. Iskolánkat két diák is képviselte: Zentay Klaudia 
6.G, és Zentay Viktor 8.c osztályos tanulónk.

Az első napon az ünnepélyes megnyitót a 4 fős megyei csapatok versenye 
követte.  Bács-Kiskun megye csapata: Zentay Viktor (Jánoshalma), Zentay 

Klaudia (Jánoshalma), Béregi Dávid (Sükösd) és Szabó Anna (Kecskemét).
Diákjaink remekül szerepeltek és a dobogó ll. helyére állhattak fel.
Az igazi megmérettetés másnap az egyéni versenyen zajlott. Zentay Klau-

dia a 42 fős mezőnyben a legjobb 16 közé jutott, de itt már nem sikerült nyer-
nie, így megosztott 9. helyen végzett. A verseny előtti felkészülés meghozta a 
gyümölcsét, a 2013. évi ORSZÁGOS ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA BAJ-
NOKA a fiúknál: ZENTAY VIKTOR.

Gergely-járás

Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján,
Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába!

Így hívogatták a 4.a osztályosok a nagycsoportos óvodásokat iskolába.
A néphagyománynak megfelelően püspöknek és huszárnak öltözött fiúk, 
népies ruhát öltött lányok verbuváltak az ovisok között. Minden csoport fel-

kötötte zászlónkra óvodás jelükkel megrajzolt selyemszalagját, mellyel jelez-
ték, hogy jövőre már iskolások lesznek. A zászlóra 1986 óta gyűlnek a sza-
lagok.

A régi szokásnak megfelelően bőségesen kaptak adományt is az iskolá-
sok. A sok finom kolbászt és szalonnát jóízűen fogyasztották el a Gergely-
járás után. 

A beiratkozással lesznek a leendő elsősök iskolánk tagjai. Az iskolaválasz-
tásban szeretnénk segíteni szüleiknek és nekik április 4-i programunkkal. 
Meghívunk mindenkit, hogy LEGYÉL EGY NAPRA HUNYADIS!

Tavaszi Zsongás

„1993 óta az általános iskolánkban megrendezésre került a Mi mit 
tudunk, majd 2007 –től Tavaszi Zsongás címmel folytatódott a kulturá-
lis szeregszemlék, bemutatók sora. Ezeken a bemutatókon a szereplők 
felléphettek szóló énekkel, énekkari előadással, hangszerrel, zenekar-
ral,  szavalattal, mesével, táncbemutatóval, aerobic-kal, tornával, báb-
előadással, színdarabbal, mesejelenettel . A produkciók magyarul, ango-
lul, németül, romani nyelven sem ritkák.” Kezdte Nagy Gábor 10-11.N és 
Csima Éva 11.12.N osztályos diák a konferálást. A rendezvény igazi cse-
megét nyújtott a nézőnek, szereplőnek egyaránt

A „Tavaszi zsongásunk” most is a különböző kultúrák békés egymás mel-
lett élésének, nemzetiségek sokszínűségének bemutatását valósította meg. 
Lehetőséget adott a különböző korosztályok tehetségeinek a megmutatásra.

Igazi multikulturális többnyelvű iskolai program volt.
Az iskolánkban évente 6-7 ilyen rendezvénytípus valósul meg, ame-

lyek egyike sem verseny, célja a bemutatkozás, a nyilvánosság, a meg-
erősítés. 

Nyílt természettudományos 
órák a Hunyadiban 

A természettudományos oktatás és a hasznos tudás kapcsolata nyomon 
követhető volt 2013. március 19-én a 8.b osztály kémia óráján, ahol Bátoriné 
Karip Anna tanárnő a hétköznapi jelenségekre irányította diákjai figyelmét, a 
tanulók nagy részét az ismeretek alkalmazhatóságára inspirálta. 

Kasziba Gyöngyi, a Hunyadi Iskola fizikatanára elhatározta, hogy Öveges 
professzor méltó utódjaként próbálja rákapatni a fiatalságot a természettu-
dományos gondolkodásmódra.

Órájának célkitűzése az volt, hogy „Vidd haza a tudást!” Érdekes fizikai 
kísérletek sora várta a nyolcadikosokat pl. a „Lehasaló papírlap”, a „Teafilter 
– rakéta”, a „Fogpiszkáló pokolgép”, a „Pénzégetés” stb.

Figyelmesség Napja 
a Hunyadiban

Több éves hagyomány, hogy a Hunyadi Iskolában március 8-án a Figyel-
messég Napját ünnepeljük. Ezen a napon idén is egy kicsivel több figyelmet 
szenteltünk egymásnak. A férfi kollégák szórakoztató műsorral köszöntötték 
nőtársaikat. A női kollégák is viszonozták a köszöntést a férfi dolgozóknak.

Az iskola minden dolgozója részt vett az ünnepségen. 

2013 a jubileumok 
éve a Hunyadiban 

Örömmel értesítjük a volt radnótisokat, hunyadisokat, hogy a jelenlegi tan-
testület határozata alapján 2013. május 10-én, 11-én „2013 a Jubileumok éve 
a Hunyadiban” címmel nagyszabású ünnepséget rendez.

A 2013. május 10-i program főleg a jövő nemzedéké lesz!
Ízelítő programjainkból:
Palackba zárt idő - 50, illetve 20 év időtartamra időkapszula elhelyezése. 

(A hunyadis kapszula 20 évre, amely jelképezi, hogy iskolánk 20 éve vette fel 
a Hunyadi nevet. Az 50 évre elhelyezett kapszula a gimnáziumi oktatás kez-
detének állít emléket)

A Radnóti szobor új helyen történő felavatása -  A szobor körül a 666 
diák által behozott téglákból káva készül, ezzel is jelképezve az iskola sok-
színűségét, együvé tartozását.

.Tervezett program:
2013. 05. 10. 12.00 Palackba zárt idő – ünnepélyes elhelyezés

13.00 Kiállítások megnyitása Fotókiállítás
Iskolánk múltja-jelene – digitális fotókiállítás
Alkotó Szülők/diákok kiállítása
Kortárs festmények kiállítása

2013. 05. 11. 11.00: Téglák ünnepélyes felhelyezése a Tanítók kútjának 
falára.

A  H u n y a d i  I s k o l a  h í r e i

Lobbiznak a tankönyvkiadók –
Kinek a tankönyvét használjuk szeptember 1-jétől 

a kezdő évfolyamokon?
 Három tankönyvkiadó kínálta kiadványait a 2013. szeptember 1-jén indu-

ló első, ötödik, valamint kilencedikes tanulók részére. A nagy tankönyvkiadók 
március hónapban különböző időpontokban tájékoztatták a tantestület tagjait 
a három évfolyam várható tankönyveiről, minőségéről. 

Rivális a Nemzedékek Tudása, a Mozaik, valamint az Apáczai Tankönyv-
kiadó.

A Mozaik Kiadó „Mozaik a színvonalas oktatáshoz” címmel a Hunyadi Isko-
lában szervezte meg rendezvényét, ahol vidéki iskolák pedagógusai is részt 
vettek. A bemutató témája az egyszerűen lenyűgöző nyomtatott és a digitális 
tananyag prezentálása volt. Az előadó hitelesen mutatta be az új kerettanter-
vet digitális szemszögből.

A Nők a Nemzeti Jövőjéért Egyesület fenntartásában működő Bács-Kis-
kun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szervezésében zajló II. 
Roma-magyar Diák Kulturális Fesztiválra 2013-03-01.-re meghívást kapott a 
jánoshalmi Hunyadi Ált. Isk. Gimnázium és Szakközépiskola is.

Helyszín: kecskeméti Piarista Ált. Iskola, Gimnázium és Diákotthon dísz-
terme Időpont: 2013-03-01./péntek/ 13.00 órai kezdettel

A megyei diákjai irodalmi, zenei és táncprodukción keresztül mutatták be a 
roma kultúra sokszínűségét.

Szerepelni kizárólag cigány eredetű és témájú irodalmi alkotással (vers, 
mese, elbeszélés, drámajáték stb.) zenei művel táncprodukcióval lehetett.

A Hunyadi János Ált. Isk. Gimnázium és Szakközépiskolából 2 fővel indul-
tunk, Mezei Melinda 8. d osztályos tanuló vers és próza kategóriában indult 
Bari Károly Anyám című verssel, a másik jelentkező Kővári Liliána gimnazis-
ta, vers, és ének kategóriában, ének: cigány himnusz Gelem, gelem…, vers: 
Bari Károly Kínom indított útnak.

Mindkét tanuló nagyon ügyeses szerepelt, jó hangulatban telt el a pén-
tek délutánunk. 

Jutalmazás: 1-1 okleveles elismerést kapott mind a két tanuló.
Köszönetet szeretnék mondani, iskolánk igazgató asszonyának: Somonyiné 

Sági Piroskának, hogy lehetővé tette számunkra a fesztiválon való megjele-
nésünket.

2013. március 9-én rendezték meg Szolnokon az Aerobic Diákolimpia 
kelet- magyarországi selejtezőjét. Rasztik Rebeka egyéni kategóriában 20 
induló versenyzőből, a 13. helyezést érte el.

A kicsik: Friebert Dorina, Rasztik Regina és Kovács Eszter trióban bronz-
érmesek lettek, Friebert Dorina, Rasztik Regina, Vaski Virág, Botka Lora és 
Kovács Eszter csoport kategóriában 5. helyezést értek el. Mind a trió, mind 
a csoport bejutott a 2013. április 28-án, Budapesten megrendezésre kerülő 
Aerobic Diákolimpia országos döntőjébe.

Család-órák
A Kecskemét-családprogram családi életre való nevelés keretében meg-

valósuló család-órák alkalmával Hortobágyiné Nagy Ágnes másodszorra is 
elnyerte gyermekeink bizalmát. A kisgimnazisták 6-7. osztályaiban tartott csa-
lád – órákon március 25-én a következő témakört dolgozták fel.

A helyes önismeret és önértékelés, a jellemnevelés, a személyiségfejlesz-
tés, a kommunikációs készség és a konfliktuskezelő képesség fejlesztése.

A tanárnő karaktereket bemutató jelenetei után a gyerekek elemezték a 
különböző személyiségjegyeket és keresték a saját magukra illő jellemvo-
násokat. A konfliktuskezelés csak azután várható el, ha tisztában vagyunk a 
saját személyiségünkkel, jó és rossz tulajdonságainkkal, ha képesek vagyunk 
saját jellemünket formálni. 

Ehhez kaptunk segítséget ezeken a család-órákon.

Már majdnem két évtizedes múlt-
tal rendelkezik iskolánk testvérisko-
lai kapcsolata a csíkszeredai Petőfi 
Sándor Általános Iskolával. Az elmúlt 
évek alatt szoros barátságok kötőd-
tek a csíki és a jánoshalmi diákok, 
tanárok között.

A közösen szervezett táborok, 
baráti látogatások - azon túl, hogy 
a diákok megismerik egymás kul-
túráját, szokását, értékeit -, azt a 
célt is szolgálják, hogy a pedagógu-
sok bepillantást nyerhetnek egymás 
munkájába.

Mindig nagy örömmel és lelkese-
déssel várjuk azokat az alkalmakat, 
amikor találkozhatunk erdélyi bará-
tainkkal.

Most sem történt ez másként, 

amikor iskolánk néhány pedagógu-
sa meghívást kapott Csíkszeredá-
ba, az ottani március 15-i ünnepség-
sorozatra.

Jól tudtuk, hogy ez a pár nap nem 
a pihenésről fog szólni.

Hosszú, fárasztó út, és sok-sok 
program várt ránk. Ennek ellené-
re feltöltődve érkeztünk haza, mert 
Erdélyben részesei voltunk a varázs-
nak. Tanúi lehettünk egy kis közös-
ség, „egy maroknyi székely” össze-
tartozásról tett tanúságtételének.

Jó volt látni, hogy szülő, tanár, 
diák, városvezetés számára egyaránt 
mekkora érték a tudás, a múlt tisz-
telete.

Van még mit tanulnunk…!

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-val támogatták az elmúlt években isko-
lánk 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 cél-
jainkat! 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

Kedves Szülők, Támogatóink!

Erdélyben ünnepeltünk

Megyei Roma 
fesztiválon szerepeltek

Diákolimpiai siker
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Matematika versenyek
Iskolánk két tanulója sikeresen szerepelt a megyei, illetve országos mate-

matika megmérettetéseken.
A Zrínyi Ilona Matematika versenyen Rada Adél (5. osztály) 36. lett a 337 

indulóból, Horváth Marcell (6.osztály) 42., a 357 nevezőből..
A Bács-Kiskun megyei Matematika versenyen Horváth Marcell továbbjutott 

a II. fordulóba, amely a megyei döntő lesz, Rada Adél mindössze egy ponttal 
maradt el a döntőbeli részvételtől..

Mindkét diákunk- a jánoshalmi tanulók közül-, korosztályában a legjobb 
eredményt érte el. Gratulálunk!

EP

Témahét

 A TÁMOP pályázat keretében immár negyedik alkalommal rendeztük meg 
a 7. osztályban március 4-8. között a témahetet. Ezúttal a környezettudatos 
életmód jegyében tanultak rendhagyó órákon a diákok minden tantárgyból.

Egy kis ízelítő a tananyagból: környezeti katasztrófák, régiből újat, talaj-, 
víz-, levegőszennyezés mérése, élelmiszerek adalékanyagai, biogazdálko-
dás, ökotippek gyűjtése és kiállítása, „szivárványos egészség” rejtelmei.

Reméljük, hogy tanulóink a most megszerzett hasznos tudnivalókat a gya-
korlati életben is jól tudják majd alkalmazni!

Passió
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hisz Jézus feltámadt, ezáltal min-

den embert megmentett a bűntől. A szenvedéstörténet a virágvasárnaptól nagy-
péntekig tartó időszakot öleli föl. Ennek eseményeit elevenítették fel a Szent Anna 
Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon 6. osztályos diákjai Horváthné 
Sörös Anita felkészítésével. 

A forradalom és szabadságharc 
hőseire emlékezve

1848-ban, a „népek tavaszán” egész Európán végigsöpört a forrada-
lom hulláma. A szabadság, amiről Európa közepén egy költő és vele egy 
nép álmodott, a szabadság ügye elbukott. Emlékük előtt tisztelegve a Szent 
Anna Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon diákjainak előadásában 
ünnepi műsort láthattak az érdeklődők március 15-én, az Imre Zoltán Műve-
lődési Központban. 

Nyílt napon fogadtuk a szülőket

Iskolánkban március 9-én szombaton rendhagyó tanítási napot tartot-
tunk. A gyermekek többsége szüleikkel érkezett, mivel ezen a napon ők is 
részt vehettek a tanítási órákon. Megfigyelhették milyen módszerekkel taní-
tunk, nevelünk az iskolában, és tanulóink hogyan kapcsolódnak be a közös 
munkába. A diákok szülein kívül a leendő elsős szülőket is szeretettel fogad-
tuk a tanórákon. Ők bepillantást nyerhettek iskolánk légkörébe, megismer-
hették, hogyan tanulnak olvasni, számolni az elsős kisgyermekek, illetve 
miként tanítanak a leendő elsős tanító nénik: Csofcsics Erika és Horváthné 
Kocsis Tünde. 

Köszönjük az érdeklődő szülőknek, hogy szombat délelőttjüket velünk töl-
tötték. Bizonyára sokak örömmel tapasztalták, hogy egy év alatt mennyit fej-
lődött, okosodott gyermekük. 

Túl az Óperencián…

2013. február 2-án délután megtartottuk második „suli hívogató” foglalko-
zásunkat. Ez alkalommal az angol- és német nyelvvel ismerkedtek meg játé-
kosan a nagycsoportosok. Képzeletben elutaztak vonattal Németországba, 
majd elrepültek Angliába, ahol a gyerekek az adott nyelven egy dalt tanul-
tak meg. Horváthné Kocsis Tünde leendő elsős tanítónő segítségével az ovi-
sok egy cserépharangot készítettek. A zenei aláfestést Mészáros Gábornak 
köszönhettük, aki különböző hangszerekkel a zene birodalmába kalauzolta a 
gyerekeket. Szarvas Ágnes fejlesztőpedagógus képességfejlesztő játékok-
kal mutatta meg az óvodásoknak, milyen izgalmas lehet a tanulás. A délután 
mindannyiunk számára jó hangulatban telt.

Pusenszkiné Papp Beatrix

Szülői értekezlet a leendő 
elsősök szüleinek

2013. március 11-én hétfőn szülői értekezletet tartottunk iskolánkban a 
leendő elsős gyermekek szüleinek. A Kukucskáló délutánok és a nyílt nap 
után már több anyukát, apukát ismerősként köszönthettünk. 

Azok kedvéért, akik először jártak nálunk, bemutatkoztunk mint leen-
dő elsős tanító nénik, majd beszélgető kör jelleggel meghallgattuk a szülők 
bemutatkozását is. .

Csofcsics Erika tanítónő beszélt az olvasástanítási módszerről (Meixner) 
és Kasziba Magdolna igazgatóhelyettestől pedig a gyermekek lelki nevelésé-
ről és a hit fontosságáról hallhattunk néhány gondolatot. Ezután egy képes 
bemutatót tekinthettek meg vendégeink, melyből láthatták, milyen sokrétű a 
kapcsolattartásunk a szülőkkel. 

Végül egy rövid kötetlen beszélgetésre is sor került, ahol kérdések, véle-
mények hangzottak el az iskola életével kapcsolatosan.

Horváthné Kocsis Tünde

Húsvéti kiállítás
Március hónapban húsvéti kiállítást rendeztünk, az iskola ebédlője előtt 

lévő vitrinekben. A gyermekek lelkesen gyűjtöttek és ajánlottak fel az ünnep-
hez kapcsolódó tárgyakat, amelyek szebbé, érdekesebbé, örömtelivé vará-
zsolják otthonaikat. A pedagógusok segítségével és irányításával pedig diák-
jaink a technika órákon, a napköziben szintén gyönyörű –  a húsvéti ünnep-
körhöz szorosan kapcsolódó –  dekorációkat készítettek, pl.: ajtódíszeket, 
képeslapokat, tojásfára akasztható függelékeket…stb. Ezekből az alkotások-
ból állt össze színes, tavaszi kiállításunk. 

Reméljük, ez a készülődés, összeállítás igazi ünnepi hangulatot, vidámsá-
got hozott mindennapjaikba!

 CSNÉBZS

Floorball házibajnokság

A klasszikus labdajátékok mellett ebben a tanévben megismerkedhettek a gye-
rekek a Floorball-lal. Ez a jégkoronghoz hasonló labdajáték: ezt is két csapat játsz-
sza, de teremben, s nem szükséges hozzá jég. Minden csapat öt mezőnyjátékos-
ból és egy kapusból áll. Diákjaink nagy érdeklődéssel fogadták a számukra új, nem 
mindennapi játékot. A délutáni tömegsport foglalkozásokon sajátíthatták el a sport-
ág szabályait. Az ügyesebb felső tagozatos tanulókból összeállt csapatoknak feb-
ruárban amatőr Floorball házibajnokságot szerveztünk, melyet a 7. osztályosok 
nyertek meg. Gratulálunk nekik!

XIII. Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Országos Prózafelolvasó Ver-
seny

2013. március 1-jén a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakkö-
zépiskolában immár 13. alakalommal rendezték meg a Klasszikus Erdélyi 
Magyar Irodalom Országos Prózafelolvasó Versenyét. Az általános iskolai és 
középiskolai kategóriában indulók Nyírő József: Havasok könyve című – az 
író által aláírt – novellás kötetéből olvastak fel előre nem ismert részleteket. 
A színvonalas megmérettetésen Bányai Gábor 7. osztályos tanuló képviselte 
iskolánkat, akit a zsűri különdíjjal jutalmazott

.
Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny első iskolai fordulóját 2013. feb-
ruár 21-én rendeztük meg intézményünkben. A második –megyei- fordulóba 

továbbjutott tanulók:  Herczeg Éva 7. osztály, Kiss –Pető Apor 7. osztály, Csi-
szár Dániel 6. osztály

Versmondó verseny
Márciusban rendeztük meg iskolánk házi versmondó versenyét. A nagy 

érdeklődésre való tekintettel, osztályfordulókat is tartottunk. Akik saját osz-
tályukban a legjobbnak bizonyultak, azok vehettek részt a korcsoportonkén-
ti megmérettetésen. 

Helyezettek:
1-2.osztály 3-4. osztály  5- 8. osztály

1. Kovács Georgina 1.b 1.Szabó Grétab3.b 1.Málik Rebeka
2. Boros Edina 1.a 2. Mike Márk 4.b 2. Simon Roxána
3. Farkas Fruzsina  3. Kenderesi Kíra 3.a 3. Berta Virág

Apák köszöntése a 
katolikus óvodában

Óvodánk hagyománya alapján március 19-én, József napján köszöntöt-
tük az édesapákat. 

A katolikus egyház Szent Józsefet a családok védelmezőjeként állítja az 
apák, nagyapák és nevelőapák elé példaképül, hiszen az ő életében jelen 
van az édesapák minden fontos tulajdonsága: a kemény munka, a feltétel-
nélküli szeretet, az áldozatkészség, a gondoskodás, a türelem, a kitartás. 
Sokszor természetesnek tekintjük azt, amit az apák a gyermekeikért tesznek. 
Fáradozásaikért, figyelmükért a köszönet gyakran elmarad. Ezen a napon az 
apáké volt a főszerep, akik a biztonságot, az erőt, az összetartozást jelentik 
a családnak. Óvodás gyermekeink versekkel, dalokkal, tánccal kedveskedtek 
az édesapáknak, nagypapáknak, nevelőapáknak, akik meghatott örömmel 
fogadták a szeretettől csillogó szemű gyermekek köszöntését. Az ünnepség 
végén a gyermekek átadták saját készítésű ajándékaikat, és az édesanyák 
által készített finomsággal megvendégeltük az ünnepelteket. 

Öröm volt látni, amikor a férfiarcok megteltek hálával. Isten éltesse az 
édesapákat!

Katolikus Óvoda közössége

Klubnapközi
Ebben a hónapban március elsején a klubnapközi keretein belül kereszt-

útra hívtuk a napközis gyermekeket. A templomban Norbert atya irányításá-
val elmélkedhettek a gyerekek Jézus szenvedésének állomásain. A napközis 
csoportok megbízottjai lelkesen vállalták az egyes állomások történéseinek 
felolvasását az ambónál. A képi megjelenítés is a gyermekek keze munkája 
volt. Reméljük, ezzel a közös ájtatossággal megkönnyítettük gyermekeink lel-
ki felkészülését legnagyobb egyházi ünnepünkre: a húsvétra!

Nagyböjti lelki nap a 
Szent Anna iskolában

„Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életre, mert szeretjük testvérein-
ket./Aki nem szeret, az a halálban marad.“  (1Ján 3,14)

Március 26-án lelki napot tartottunk iskolánk diákjai számára. Ezt a dél-
előttöt szentmisével nyitottuk, melyet Cselik László Császártöltés plébánosa 
celebrált. Tanulóink  elmélkedhettek az atya tanító szavain, manuális foglal-
kozáson vehettek részt, új élményekkel lettek gazdagabbak. Bízunk abban, 
hogy a gyermekek lelkileg feltöltődve örömmel várják Jézus feltámadásá-
nak ünnepét! 

Megemlékezés az 1848-as 
forradalom és szabadságharcról 

a Katolikus Óvodában

Óvodánkban nyíltnapon vehettek részt a szülők március 14-én. 
Ebből az alkalomból betekintést nyertek az óvoda életébe, melynek során 

megtapasztalhatták a gyermekek hazaszeretetre nevelését, a magyarságtu-
datuk erősítését nemzeti ünnepünkön. Ezen a napon gyermekek tevékeny-
ségeiben, rajzaiban, a csoportok dekorációjában, sőt még a gyermekek süte-
ményében is megjelenítettük a nemzeti színeket. 

Megismerték a forradalom és szabadságharc szereplőit, a Nemzeti dal 
című vers első versszakát, mindez 48-as indulók hallgatásával, arra való 
menetéléssel vált élményszerűvé, ünnepi hangulatúvá. 

Minden gyermek büszkén viselte szíve felett a kokárdát, amit ajándékba 
kaptak az ünnep tiszteletére.

Katolikus Óvoda közössége

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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Az elmúlt évi gépes 
ballagáson  hitelesített 
magyar rekordot állítot-
tunk fel „a leghosszabb 
és legtöbb mezőgazda-
sági géppel felvonulók” 
rekordját . Akkor 53 erő-
géppel vonultak fel diák-
jaink. Az idei évben a 
végzős tanulóink szá-
ma lehetővé teszi ennek  
megdöntését. Sikeres 
szervezés és a támoga-
tó vállalkozások segít-
ségével akár 100 fölé 
is emelhetjük a ballagá-
si menetben résztvevő erőgépek számát. A hitelesítésre 
ismét a www.rekordok.freeblog.hu honlap kezelőjét Sebes-
tyén István urat kérjük fel.

Várjuk  a mezőgazdasági vállalkozások, az 
erőgéptulajdonosok támogatását, akik meg tudják oldani, 

hogy feláldozva ezt a szombat délelőttöt, tanulóink mellett 
részt vesznek a menetben,  jelentkezzenek  Zadravecz  
György gyakorlati oktatásvezetőnél, hogy az iskola és 
Jánoshalma városa a magyar rekorddal rendelkező isko-
lák és városok sorában maradhasson.

Mint ahogy nagyon sok iskola a VM ASzK is pályázatot 
nyújtott be a TÁMOP 3.1.4. „Innovatív iskolák” pályázati kiírás 
keretében.  „A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző 
Központ alkalmazkodóképességének és képzési minő-
ségének fejlesztése új köznevelési, pedagógiai tartalmak 
és módszertanok bevezetésével” címmel beadott pályá-
zat sikeresnek bizonyult, így 2013. március 25-től hozzá-
kezdtünk a 297 847 619-Ft összértékű pályázat megvalósí-
tásához. A pályázat két éve alatt sok olyan programot tudunk 
megrendezni Jánoshalmán, Szentesen, Mátrafüreden és 
Pétervásárán is, amelyek nem csak az iskolák, de az érintett 
települések életében is figyelemre méltó események lehet-
nek. Így Jánoshalmán a környezeti nevelés témakörében 
ÖKO-napokat és táborokat szervezünk, de folytatjuk a tan-
gazdaságunk bemutatását az óvodások és az általános isko-
lások számára és elindulhat  az „Ifjú környezetvédők köre” is, 
ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a környezet tanul-
mányozásának legfontosabb módszereivel. Nyelvi táborokat 
tervezünk és megrendezhetjük  a sikeres közlekedésbizton-
sági napokat is. Lehetőségünk lesz az iskola tanulói számára 
bemutatni a különlegesnek számító sport- és mozgásformá-
kat és négy alkalommal, egészségnapokat tartunk egy-egy 
nagyon fontos téma köré csoportosítva előadókkal, bemuta-
tókkal és gyakorlati foglalkozásokkal, különös figyelmet szen-
telve a drogprevenciónak. Jut majd pénz az idei évben 80 
éves iskola történetének alaposabb megismerésére és meg-
ismertetésére, de újjá tudjuk éleszteni az iskola által szerve-
zett kiállítást, csak most a megújuló energiák felhasználá-
sát, az egészséges helyi élelmiszerek bemutatását helyez-
zük előtérbe. 

A programok sikeres megvalósítása érdekében számí-

tunk minden, velünk együttműködési megállapodást kötött 
intézmény és szervezet segítségére.  Így várjuk a Jánoshal-
mi Járóbeteg-Szakellátó Központ, a Gazdakör Gyümölcs- 
és Szőlőtermesztők Egyesülete, a Halasi ATI Kft. Autósisko-
la, a Király Lovastanya, a kecskeméti Drog-Stop! Egyéni Vál-
lalkozás, a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Iskola, a 
Magyar Megújuló Energia Szövetség, a Jánoshalmi Rendőr-
őrs, a kecskeméti Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, a 
kiskunhalasi Thorma János Múzeum, a Jánoshalmi Vadász-
társaság és a  Védőnői Szolgálat aktív részvételét a prog-
ramok lebonyolításában és szervezésében.

Az elmúlt évben már hírt adtunk 
róla, hogy az Agrár-szakképző Köz-
pont volt tanulója, Rabb Gábor, aki 

ma a Szent István Egyetem Gépész-
mérnöki Karának harmadik éves 
hallgatója, az egyetem Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciáján külön-
díjat kapott. Ebben a tanévben ismét 
különdíjas lett a „Különböző 3D 
szkennelési stratégiák összehason-
lító elemzése műszaki és gazdasá-
gi szempontok alapján” című dol-
gozatával.

A térbeli képet alkotó eljárások 
jelentősége folyamatosan növek-
szik. A kereskedelemben számos 
3D digitalizáló berendezés kapha-
tó, amelyek között jelentős különb-
ség tapasztalható mind árban, mind 
kialakításban, működési elvben és 
pontosságban egyaránt. A dolgozat 
bemutatja a berendezések főbb jel-
legzetességeit, beszámol a model-
lezés során szerzett tapasztalatok-

ról, elemzi a gazdaságos alkalma-
zás lehetőségeit. Ma már a gyakor-
lati élet számos területén találkoz-
hatunk ezekkel az eljárásokkal. A 
gyógyításban a fogászat, a CT és a 
protézisek gyártásához használják, 
de alkalmazzák a térképészetben, a 
régészetben és az ipari berendezé-
sek számítógépes tervezésénél is. 
Nem lényegtelen szempont, hogy 
a sokmillióba kerülő berendezések 
közül melyiket hol érdemes alkal-
mazni. Ebben segíti az eligazodást 
az elkészült dolgozat.

Az elért eredményhez gratulálunk. 
Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánk 
tanulói nem csak az országos verse-
nyeken érnek el kiemelkedő eredmé-
nyeket, de akad olyan is, aki tovább-
tanulva, a tudományos életben is 
eredményes tud lenni.

2013.március 13-án az 
iskolánk, hagyományunk-
hoz híven megemlékezett 
az 1848-49-es szabadság-
harcról. Az ünnepségen a 
műsort a kilencedikes évfo-
lyam adta.

 A nézők elé tártuk a for-
radalom kezdetétől egészen 
a szabadságharc bukásá-
ig zajló eseményeket. Ver-
sekkel, a Kormorán együttes 
dalaival, tánccal és a sza-
badságharc fontosabb ese-
ményeinek jeleneteivel pró-
báltuk felidézni a magyar nép 
küzdelmes törekvését, hogy 
kivívja szabadságát. Nagyon 
jó volt újra átélni az 1848-49-
es események történéseit.

A szabadságharc elbu-
kott, sokan estek áldozatául 
a harcoknak. AZ Ő emlékükre 
gyertyákat gyújtottunk a műsor 
végén.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani Nagy Béláné tanárnőnek, 
Fodor Zita tanárnőnek akik 
betanították a műsort, Nagy Ist-
ván tanár úrnak, aki a tánc 
koreográfiáját összeállította és 
megtanította a táncosokkal.

A műsorban szerepeltek: 
Kovács Szilvia Kitti, Faddi 
Ákos, Faddi Krisztián, Rácskai 
Zsuzsanna, Lengyel Éva, Dági 
Dominika, Papdi Regina Mer-
cédesz, Szegedi Judit, Lasancz 
Márió, Mohai Krisztina, Takács 
Levente Kornél, Rápolti Niko-
lett, Fodor Ivett, Lukács Gréta, 
Hegyi Márió, Rácskai Roland, 
Mezei Zsolt és Kovács László.

Rácskai Zsuzsanna
9.K osztályos tanuló

„Légy egészséges, hogy sokáig élj!”
„Mozogj, táncol, élj!” Házi aerobik versenyről Bátyai Gáborné szavaival: „Nagyon lelkesen készítettük az egyéni, páros, trió és 
csoport gyakorlatokat. Előzetesen megbeszéltem az Imre Zoltán Művelődési Központ vezetőjével, Mizser Attilával az időpontot és 
a terem berendezéséhez szükséges kéréseinket. Az aerobicosokkal megcsináltuk a sorsolást, majd minden versenyző kapott egy 
gyönyörű, „igazi” verseny ruhát. Felkértem a bírókat. Nagy büszkeségünk, hogy van 2 országos versenybírónk. Természetesen Ők 
is versenyeztek iskolánk színeiben. Egyikük Magyarországon van, Őt főbírónak és nehézelem bírónak, másik volt aerobicosomat 
és egyik testnevelő kollégámat kiviteli bírónak, a többi kollégámat és egy szülőt művészihatás bírónak kértem fel.   Eljött 2013. 
a verseny napja. A kezdők – óvodások és alsó tagozatosok- gyakorlataival kezdtünk. A Kelet- Magyarországi és az Országos 
Diákolimpián ők UP IV.- óvodás, UP III. - alsó tagozatos korcsoportban indulhatnak, majd, ha elérik a” nagy verseny” szintjét. Őket 
1-7 pontig értékelték a bírók.
Utánuk következtek a haladó csoportba járók. Közöttük van: UP III., UPII. – felső tagozatos, UP I. - középiskolás korcsoportú 
versenyző.  Ők 1-10 pontig kaphattak.
Nagyon szép, színes, értékes verseny volt sok nézővel. Szülők, barátok, ismerősök szurkoltak és tapssal bíztatták a versenyzőket, 
akik mindannyian nagyon izgultak, de kitettek magukért jól begyakorolt versenygyakorlataikkal. Minden résztvevő arany, ezüst 
vagy bronzminősítést és nagyon szép ajándékot kapott. 
A „Zöld kalandra fel!” teljesítmény túra az időjárás viszontagságai miatt elmaradt márciusban, de a tavasz beköszöntével meg 
lesz tartva. Az időpontját plakáton hirdetjük meg.
A projekt következő előadása: „ A túlsúly, mint rizikó tényező” Dr. Mikó Attila, a túlsúlyról belgyógyász szemmel, valamint 
egy zsírégető táncos aerobic óra, amelyen minden résztvevő a saját bőrén tapasztalhatja meg, hogyan tehet ez ellen. Ha a 
mozgás megfelelő táplálkozással vegyül, látványos változás történik a testen, és léleksimogató hatása sugárzik a személyiségen 
is. Időpontját plakáton hirdetjük meg.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

BEÍRATÁS
A Szent Anna Katolikus Óvoda

várja azokat a gyermekeket, akik
2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. 

A beíratás 2013. április 8 – április 19-ig 
hétfő-csütörtök: 8 – 16 óráig, pénteken: 8-12 óráig

a Bernáth Zoltán u. 12. szám alatt lesz.
A beíratáshoz kérjük hozzák magukkal:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,lakcím kártyáját, TAJ kártyáját
- orvosi igazolást, a gyermek oltási kiskönyvét
- a szülő személyi igazolványát, lakcím kártyáját.

Jöjjenek el, tekintsenek be családias hangulatú hétköznapjainkba! 
Szeretettel várunk mindenkit!

Az óvoda dolgozói és gyermekei

Rekordjavításra készülünk

A 48-as forradalmat ünnepelték

Felvételünk a 2012. évi  gépes ballagáson készült

Uniós segítséggel fejleszthet 
az Agrár-szakképző Központ

Ismét különdíjas lett 
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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

Tisztelt Támogatóink!

Köszönjük, hogy adójuk 1%-ának 
alapítványunkra történő utalásával 
eddig is segítették a Bölcsőde és 
az Óvodák működését!

Alapítványunk 
adószáma: 

18344484-1-03
Köszönjük a támogatásukat!

Mikó Mária 
intézményvezető

FELHÍVÁS

Jánoshalmáért 
Alapítvány 

Adószám az 1%-hoz: 
18343706-1-03

Számlaszám:
 11732129-20031794

6440 Jánoshalma, 
Béke-tér 1. 

Tel.: 06-77/501001 /127 

Felhívás
Kérjük, hogy a személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át a Jánoshalma 

Tűzvédelméért Közalapítvány 
részére ajánlják fel. 

Adószám: 18343744-103
Köszönettel: 

Az Alapítvány Kuratóriuma

A kedvezményezett neve: 
Jánoshalmi Önkéntes 

Polgárőrségi Egyesület
Adószáma: 

18360952 - 1 - 03
Címe: 6440. Jánoshalma.
           Béke tér 1.

Rendelkezés 
az adó 1% százalékáról

A MINDENNAPOKRA!A MINDENNAPOKRA!

BORBOR

NINCS IDEJE FŐZNI? 
SZERETNE OTTHONÁBAN MINDEN NAP HÁZIAS, 

VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES EBÉDET FOGYASZTANI? 
ÖNNEK A DIÁKÉLELMEZÉSI 

KONYHA A MEGOLDÁS!
AZ ÉV MINDEN NAPJÁN (HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS), 

ÉTELHORDÓBAN,  KEDVEZŐ ÁRON VÁLLALJUK 
EBÉDJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT. 

A SZOLGÁLTATÁS BÁRKI SZÁMÁRA MEGRENDELHETŐ AZ 
ALÁBBI CÍMEN: DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA, 

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

LEGYEN ÖN IS JÓLLAKOTT 
ÜGYFELÜNK!

ADR biztonsági tanácsadó
Kötelező üzemanyag szállítási, telephely 

ADR oktatások
06-20/36-25-735

Rögzítésre került a jogszabályban, hogy a zártkertek 
tulajdonosainak nincs semmiféle bejelentési, regiszt-
rációs kötelezettségük. Zártkertek használatát csak 
a haszonélvezőnek, továbbá annak a kívülálló harma-
dik embernek kell bejelentenie, aki a tulajdonossal, illet-
ve a haszonélvezővel kötött megállapodás alapján hasz-
nálja a zártkertet.

Amennyiben a részarány kiadás során keletkező ingat-
lan egyébként haszonbérletre kiadott úgy az önálló ingat-
lanra vonatkozóan a földtulajdonos a haszonbérletet fel-
mondhatja amennyiben nyilatkozik arról, hogy azt saját 
maga kívánja hasznosítani. 

Amennyiben valaki a részarány kiadás során keletke-
zett osztatlan közös kimérésekor élni kíván a soron kívüli 
eljárás lehetőségével - valamennyi kérelmezőre jutó költ-
séget viseli -, úgy döntését nem változtathatja meg, azt 
nem vonhatja vissza. Pl. el kell fogadni egyezség hiányá-
ban a sorsolás eredményét is.

Az osztatlan közös földtulajdon használatának beje-
lentéséhez szükséges minden elérhető földtulajdonos 
által aláírt, földmérő által elkészített, tulajdonosok közöt-
ti használati rendet tartalmazó vázrajz, illetve a haszná-
lati megosztásról szóló megállapodás okiratba foglalása, 
melyben rögzíteni kell a használat időtartamát is. A ter-
mőföldön fennálló haszonélvezeti jog esetében a tulajdo-
nostárs alatt a haszonélvezőt is érteni kell.

A tulajdonosok közötti tulajdoni hányaduknak megfe-
lelő használati megosztást kezdeményező tulajdonos-
társnak a használati megosztásról szóló ajánlatot, vagy 
tervezett megállapodást írásban, igazolt módon (pl. 
tértivevény) kell közölnie a tulajdonostársakkal. A haszná-
lati megosztáshoz való hozzájárulást megadottnak kell 
tekinteni az olyan tulajdonostárs esetében, akinek részé-
re a használati megosztásról szóló ajánlat, vagy a terve-
zett megállapodás közlése nem lehetséges, vagy meghi-
úsul, vagy eredményes, de a nyilatkozattételre megsza-
bott határidőn belül nem nyilatkozott.

Nem kell használati megosztási vázrajzot készíteni, 
ha a használati megosztásról szóló megállapodás alap-
ján egy tulajdonostárs használja a termőföld teljes terüle-
tét, vagy a tulajdonostársak elkülönült használata a föld-
részletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítha-
tó alrészlet teljes területére vonatkozik.

Az osztatlan közösre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni, az osztatlan közös tulajdonnak a földhaszná-
lati nyilvántartás 2013. január 1-jei állapota szerinti föld-
használati bejegyzéssel nem érintett területére, (mely-
re addig nem volt földhasználat bejelentve), illetve 2013. 
január 1. napján, vagy ezt követően megkötött használati 
megosztásról szóló megállapodások, illetve fölhasználati 
szerződések esetében.

Változás, hogy a közös tulajdonban álló termőföldek 
használatára vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni 
a zártkerti fekvésű ingatlanok, illetve a halastó művelési 
ágban nyilvántartott területek esetében.

Mivel a hamarosan induló Egységes Kérelmet csak 
jogszerű földhasználó nyújthatja be, így nagyon fon-
tos a földhasználatok rendbetétele. A SAPS (Terület-
alapú támogatás) kérelem benyújtása esetén az ügyfe-
leknek legkésőbb 2013. június 10-én kell a támogatás 
alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű föld-
használónak lenniük. A KAT kompenzációs támogatásá-
nak igénybevételére, valamint a Natura 2000 gyepterüle-
tek támogatás igénylése esetén a kérelmezőknek 2012. 
szeptember 1-től 2013. augusztus 31-ig kell rendelkez-
niük földhasználati jogosultsággal a támogatás alapjául 
szolgáló terület vonatkozásában. Hasonló a helyzet az 
EMVA-AKG támogatások esetében is, ahol a földhasz-
nálati jogosultságot a támogatás alapjául szolgáló terü-
let vonatkozásában a teljes támogatási időszakra meg-
szakítás nélkül igazolni kell, azaz 2009. szeptember 1-től 
2014. augusztus 31-ig.
Összeállította: Csanyik Zoltán Mihály Agrárkamarai tanács-

adó csanyik.zoltan@agrarkamara.hu  0630/298-7429

Az elmúlt években a növényvédő szerek okozta méh-
pusztulások száma megnövekedett. A mérgezések első-
sorban a tavaszi időszakban, a gyümölcsösök, illetve a 
repce virágzásának idején fordultak elő. A probléma több 
okra vezethető vissza. Jelentősen nőtt a méhészetek 
száma, megsokszorozódott a gazdálkodók száma, ked-
vezőtlenül alakult a földhasználat szerkezete (felaprózó-
dott területek) és az okok közé sorolható a nem megfele-
lő szakértelemmel elvégzett növényvédő szeres kezelés, 
valamint a tél során legyengült immunrendszerű csalá-
dok és alultáplált méhállomány számának növekedése.

A további méhpusztulások elkerülése érdekében a 
méhészek és a termelők együttműködése, valamint a 
hatályos jogszabályok betartása elengedhetetlen.

A 2008. évi XLVI. törvény -az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről- (Éltv.) 5. § (3) bekezdése kimondja, 
hogy a növényvédelmi tevékenységet a károsítóra cél-
zottan, térben és időben okszerű módon és eszközzel 
kell végezni. A növényvédelmi szempontból hasznos élő 
szervezetek (beleértve a méheket is) minden fejlődési 
alakját védeni kell. 

A 43/2010. (IV.23) FVM rendelet –a növényvédelmi 
tevékenységről- (Rendelet) a földhasználó és a termelő 
számára károsítók elleni védekezési kötelezettségeket ír 
elő, melynek 1/A § (2) b pontja szerint a növényvédelmi 
tevékenységet a gyomnövények, kártevők és kórokozók 
természetes ellenségei és a hasznos, valamint a növény-
termelés szempontjából veszélyt nem jelentő, élő szer-
vezetek fokozott védelme mellett köteles folytatni.

A 89/2004. (V.15.) FVM rendelet -a növényvédő sze-
rek forgalomba hozatalának és felhasználásának enge-
délyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolá-
sáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról- a növény-
védő szereket a méhekre gyakorolt mérgező hatásuk 
alapján három csoportba sorolja:

Méhekre kifejezetten veszélyes, vagy méhekre kifeje-
zetten kockázatos

Méhekre mérsékelten veszélyes, vagy mérsékelten 
kockázatos

Méhekre nem jelölésköteles
A méhekre kifejezetten veszélyes, vagy méhekre kife-

jezetten kockázatos növényvédő szerek méhekre gyako-
rolt toxikus hatása 12 óránál hosszabb, a mérsékelten 
veszélyes, vagy mérsékelten kockázatos szerek eseté-
ben 8 óránál rövidebb és a méhekre nem jelölésköte-
les növényvédő szereknél minimális, vagy nincs toxi-
kus hatás.

Ezen besorolás az alapja a növényvédelmi tevé-
kenységről szóló rendelet 15. § (1)(2) bekezdésé-
nek, mely szerint a gazdasági növények kezelése a 
virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig ter-
jedő időszakban (virágzásban) méhekre kifejezet-
ten veszélyes, vagy kifejezetten kockázatos növény-
védő szerrel tilos. A tilalom virágzás idején kívül is 
érvényes, ha a táblát, vagy annak környékét töme-
gesen virágzó mézelő növények, vagy gyomok borít-
ják. Tehát a gazdasági növényt a virágzás, vagy az előbb 
említett esetek fennállásakor, valamely károsító ellen 
nem jelölésköteles, vagy méhekre mérsékelten veszé-
lyes, vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növény-
védő szerrel lehet kezelni. A rendelet (3) bekezdése 
értelmében méhekre mérsékelten veszélyes, vagy mér-
sékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijut-
tatása  -amennyiben ezt a növényvédő szer enge-

délyokirata lehetővé teszi- kizárólag a házi méhek napi 
aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a 
csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg 
és legkésőbb 23 óráig tarthat (ezen eljárás a továbbiak-
ban: méhkímélő technológia).

A méhkímélő technológia nem bejelentés köteles. A 
technológia alkalmazása során a rendelet minden elő-
írását be kell tartani. Rendkívül fontos, hogy a kezelen-
dő kultúrában a méhek már ne legyenek jelen a kezelés 
megkezdésekor és legkésőbb 23 óráig a permetezést 
be kell fejezni. A méhkímélő technológia 8 óra száradást 
felételez és így másnap reggel, mikor a méhek ismét 
elkezdik látogatni a területet az engedélyokirata alapján 
méhekre mérsékelten veszélyes, vagy méhekre mérsé-
kelten kockázatos szer már nem gyakorol toxikus hatást 
a kaptárlakókra. Fungicideket (gombaölő szer), herbici-
deket (gyomírtó szer) nappali időszakban is ki lehet jut-
tatni virágzásban, amennyiben a méhekre nem veszé-
lyesek. A növényvédő szer hatóanyag kutatás-fejleszté-
si tevékenységnek köszönhetően már rendelkezésre áll 
számos olyan készítmény, mely virágzó állományokban 
is biztonsággal felhasználhatóak a méhek veszélyezte-
tése nélkül.

A vegyszeres növényvédelmi munka következmé-
nyeként vélelmezett méhelhullást a méhész az észle-
lést követően haladéktalanul köteles bejelenteni az elhul-
lás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató-
sága, valamint Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
felé, melynek következtében eljárás indul a méhpusz-
tulás okainak felderítésére. Amennyiben bebizonyoso-
dik, hogy a méhek elhullását vegyszeres növényvédel-
mi kezelés okozta, növényvédelmi bírságot kell kiszab-
ni azzal szemben, aki növényvédő szerrel olyan cselek-
ményt valósít meg, amely az ember, vagy állat egészsé-
gét veszélyezteti (194/2008. Korm. rendelet 1. sz. mel-
léklet). A bírság összege 500 ezertől 10 millió Forintig 
terjedhet.

!Ezek a jogszabályok mindenkire nézve kötelező-
en betartandóak, legyen az kiskerttulajdonos, vagy több 
ezer hektáron termelő gazdaság!

A méhek a növények megtermékenyítésében játszott 
jelentős szerepük által, fontos szereplői nemcsak a kör-
nyezetnek, hanem a természetes élelmiszer előállítás-
nak is. Ugyanakkor termesztett kultúráinkat a különböző 
kárósítóktól is meg kell védenünk, melyre sok esetben 
nem marad más megoldás, mint a vegyszeres növényvé-
delem alkalmazása. A méhkímélő technológia alkalma-
zásával a virágzó állományban is permetezhetünk, ezál-
tal megvédjük növényeinket a károsítóktól és a méheket 
sem pusztítjuk el. 

A növényvédő szerek csomagolását mindig figyelme-
sen olvassuk el. A készítmény csomagolásán feltünte-
tett védőeszközöket, védőfelszereléseket minden eset-
ben használjuk, a növényvédő szer mérgezés elkerülé-
se érdekében. Az élelmezés-egészségügyi, valamint a 
munkaegészségügyi várokozási idő betartása kötelező! 
És ne feledjük: virágzásban lévő kultúrát csak méhekre 
nem jelölésköteles, illetve méhekre mérsékelten veszé-
lyes, vagy méhekre mérsékelten kockázatos besorolású 
növényvédő szerrel permetezzünk.

Sejben Tamás
BKM KH NTI 

növényvédelmi felügyelő

 további információk…
Földhasználat Tájékoztató 

a méhek védelmében!

Sok évvel ezelőtt elhatároztam, 
hogy mikor nyugdíjas leszek, legyen 
egy kis területem, ahol gyümölcsöt, 
zöldséget termelek saját célra, hogy 
így hasznosan teljenek a napjaim. 
Közben úgy alakult, hogy el tudtam 
adni a területeimet, szerencsére. Már 
fogy az erő. Egyedül a tanya maradt 
meg. A tanyaterület akác csemeték-
kel lett beültetve. Sajnos a tanyáról 
lelopták a cserepeket. Így egyre rit-
kábban tudok kimenni. A fákat még 
kell egy kicsit ápolni. Mindig Tagore 
Nobel-békedíjas költő mondása van 
az eszemben, ha egy fát ültettél, 
érdemes volt élned.

Itt az utcánkban az egyik szom-
széd szilvafákat ültetett, szép kis 
fácskák lettek. Mígnem egy „barbár“ 
derékon eltörte a fácskákat. Nagyon 
erős lehetett, így fejezte ki a butasá-
gát. Bizonyára még nem ültetett fát 
és nem halott Tagoréról.

Az üdülő jó, ha van, lehet kimen-
ni takarítani és a számlákat kiegyen-

líteni. Elég, ha tízévente két éjszakát 
az üdülőben is alszik az ember. De 
lehet dicsekedni, hogy van üdülő és 
a rokonok mindjárt hasra esnek. Egy 
csőlakó csak akkor dicsekszik és 
üdül, ha süt a nap – ez is igaz.

Van egy rokonom, nagyon előre-
látó ember volt. Úgy tervezte az üdü-
lőt, hogy lakni is lehessen benne, 
mint egy családi házban. Mikor már 
megöregedett  – gyerekei Budapes-
ten élnek – eladta a családi házas 
üdülőjét. Okos ember volt, jóllehet 
csak egy szakács szakmával rendel-
kezett. Nem hívott meg az üdülőjé-
be, valahogy úgy jött ki a lépés, hogy 
egy éjszakát nálam aludt, nálam 
üdült. Nagyon szerettem.

Másik rokonom mindig csak 
mondta, hogy egyszer meghív ben-
nünket és majd babgulyás és pacal 
lesz a menü, bográcsban főzve. Saj-
nos nem jött össze, mert Őt magá-
hoz szólította az úr.

Ha most öreg fejjel választani 

kellene üdülő vagy tanya: a tanyát 
választanám, mert ott van terület és 
egy kicsit dolgozni is lehet és oda 
visszamenni öröm, mert lehet mit 
csinálni.

Egy jó kert is megteszi, hogy 
ügyesen megtermeljen benne az 
ember sok mindent. A burgonya pél-
dául nem igényel nagy odafigye-
lést, csak egy kicsit. Szép is a gon-
dozott kert.

Van egy nyolcadik X-en túli bará-
tom. A mi utcánkban van a hobbija. 
Minden nap kijön, még télen is. Nap, 
mint nap dolgozni látom. Nagyon 
bosszantja, hogy sűrűn betörnek a 
kis bungalójába, pedig csak szerszá-
mokat találnak benne, amivel dol-
gozik. Már panaszkodik, azt mond-
ja, amit máskor fél nap alatt meg-
csinált, most három nap alatt. 80. 
életévem felett én is szeretnék így 
panaszkodni.

Tisztelettel: Balázs János

Üdülő vagy tanya
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Sajtóközlemény
Járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmeket

2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a 
járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek forma-
nyomtatványait. Természetesen továbbra is el lehet indítani az eljárást 
minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatalnál és továbbra is bármely polgármester előtt 
vagy bármely külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt.

Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta el azt a törvényt, amely az 
anyakönyvi, az állampolgársági és a személyi és lakcím-nyilvántartási eljárá-
sok esetében csökkentette a bürokráciát, az adminisztratív terheket. Mindez 
része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében tavaly 
elindított  Egyszerűsítési Programnak, amelynek célja, hogy csökkenjen a 
lakosságot érintő hivatali bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a kitöl-
tendő nyomtatvány, a sorban állás, de kiterjedtebb és pontosabb legyen az 
üggyel kapcsolatos tájékoztatás - azaz minél egyszerűbb ügyintézési folya-
mat segítse az embereket.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

BÁCS-KISKUN MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

DR. KERÉNYI JÁNOS
Kormánymegbízott

Köszönet a katasztrófahelyzet 
elhárításában való részvételért

2013. március 15. napján a Katasztrófavédelem, a Tűzol-
tóság, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatósága, 
az Önkormányzatok és az önkéntes polgárok közös áldoza-
tos munkája eredményéül került elhárításra az a katasztrófa 
helyzet, amit a heves havazás és a rendkívül erős szél közö-
sen idézett elő.

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal ez úton köszöni 
meg az elhárításban résztvevők önfeláldozó teljesítményét, 
aminek köszönhetően megyénkben a rendkívüli hóhelyzet 
komolyabb fennakadásokhoz és problémákhoz nem veze-
tett.

Dr. Kerényi János
kormánymegbízott

Közérdekű munkára kell jelentkeznie 
annak a személynek, akinek:

1.  a szabálysértési hatóság vagy a bíró-
ság meghallgatás vagy tárgyalás során köz-
érdekű munka büntetést szabott ki

2.  a szabálysértési hatóság vagy bíróság 
által kiszabott, de meg nem fizetett pénz-
bírságra illetve helyszíni bírsága közérde-
kű munkára átváltható és a közérdekű mun-
kát választja 

3.  közigazgatási bírságát a hatóság vég-
zésben közérdekű munkára változtatta át.

Büntetőeljárásban kiszabott közérdekű 
munka esetén nem a munkaügyi kirendelt-
ség az illetékes a közérdekű munka kijelölé-
sében. Ebben az esetben az eljáró bíróság 
pártfogói felügyeletén kell jelentkezni.

Csak a 2012. április 15. után elkövetett 
szabálysértések esetében van lehetőség a 
munkaügyi kirendeltségen keresztül a köz-
érdekű munka teljesítésére!

Nem vehet részt közérdekű munkában 
az a személy, aki:

- a fogyatékos személyek jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról szóló törvény-
ben meghatározott fogyatékos személy, 

- kórházi fekvőbeteg ellátásba részesü-
lő személy 

- várandósság negyedik hónapját elérő nő 
- tizennegyedik életévét be nem töltött 

gyermekét egyedül nevelő szülő 
- folyamatos ápolást, felügyeletet illetve 

kiszolgálást igénylő hozzátartozójáról egye-
dül gondoskodik. 

Jelentkezési határidők:
- A közérdekű munka végrehajtása érde-

kében az elkövető a közérdekű munka bün-
tetést kiszabó határozat jogerőre emelkedé-
sét követő 3 munkanapon belül köteles a 
lakó-vagy tartózkodási helye, ennek hiányá-
ban az elkövetés helye szerint illetékes mun-
kaügyi kirendeltségen jelentkezni. 

- A meg nem fizetett pénzbírság, illetve 
helyszíni bírság esetén legkésőbb a befi-
zetésére rendelkezésre álló határidőt (30 
nap) követő 3 munkanapon belül köte-
les jelentkezni a lakóhelye vagy tartózkodási 
helye, illetve ennek hiányában az elkövetés 
helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltsé-
gen. (Pénzbírság, vagy helyszíni bírság elzá-
rásra történő átváltoztatását követően közér-
dekű munkára nincs lehetőség!)

- Közérdekű munkává átváltoztatott 
közigazgatási bírság esetén az átváltozta-
tásról szóló végzés jogerőre emelkedését 

követő 3 munkanapon belül köteles jelent-
kezni a lakó- vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes munkaügyi kirendeltségen. 

További fontos tudnivalók:
- A kiszabott közérdekű munka büntetés 

végrehajtása céljából az elkövető köteles a 
kijelölt foglalkoztatót felkeresni a kirendeltsé-
gen kiállított kijelölő lappal. 

- Az elkövető köteles legalább heti 1 
napon, havonta legalább 24 órában, pihe-
nőnapján vagy szabadidejében a közérdekű 
munkát teljesíteni. A közérdekű munka napi 
munkaideje legalább 4, de legfeljebb 8 óra, 
amelyért díjazás nem jár, biztosítotti jogvi-
szony nem keletkezik. 

- Az eljárás alá vont személy köteles a 
számára kijelölt munkát elvégezni. Ha a mun-
kakötelezettségének nem tesz eleget, a bíró-
ság a közérdekű munka időtartamát, illet-
ve annak hátralevő részét hat óránként szá-
mítva egy nap szabálysértési elzárásra vál-
toztatja át. 

- Amennyiben a kirendeltség a jelentkezés 
időpontjában nem tud közérdekű munkát biz-
tosítani, úgy az elkövető köteles 30 napon-
ként ismételten megjelenni a kirendeltségen. 
Amennyiben megfelelő közérdekű munka-
végzésre nyílik lehetőség, erről értesítést kap 
a kirendeltségtől, amely értesítés kézhezvé-
telét követő 8 napon belül meg kell jelennie 
a kirendeltségen. 

- Meg nem fizetett pénzbírság vagy hely-
színi bírság megváltása esetén, valamint a 
bíróság vagy szabálysértési hatóság által 
kiszabott közérdekű munka büntetés ese-
tében köteles a foglalkozás-egészségügyi 
alkalmassági vizsgálat költségét viselni. 

- A szabálysértési hatóság az elköve-
tő kérelmére egy alkalommal, legfeljebb 2 
hónap időtartamra halasztást engedélyezhet, 
ha az elkövető egészségi állapotában olyan 
változás következett be, amely a munka vég-
rehajtását nem teszi lehetővé.

- A szabálysértési hatóság a közérdekű 
munka végrehajtását indokolt esetben hiva-
talból vagy az elkövető kérelmére félbesza-
kíthatja, a döntése előtt meghallgathatja az 
elkövetőt. A félbeszakítás tartama évente a 
30 napot nem haladhatja meg, amelynek tar-
tama a közérdekű munka tartamába nem 
számít be.

   Jánoshalmi Járási Hivatal
 Járási Munkaügyi Kirendeltsége
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12, Tel: 

06-30/846-17-29
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala  

tisztelettel meghívja a Jánoshalmi Járás 
közigazgatási területén lakó érdeklődőket 

2013. április 18-án (csütörtök) 14 órára 

Jánoshalmán, az Imre Zoltán Kulturális Központ 
nagytermében tartandó következő előadásra:  
 

Tájékoztató  
a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaival kapcsolatos  
kérdésekről 

  
Előadók:  

Dr. Macsári Mária 
BKMKH 

Rehabilitációs Szakig. Szerv 
igazgatója 

Rehóné Polyák Andrea 
BKMKH 

Rehabilitációs Szakig. Szerv 
igazgató-helyettese 

 
Az előadás tárgyával, a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 

feladat-és hatásköreivel kapcsolatos kérdéseket lehet feltenni 
előzetesen a következő e-mail címen: 

kecskemet@rszsz.nrszh.hu 
 

Várjuk Tisztelt Vendégeinket! 

Tájékoztató 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének munkájáról, feladatairól

Tájékoztató a közérdekű munka 
büntetés végrehajtásáról

Áprilisi szerdai és csütörtöki ajánlataink 
1000,- forintért

10-11 – Kanász pecsenye, köret, saláta, palacsinta
– vegetáriánus tál, köret, tartár, palacsinta
– barackkal töltött csirkemell, köret, palacsinta
–  Bakonyi marhapörkölt, köret, saláta, palacsinta

17-18 – Cigánypecsenye, köret, saláta, sütemény
– Rántott velő, tartár, köret, sütemény
– Csőben sült spárgás csirkemell, köret, sütemény
–Milánói sertésborda , köret, sütemény

 Olvasói levél 

NE LOPJ!
Figyelmeztetést kellene tennünk a 

sírhelyekre. Sajnos, hogy az elhunyt 
szeretteink sírjára vitt megemléke-
zés virágait illetéktelen kezek eltulaj-
donítják. Sokunkat elszomorít, hogy 
ilyen kegyeletsértés újra és újra 
megtörténik. A temető az elhuny-
tak nyughelye, amit kellő tisztelet 
és kegyelet illetne meg. Ezúton is 
kérjük azokat akik eltulajdonítják a 
sírokról a koszorúkat, virágokat, ne 
tegyék! A megemlékezés virágai az 
elhunyt szeretteinké, azért azt ille-
téktelenek ne vigyék el a sírokról.

Név és cím a Kiadói 
Hivatalban

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal 
szakigazgatási szerve a Munkaügyi Kirendeltség, amely továbbra is 
a Jánoshalma, Kölcsey F. u. 12. sz. alatt működik.

A Munkaügyi kirendeltség elérhetősé-
ge: Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/403-968 
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@bacsjaras.gov.hu.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szakigazgatási szerv 
illetékessége Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, települé-
sekre terjed ki. 2013. július 01-től csatlakozik Rém község. Irodánk-
ban lehetőség van az előzetes időpontfoglalásra, időpontot foglal-
ni személyesen ügyfélfogadási időben, illetve a fenti telefonszámon 
is lehet.

Az ügyfélfogadás hétfőn, kedden és csütörtökön 8-15 óráig, szer-
dán 8-18 óráig tart. Pénteken a kirendeltségen nincs ügyfélfogadás.

A kirendeltség szolgáltatási feladatai tekintetében fogadja a 
munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, munkaközvetítést 
végez. Térítésmentesen megjeleníti a Nemzeti Foglalkoztatási Szol-
gálat honlapján a foglalkoztatók által bejelentett munkaerőigényeket. 
Munkaközvetítési feladatokat  lát el illetékességi területén kívüli mun-
kahelyekre munkáltató munkaerőigénye alapján, továbbá országos 
kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat 
lát el az egész ország területére. Folyamatos munkahelyfeltáró tevé-
kenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a munkál-
tatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-
piaci folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás 
során feltárja a munka-közvetítést korlátozó okokat. Az általa ellátott 
feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. Kap-
csolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munka-
adókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyében, a járásban műkö-
dő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átala-
kítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, mun-
kaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és kirendeltsé-
gi értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettsé-
gi felméréseket készít. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvé-
nyek szervezésében.

A kirendeltség a hatályos jogszabályban meghatározott ille-
tékességi területén átnyúló feladatai tekintetében: Uniós projek-
tek (Társadalmi Megújulás Operatív Program) tekintetében támoga-
tást nyújthat a programba vontakat foglalkoztatni kívánó – a kirendelt-
ség illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – 
munkáltatók részére.

A kirendeltség egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos fel-
adatai tekintetében: ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételé-
vel, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, törlésével kapcso-
latos feladatokat, valamint az álláskeresési segély, nyugdíj előtti állás-
keresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a 
korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szü-
netelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével 
és visszakövetelésével kapcsolatos teendőket. Szolgáltatást valamint 
a közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos felada-

tokat végzi. A kirendeltség hatáskörébe tartozó foglalkoztatást előse-
gítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel kapcsolatos, a kirendelt-
ség feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat. A mun-
kaügyi kirendeltség hatáskörébe tartozó támogatások esetében a 
munkaügyi központ kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezé-
sek betartásával véleményezi a munkáltató és a kirendeltség együtt-
működését, az adatvédelmi rendelkezések betartásával tájékoztat-
ja a munkaügyi központot a munkáltatóról rendelkezésre álló munka-
erő-piaci információkról. Ellátja az álláskeresőként nyilvántartott sze-
mélyek nyilvántartását igazoló különböző célú igazolásainak, hatósá-
gi bizonyítványainak kiadását.

Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végre-
hajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, 
az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-
előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. Ellátja az álláskeresők együtt-
működési kötelezettségéből (az előírt időpontban való jelentkezésé-
nek dokumentálását) adódó feladatokat. Ellátja a közérdekű munka 
végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, ennek 
keretében a szabálysértést elkövetőknek kijelöli a közérdekű munka 
elvégzésének helyéül kiválasztott munkáltatót, értesíti a hatóságokat 
annak teljesüléséről, vagy nem teljesítéséről. 

A kirendeltség európai uniós és nemzetközi feladatai tekinte-
tében: A kirendeltségeken működő EURES asszisztensek által ellát-
ja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájé-
koztatási és tanácsadási feladatokat, Ellátja az EU-s és EGT-s tag-
államból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának 
megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével 
és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Külföldi 
állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére 
irányuló közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési fel-
adatokat lát el. A kirendeltség részt vesz az uniós projektek szakmai 
megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az ügyfelek prog-
ramba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-pia-
ci szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munka-
hely felajánlásáról, illetve a programba vontak foglalkoztatását vállaló 
munkáltatók részére kirendeltségi hatáskörbe tartozó munkaerő-pia-
ci támogatást nyújthat. 

A kirendeltség közfoglalkoztatási feladatai keretében: ellátja a 
közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Köz-
foglalkoztatási Koordinációs Osztályon keresztül meghatározott fel-
adatokat. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket. Ellátja a 
közfoglalkoztatás támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tar-
tozó hatósági és pénzügyi feladatokat. Szervezi és ellenőrzi a közfog-
lalkoztatást és kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal.

Jánoshalma, 2013. március 20.

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal
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Tavasszal is 
egészségesen

A dietetikus tanácsai

Immár több mint egy évtizede él az a hagyomány, hogy az évente meg-
rendezett jánoshalmi borverseny díjkiosztó rendezvényét a bácskossuthfalvi 
gazdatársaink pálinkakóstolója színesíti és gazdagítja. Most ezért köszönet-
képpen röviden be szeretném mutatni ezt a vajdasági testvértelepülésünket. 

Bácskossuthfalvára 1780-ban Karcag környékéről elmagyarosodott refor-
mátus kunok települtek. A két település között ma is igen szoros a kapcsolat. 
A zömmel magyarlakta községet eredetileg Ómoravicánnak, szerbül Stara 
Moravicának hívták. A Bácskossuthfalva nevet csak jóval később vették fel. 
Itt alakult meg 1997-ben-ben, néhány lelkes helyi gazdatárs kezdeményezé-
sére a „Rizling” Szőlészek és Gyümölcsészek Egyesülete. Az egyesület létre-
jötténél Gulyás László, Bika Lajos, Szigeti Imre melett még sokan bábáskod-
tak. Az egyesület első elnöke Gulyás László volt, akinek az az elnöksége ide-
jén vettük fel a kapcsolatot egymással. Akkor alakultak ki azok a szoros bará-
ti szálak a két egyesület között, amelyek ma is tartanak. Azóta kölcsönösen 
látogatjuk egymás rendezvényeit. Székházuk a rendezvényeik mellett otthont 
ad a festőművészeknek is, akik hálaképpen egy-egy festményt hagynak ott. 
Ezért ma már egy kisebb képtár alakult ki a székház termeiben. 

Az idei jánoshalmi borversenyen is kiválóan szerepeltek a bácskossuthfalvi 
borok, bizonyítva az, hogy hozzáértő, szorgalmas gazdák, borászok élnek 
azon a környéken is. A vidék a löszös telecskai dombok közelében fekszik, 
amely kiváló szőlők termőhelye. Vajdasági barátaink sokszor vittek ki a szőlő-
jükbe, megmutatni ültetvényeiket. Öröm volt nézni a szépen gondozott soro-
kat. Külön érdekességként említem, azt a jó szokásukat, hogy kint a szőlő-
ben, a nagy munkák déli pihenőjekor, egy ekevas kongatásával jelzik a sző-
lőszomszédoknak, hogy a gazda várja a szomszédokat egy pohár borra. 
Minden nap másik gazda hívja meg szomszédjait egy pohár borra, így min-
denki sorra kerül. Nemcsak a vajdasági magyar barátaink fogadnak szíve-
sen bennünket, vannak szerb barátaink is. Jó példaként említem meg egy 
szerb származású, de magyarul is jól beszélő Szlobot, aki 2011-ben vendé-
gül látta saját házában gazdakörünk küldöttségét. Olyan vendégszeretetet és 
vacsorát kaptunk nála, amelyet nagyon nehéz lenne felülmúlni. Ezért ezút-
tal is külön köszönet neki.

A bácskossuthfalvi testvéregyesületnek 12 évig volt titkára, majd 5 éve már 

elnöke: Bika Lajos. Önzetlen, lelkes munkájával nagyon sokat tett és tesz a 
mai napig is azért, hogy testvéregyesületeink kapcsolata minél tartalmasabb 
és gyümölcsözőbb legyen. Küldöttségünk tagjai egyöntetűen állítják, hogy 
rendezvényeik magas színvonalúak. Az elnök és csapata mindent megtesz 
azért, hogy a meghívott vendégek jól érezzék magukat. A jó hangulat, béke 
és barátság jellemzi ezeket a találkozókat. Nem számít, hogy ki melyik nem-
zethez tartozik, itt mindenki jól érzi magát. 

Kedves Lajos Barátom, hosszú és sikerekben gazdag, boldog életet 
kívánok Neked és a vendégszerető bácskossuthfalvi gazdatársaidnak is, 
akik között nagyon sok jó barátom van, és elnézésüket kérem, hogy most 
nem sorolom fel őket név szerint. Kívánom, hogy egyesületeink között még 
nagyon sok sokáig fennmaradjon az a jó kapcsolat, amely most van.

Fajszi Ferenc
A jánoshalmi Gazdakör, Gyümölcs és 

Szőlőtermesztők Egyesületének választmányi tagja

 Az első napsugarak megjelenésével szer-
vezetünk a téli nehezebb, zsírosabb, kaló-
riadúsabb étkezés után könnyed ételekre 
vágyik. Már nincs szükség a hideg elleni 
védekezésre, szeretnénk előbújni kuckónk-
ból, és minél több időt a szabadban tölteni. 
A kissé lelassult, téli életmód után sokkal len-
dületesebb mindennapok következnek, mely-
re szervezetünket is érdemes felkészítenünk, 
felpörgetnünk. 

Részesítsük előnyben a zöldséges étele-
ket, salátaféléket, a tejtermékek közül válasz-
szunk gyakrabban joghurtot, kefir, soványabb 
tejtermékeket. Minél több rostot fogyasszunk! 
A rostok kapcsolatban állnak a szénhidrátok-
kal, s lassú ütemben épülnek be a vérkerin-
gésünkbe, így folyamatos energiával látva 
el szervezetünket. Amikor étkezéseink alap-

anyagait keressük, döntsünk magas rost-
tartalmú élelmiszerek mellett, hogy elűzzük 
a tavaszi fáradtság hatásait Tankoljunk fel 
Omega 3-mal! A zsíros halfajtákban (tonhal, 
lazac), diófélékben és repceolajban található 
zsírsavak egészségesen tartják agysejtjein-
ket és segítenek az összpontosításban. 

A bőséges folyadékbevétel nemcsak a 
tavaszi fáradtság idején fontos, egyébként is 
segíti a táplálékból nyert energia szinten tar-
tását a szervezetünkben. Ahhoz, hogy meg-
tudjuk, elég folyadékot viszünk be szerveze-
tünkbe, figyeljük meg ürítési szokásainkat. 
Optimálisan minden 2 vagy 4 órában járunk 
ki a mosdóba. 

Faragómé Hován Éva
dietetikus

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Ferencz Endre egyéni vállalkozó pályázatot nyert el a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretén belül a TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-1067 
azonosítószámú „ „Kazán-összeszerelő műhely dolgozóinak képzése” 
címmel.
A pályázat 2012. szeptember 01. – 2013. április 30. közötti időtartam alatt 
valósul meg. Az elnyert támogatás összege 521.654 Ft. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával 
valósul meg. 
A kazán-összeszerelő műhely fejlődéséhez, jó minőségű termékek gyár-
tásához elengedhetetlenül szükséges az ott dolgozók szakértelme, amely 
a hibátlan munka létrejöttét teszi lehetővé. Ennek érdekében a dolgozók 
különböző képzéseken vehettek részt, mint tűzvédelmi szakvizsga, TÜV 
minősített hegesztő, targoncavezetői tanfolyam. A képzések hozzájárul-
nak a vállalkozás további sikeres működéséhez.

A Városgazda Kft. pályázatot nyert el a Társadal-
mi Megújulás Operatív Program keretén belül a 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0352 azonosítószámú „Egészség-
re nevelő és szemléletformáló életmódprogramok-lokális 
színterek” elnevezésű projektre „Csapatban egészségeseb-

ben” címmel.

A pályázat 2012. szeptember 01. – 2013.április 30. közötti 
időtartam alatt valósul meg. Az elnyert támogatás összege 
10.000.000 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával az 
Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósul meg. 

A projekt keretében fontosnak tartottuk a Városgazda Kft 
dolgozóinak egészséges életmódra való nevelését, amely 

vállalkozásunk fő célkitűzése volt.
A pályázat keretében stressz kezelő, balesetmegelőző és 
elsősegélynyújtó, egészséges táplálkozás és mozgás téma-
körében valósultak meg programok (előadások, csoportfog-
lalkozások, klubfoglalkozások). Kidolgozásra került a vállalat 

egészségterve a dolgozók állapotfelmérésére alapozva.

Az elnyert támogatás segítette a Városgazda Kft célkitűzé-
seit a dolgozók egészséges életmódra nevelésében.

Köszönet a bácskossuthfalvi 
gazdatársainknak

 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése

Kedvezményezett: Agroprodukt Kft.
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28.

3 828 12 142

„Az Agroprodukt Kft. tevékenységi körei: szántóföldi növénytermesztés, 
baromfitenyésztés, takarmány és táp gyártása. 

A minőségi alapanyag termesztés és a megfelelő minőségű 
tápgyártás érdekében, két új mérőműszer kerül beszerzésre. 

Az egyik mérőműszer egy gabona analizátor, a másik egy toxinvizsgáló készülék.“

NŐNAPI ünnepségre gyülekeztek 
kilencedikén, szombaton az honvéd 
nyugdíjas egyesület tagjai. 

A rendezvényt  megtisztelte jelenlé-
tével Czeller Zoltán polgármester úr. 

Az ünnepség  Györgypál Csaba az 
egyesület elnöke röviden köszöntőjé-
vel kezdődött, majd az egyesület ez 
alkalomra szerveződött „Kultúr Cso-
portja” –Molnár Máté, Ódor Ferenc, 
Szabó István, Tóth Imre, Vida Benő, 
Virág László és Györgypál Csaba 
–  műsorával folytatódott. A hol vidám, 
hol komoly, hol csipkelődő, de öniróni-
át sem nélkülöző produkció nagy sikert 
aratott,  

A műsort követően  Czeller Zoltán 
polgármester úr virággal köszöntötte a 
jelenlévő hölgyeket.

GYPCS

NŐNAP a Bem József Honvéd 
Nyugdíjas Egyesületnél

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
irodájának ügyfélfogadása rendje:

Hétfő de. 8.30-12-ig  du. 13-16 óráig
Kedd  de. 8.30- 13 óráig

Szerda de. 8.30-12-ig du. 13-16 óráig
Csütörtök de. 8.30- 13 óráig

Péntek de. 8.30-12 óráig
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Állattartók figyelem!
Indul a Takarmányboltunk tavaszi 

A K C I Ó J A 
Ilyen még nem volt!

WELLNESS HÉTVÉGE
két fő részére, teljes ellátással a mórahalmi négycsillagos 

COLOSSEUM HOTELBEN

Részeletekért érdeklődjön 
a bajai úti tápboltunban, a házhoz szállító autóknál, 

telefonon a 30/3382508 számon, valamint a WWW.pézé.hu-n. 
    Pethő Zoltán

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám, 
szerelvény

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

ADÁS-VÉTEL-
KÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44 
(volt Kistüzér)

+36703196808

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2013. március hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

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

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

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

Dr Csényi Attila cégvezető

Víz, gáz és 
központi fűtés 

szerelés
Gázkazánok, 
gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek 

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:06-20-32 39 906

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

 varosgazda@t-online.hu 

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

 kedd, csütörtök 1330-1630.

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. 

Telefonszámunk változatlanul a 77-401-344.

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG 
2013.04.19-ig a 77/402-493-as telefonon

2013.04.22-től a 77/401-168-as telefonszámon lesz lehetséges.
Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét.!

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

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

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

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

Varga Ferenc élt: 86 évet
id. Zámbó Ferenc élt: 92 évet
Csizmadia Jánosné
 sz: Kovács Franciska élt: 83 évet
Tóbiás Zoltánné 
sz: Hegyi Ilona élt: 73 évet
Szabó József élt: 89 évet
Gyetvai Istvánné 
sz: Szalai Etelka élt: 80 évet
Tokodi Andrásné
 sz: Zsíros Mária Valéria élt: 62 évet
Balogh Lajos élt: 79 évet

Dági Sándorné 

sz: Magyar Anna Vilma élt: 85 évet

Dora Istvánné 

sz: Tupi Anna élt: 86 évet

Virág Istvánné

 sz: Ribánszki Terézia élt: 77 évet

Vankó János élt: 61 évet

Kárász János élt: 91 évet

Nagy Sándor élt: 73 évet

Dudás Elemér élt: 75 évet

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

temetésén működött közre:

„Amit átéltem, megunni többé nem lehet, e tarka forgatagban volt, aki gyű-
lölt, volt, aki szeretett, de páraként már foszlik tűnő sorsom felett. Üzenem 
mindeneknek, szemeknek és szíveknek: hazafelé megyek.”

(Nagy Miklós)
Nagy Zsolt ügyvezető 

Temetkezési vállalkozás

Berger János (1990)  Tóth Richárd Gábor (1983) 
Szabó József (1925)  Galambos Jenő  (1933)
Stauth István (1948)  Fenyvesi Gyula  (1947)
Kökény Ilona  (1935)  Szombati Lajos (1932)
Pásztor József (1930)  Rada Ferenc (1954)

Kishonti Lajosné sz. Pajdusák Mária (1913)
Novák Gáborné sz. Raminger Rozália (1927)

Kolompár Balázsné sz. Dimovics Mária (1940)
Mondovics Pongrácné sz. Odrobina Verona (1929)
Lajkó Kálmánné sz. Petró Veronika Erzsébet (1934)
Zsebi Sándorné sz. Horváth Magdolna Ilona (1939)

Czeglédi Sándorné sz. Kozma Terézia (1937)
Rácz Jánosné sz. Pásztor Julianna (1949)

Saller Józsefné sz. Nagy Anna (1924)
Juhász Miklósné sz. Sárosi Etel (1925)

Víz, gáz, 
központi fűtés 

szerelés
Napkollektoros és 

hőszivattyús 
rendszerek kiépí-

tése
 (referencia munkák)

06-30/9-671-296

2013. 
április  17-én 

Kirakodó Vásár

BIZOMÁNYI BOLT
Jánoshalma

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

Teljes hagyaték vásárlás!
Házhoz szállítás!

Hozza be feleslegessé vált értékeit, és rövid időn belül pénzhez juthat!
Állandóan megújuló árukészlettel várjuk!

BIZOMÁNYI BOLT
Jánoshalma, Mélykúti u. 2.

Kéthetente 
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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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

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

Március legelején rendezte a Magyar Atlé-
tikai szövetség az Ifjúsági Téli Fedettpályás 
– és Téli Dobó Országos Bajnokságot. A dél-
afrikai edzőtáborozásból hazaérkező Halász 
Bence 

újra bizonyította, hogy remekül sikerült a 
felkészülése az OB-re.

Első éves ifiként is, 5kg-os kalapáccsal, 
5kg-os súllyal és 1.5 kg-os diszkosszal is 
hozta a már szinte kötelező első helye-
ket. Mindhárom szerrel országos bajnoksá-
got nyert.

Az idei versenyszezon legkiemelkedőbb 
állomásai az ukrajnai Ifjúsági Világbajnok-
ság és a Hollandiában megrendezésre kerü-
lő EYOF( Európai Ifjúsági Olimpia). Mindkét 
világversenyre Bence már megdobta a  kiju-
tási szintet.

A nyári célállomásig még számos verseny 
lesz, ahol az ifjú sportoló bizonyíthat.

Így volt ez a hét végén is. 
Kalapácsvetésben elért eredményeivel az 

U20-as korosztályban 6kgos szerrel (ez a 
nála egy korcsoporttal idősebbek sportsze-
re) 64.7 méterrel 4. az idei világranglistán, 
az U18-asoknál 

5kg-s kalapáccsal 72.15métert dobott, ez 
a 9. legjobb hely.

A továbbiakra is sérülésmentes, sikeres 
felkészülést kívánunk.

Halász Bence a 
világ élvonalában

MÁJUS 1-ÉN 

CSALÁDI NAP 

A GÁLA ÉTTEREMBEN
Ajánlataink: 

250 Ft engedmény a nagy pizzára, –
200 Ft engedmény a kis pizzára,  –
 Bográcsos marhapörkölt galuskával 900 Ft –
Csülkös babgulyás 700 Ft,  –
Tárcsán sült ételek körettel 850 Ft. –

INGYENES PROGRAMOK GYEREKEKNEK, 
FELNŐTTEKNEK ÉS SÉTAKOCSIKÁZÁS

A 2012-es év embert próbáló volt tűzoltó-
ink számára. Nagy kiterjedésű tüzek, veszé-
lyes életmentések, nagy kiterjedésű robba-
nások megakadályozása, kemény felada-
tot jelentet. 

Emellett az év elején Önkormányzati Tűz-
oltósággá (ÖTP) történő átalakítás megtör-
tént, együttműködési megállapodás került 
aláírásra a működési terület szerinti Kiskun-
halasi Hívatásos Tűzoltó Parancsnokság-
gal. A megállapodás alapján az ÖTP elsőd-
leges műveleti körzete Jánoshalma, Borota, 
Kéleshalom, Mélykút településekre terjedi ki. 
Az elsődleges műveleti körzet területén élő 
lakosság száma 16.249 fő. 

A jánoshalmi Önkormányzat Tűzoltó 
Parancsnokság vezetői munkáját az alap-
szabályában foglaltak szerint tejesítette. a 
vezetés területén fennakadások nem voltak.

A tűzoltóság a szolgálati tevékenysé-
gét a vonatkozó törvények, rendeletek OKF 
intézkedések és szakutasítások, valamint 
a parancsnoki intézkedések betartásával 
végezte. Az ÖTP szolgálatszervezése állan-
dó 24/48-as váltásban történt. A szolgálat-
szervezés a heti szolgálatszervezési kiírás 
alapján történt. A tűzoltóság létszáma 12 fő 
főállású tűzoltóból áll. Tűzoltásvezetői képe-
sítéssel 3 fő rendelkezik. A főállású tűzol-
tók szabadidejük terhére önkéntes szolgá-
latot is ellátnak a zavartalan szolgálatellá-
tás érdekében. ami nagyfokú leterheltséget 
jelent számukra. A szolgálati állomány szak-
mai képesítése és egészségügyi alkalmas-

sága megfelelt követelményeknek. Az ellen-
őrzések során a 8 perces vonulási időt min-
den esetben teljesítették. Az ÖTP a számá-
ra előírt szolgálati okmányokkal rendelkezik, 
azokat rendszeresen, pontosan vezetik. Az 
adatgyűjtéseket megfelelően hajtották vég-
re, minden tűz- és káreset felvitelre került a 
KAP-online rendszerbe, az adatlapok lezá-
rása megtörtént, a PAJZS riasztási rendszer 
használatát az állomány

tűzoltóság laktanyája rendelkezik a meg-
felelő méretű, fűtöttségű, előirt helyiségek-
kel, szertárral. A szertár, laktanya tiszta, gon-
dozott,. A tűzoltáshoz. műszaki mentéshez 
szükséges felszerelések, járművek rendel-
kezésre állnak a vállalt feladatok teljesíté-
séhez. Műszaki állapotuk és karbantartott-
ságuk megfelelő , felülvizsgálatuk végrehaj-
tásra került A készenléti gépjármű okmányai 
többször is ellenőrzésre kerültek, a követel-
ményeknek megfelelt, a menetlevél ponto-
san vezetett volt. A gépjárművezetők ren-
delkeztek PÁV I minősítéssel (8 fő), Az állo-
mány által viselt védő eszközök jó állapo-
túak, megfelelően tisztántartottak, a kellő 
számban rendelkezésre állnak,

A képzési tervnek megfelelően végrehaj-
tásra került oktatások. képzések dokumen-
tálásuk megtörtént az oktatási naplóban. A 
tűzoltóság a jóváhagyott Képzési Tervének 
megfelelően végezte a tevékenységet. Mun-
kavédelmi oktatásokat rendszeresen meg-
tartották, dokumentálták. Az év folyamán 
megtartották a részükre előírt számú és for-

májú gyakorlatokat. A helyismereti, begya-
korló és az ellenőrző gyakorlatok végrehaj-
tásra kerültek.

Az ÖTP állandó jelleggel ügyeleti rend-
szert működtet az előírásoknak megfelelően, 
A híradó ügyelet a parancsnok által kiadott 
ügyrend szerint végezte a tevékenységét. 
Az ügyelet a kialakított helyiségien látja el a 
szolgálatot a megfelelő híreszközökkel.

volt. A jelenleg érvényes rendeletek értel-
mében az elsődleges műveleti körzeten kívül 
is vonulunk. 2012 évben 13 esetben kellett, 
Bajától-Kelebiáig, Halastól- Hajósig vonul-
ni. Természetesen ez érthető, ha a bajba 
jutott állampolgárhoz legközelebbi tűzoltó-
ság a jánoshalmi. De mindig az jut eszünkbe, 
mi van, ha ez idő alatt itthon keletkezik egy 
nagyobb vagy veszélyesebb eset.

Az ÖTP 2012-ben 113 alkalommal került 
riasztásra és vonult a kárhelyre a vállalt 
időn belül, ebből 64 esetben tűzesethez 32 
esetben műszaki mentéshez és 4 esetben 
téves jelzés miatt kellett vonulniuk. A megyei 
főügyelet intézkedésére 13 alkalommal az 
elsődleges műveleti körzetükön kívülre kel-
lett vonulniuk.

Jánoshalma Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság 2012. évi tevékenységét 
„megfeleltre“ értékelte felügyeleti értékelésé-
ben Babud Jenő tűzoltó alezredes, a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Kiskunhalasi Kirendeltségének veze-
tője.

Tűzoltóink derekasan vették az kadályokat

Az idén ismét útjára indul a Cseppnyi Önbi-
zalom Kontinencia Betegedukációs Program.  A 
kezdeményezés célja, hogy felmérje a nem ellá-
tott vizelettartási zavarban szenvedők számát, 
és tájékoztatást adjon az esetlegesen érintet-
teknek, hozzátartozóknak, ápolóknak a házior-
vosi praxisokon keresztül. Az előző évben indí-
tott kezdeményezés sikere nyomán ez évben 
már közel 200 háziorvosi praxisban vehetnek 
részt az érdeklődők kontinencia tanácsadási 
fogadóórákon.

A vizelettartási zavarok a lakosság mintegy 
6,5 százalékát érintik. A betegek többsége ellá-
tatlan, sokan nem ismerik fel a tünetek alapján 
a betegséget, és nem tudják, hogy létezik meg-
felelő megoldás a problémájukra. Sokan félnek 
megnyílni, nem mernek szakemberhez fordulni 
és segítséget kérni, pedig az idejében felismert 
probléma kezelhető, a megfelelő ellátás pedig 
nagyban javíthatja az érintettek életminőségét.

Az Országos Alapellátási Intézet, a Magyar 
Általános Orvosok Tudományos Egyesülete és 
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kama-
ra támogatásával és az SCA Hygiene Products 
Kft. együttműködésében megvalósuló Cseppnyi 
Önbizalom Kontinencia Betegedukációs Prog-
ram alkalmat teremt arra, hogy az esetlegesen 
érintettek – és minden érdeklődő – részletes 
tájékoztatást kaphasson a vizelettartási zavar-
ról, és a megoldási lehetőségekről. 

A tavalyi évben a Programban több mint 
15.000 érintett és érdeklődő vett részt, ami 
kiemelkedő a téma intim jellegét is figyelembe 
véve. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sike-
rült megszólítani azokat a betegeket is, akik 
eddig senkinek sem mertek beszámolni prob-
lémájukról. 

A több mint 15 ezer kérdőív összesített ered-
ményei alapján, a rendezvényeken megjelentek 

64 százaléka szenvedett a vizelettartási zavar 
valamely formájában, azonban sokan még 
sosem beszéltek senkinek problémájukról.  

A program kezdeményezői az idei évben is 
arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki, aki 
érintett bármilyen mértékű vizelettartási zavar-
ban, és eddig esetleg szégyellt beszélni róla és 
orvoshoz sem mert fordulni, most merjen kér-
dezni, bátran kérjen segítséget, mert van meg-
oldás a problémájára. A rendezvényeken min-
den olyan érdeklődőt is várnak, akik közvetle-
nül még nem érintettek a problémában, de a 45 
és 65 közötti rizikócsoportba tartoznak, avagy 
hozzátartozójuk, rokonuk ápolásában kell sze-
repet vállalniuk. 

Idén a program kiterjesztéseként országo-
san közel 200 háziorvosi praxisban Kontinencia 
Betegedukációs Fogadóórák keretében mérik 
fel a megjelentek érintettségi és informáltsági 
szintjét. Egyúttal tájékoztatást nyújtanak a 
betegségről, annak megfelelő kezeléséről és 
az inkontinencia védőeszközök megfelelő hasz-
nálatáról is.

A fogadóórák március és április hónapban, 
országosan, minden megyében több háziorvosi 
praxisban zajlanak majd. Bács-Kiskun megyé-
ben összesen 11 helyszínen nyílik lehetőség a 
tanácsadáson történő részvételre. Ezekre nem 
csak az érintetteket várják, de olyan hozzátar-
tozókat is, akiknek családtagjaik, ismerőseik 
szenvednek vizelettartási zavarban és esetle-
gesen ápolásra is szorulnak. 

A tanácsadásokat idén is a helyi szakdolgo-
zók végzik, akik az általános tájékoztatáson túl 
arra is lehetőséget nyújtanak, hogy négyszem-
közt is feltehessék kérdéseiket a megjelentek.

Az Országos Alapellátási Intézetről
Az Országos Alapellátási Intézet az alapel-

látás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, iskolaor-
vosi, védőnői szolgálat és a beteg otthonában 
nyújtott ápolási szolgáltatás) szervezési-mód-
szertani, tudományos-kutató, gyógyító-megelő-
ző intézménye. A népegészségügyi program-
mal összhangban célja a lakosság egészsé-
gi állapotának javítása, a népességet legin-
kább veszélyeztető betegségek visszaszorí-
tása, a halálozások számának csökkentése, 

demográfiai helyzetünk javítása. Segíti az egy-
séges, egyenlő és hatékony megelőző, gondo-
zó és rehabilitációs tevékenységet. Alkalmazza 
és támogatja az Egészségügyért Felelős Állam-
titkárság vonatkozó iránymutatásait, együttmű-
ködik a megfelelő szakhatóságokkal és a szak-
felügyeleti szolgálattal. Regionális központja-
in keresztül kapcsolatot tart minden alapellátá-
si egységgel. Regionális központjain keresztül 
kapcsolatot tart minden alapellátási egységgel.

A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamaráról

A 2004-ben alapított Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara (MESZK) jelenleg az 
egyik legnagyobb létszámmal rendelkező és 
legtöbb szakterületet magába foglaló szakmai 
kamara. A MESZK a szakdolgozói hivatás gya-
korlásával összefüggő ügyekben képviseli és 
védi a szakdolgozók jogait, valamint képvise-
li a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi 
szakmai szervezetekben. Legfontosabb célja, 
hogy szakmai és etikai támogatást nyújtson a 
folyamatosan önállóvá váló szakterületek dol-
gozóinak. Kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy 
a Kamara társadalmi szerepének és súlyának 
megfelelő mértékben járuljon hozzá az egész-
ségpolitika alakulásához, és ezen keresztül 
a lakosság egészségügyi ellátásának javítá-
sához.

Az SCA-ról
Az SCA egy nemzetközi higiéniai termék és 

papírgyártó vállalat, mely személyi higiéniai ter-
mékeket, higiéniai papírtermékeket, csomagoló-
anyagokat és papír alapanyagú termékeket állít 
elő. A cég higiéniai portfóliója olyan nemzetkö-
zileg ismert márkákat vonultat fel, mint a TENA 
és a Tork, illetve regionálisan jól ismert neveket 
is tartalmaz, mint például a Tempo, a Zewa, a 
Velvet, a Libero, a Libresse és az Edet. A válla-
lat a személyre szabott ellátás és a fenntartha-
tó fejlődés élharcosa és mint ilyen, világszerte 
minden üzleti területén elismerésnek örvend.

További sajtóinformáció:
Nagy Ákos
VM.komm Kommunikációs Tanácsadó iroda
Tel: (1) 350-6951, 20/933-1801
E-mail: nagy.akos@vmkomm.hu

április, 5. 12. 19. 26; 12-14 óra között Háziorvosi Rendelő 6500 Baja Szabadság u. 77.
április; 5. 12. 19. 26; 14-16 óra között Háziorvosi Rendelő 6500 Baja Kazinczy u. 2.a
március, 4. 11. 18. 25;  14-16 óra között Háziorvosi Rendelő 6237 Kecel Fő tér 3.
március, 6. 13. 20. 27;  14-16 óra között Háziorvosi Rendelő 6000 Kecskemét Bagoly u. 1.
március; 6. 13. 20. 27;  12-14 óra között Háziorvosi Rendelő 6000 Kecskemét Rávágy tér 3.
április, 12. 18. 19. 26; 12-14 óra között Háziorvosi Rendelő 6200 Kiskőrös Petőfi u. 14.
április; 2. 4. 9. 11; 17-19 óra között Háziorvosi Rendelő 6100 Kiskunfélegyháza Attila u. 1.

április; 2, 11, 16; 12-14 óra között és 26-án 16-18 óra között Háziorvosi Rendelő 6400 Kiskunhalas Ötvös u. 3.
április, 5. 12. 19. 26; 14-16  óra között Háziorvosi Rendelő 6320 Solt Vécsey tér 1.
április, 4. 11. 18. 25; 13-15 óra között Háziorvosi Rendelő 6080 Szabadszállás Dózsa Gy. u. 2.
április, 9. 16. 23. 30; 15-17 óra között Háziorvosi Rendelő 6060 Tiszakécske Szolnoki út 2-4.

Kontinencia Tanácsadási fogadóórák Bács-Kiskun megyében: 

2013-ban is folytatódik a 
Cseppnyi  Önbizalom Program
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről

Áprilisi mérkőzések időpontjai:

XX. forduló: 2013. 04. 07. (vasárnap) 16: 30 óra
Jánoshalmi FC – Híd SC II.

XXI. forduló: 2013. 04. 14. (vasárnap) 16: 30 óra
Jánoshalmi FC – Bácsborsód SK

XXII. forduló: 2013. 04. 21. (vasárnap) 17: 00 óra
Dusnok KSE – Jánoshalmi FC

XXIII. forduló: 2013. 04. 28. (vasárnap) 17: 00 óra
Jánoshalmi FC – Kelebia KNSK

XXIV. forduló: 2013. 05. 05. (vasárnap) 17: 00 óra
Hajós FC – Jánoshalmi FC

Felnőtt csapatunk a vártnál lényegesen gyengébben 
kezdte a tavaszi szezont a megyei II. Déli csoportjában.
Eredmények:

XXX. forduló: 2013. 03. 03.
Miskei ALC – Jánoshalmi FC 3 : 1 (1 : 0)

Gólszerző: Jeszenszky Roland
Bada Pál edző értékelése: „Kritikán aluli játékvezetés mel-
lett nagyon jól játszott a csapat. Pontot, de lehet, hogy pon-
tokat vettek el a csapattól.”
Jók: Kiss Tamás, Szabó Kornél

XVI. forduló: 2013. 03. 10.
Jánoshalmi FC – Sükösd SC 0 : 1 (0 : 0)

Edző értékelése: „A múlt heti játék és hozzáállás közelé-
ben sem jártunk.”
Jók: Kiss Tamás, Faragó Patrik

XVII. forduló: 2013. 03. 17.
Nemesnádudvar KSE – Jánoshalmi FC a 

pálya alkalmatlansága miatt elmaradt!
A mérkőzés új időpontja később kerül meghatározásra.

XVIII. forduló: 2013. 03. 24.
Jánoshalma FC – Dunagyöngye 

Szeremle SK 2 : 4 (1 : 1)
Gólszerzők: Szem Róbert, Szabó Kornél
Edző értékelése: „A tartalékos csapatunk nem képes több-
re, de két rúgott góllal nem szabad  kikapni.”
Jók: Kiss Benedek, Enesei Dániel 

XIX. forduló: 2013. 03. 31.
Bajaszentistván SK – Jánoshalmi FC a 
pálya alkalmatlansága miatt elmaradt!

A mérkőzés új időpontja: 2013. 05. 08. (szerda) 17, 00 óra
:

A Jánoshalmi Női Kézilabda SZSE  2013. 
március 16-án  Jótékonysági Bált rendezett 
az utánpótlás csapatai részére. A zord  idő 
sem rontotta el a jó hangulatot, melyet  csak 
fokozott a Csincsák zenekar, a gyerekek éne-
ke, zongorázása, az aerobikosok tánca és 
természetesen a  Diákélelmezési Konyhán 
dolgozók remek vacsorája.

 Szeretném megköszönni mindenkinek 
,aki részt vett a szervezésben, a tombola 
gyűjtésben, a díszítésben, hogy ez az est 
emlékezetes legyen.

Külön köszönet  Taskovics Péternének a 
szervezéséért, Madarász Józsefné Húsbolt-
jának, Borotai Sertéshús ZRT-nek, Petróczky 
Ferenc vállalkozónak, a Friss Pékségnek, és 
nem utolsó sorban Dr. Vavró Beátának és  Dr. 
Vavró Ivánnak.

Köszönet a fő díjak felajánlóinak:  Stihl 
Üzlet, Jánoshalmi Női Kézilabda SZSE, Rátai 
Róbert, Farkas József (Szeged), Baloghné 
Nagy Adrienn és a  KEFAG ZRT,

Köszönet akik segítettek: Goods Markett, 
Kincső  ABC, Gála Étterem, VM Mezőgazda-
sági Szakmunkásképző Iskola, Hunyadi Álta-
lános Iskola Gimnázium és Szakközépisko-
la, Gyimesi Lászlóné ,Gyimesi Nóra, Hering 

Brigitta és családja, Dági Autós Bolt Buzder 
család, Szemüveg Optika, ,Joe Festékbolt, 
Horváth Ferenc vállalkozó (villamossági és 
műsdzaki bolt),  Ádám Éva Divat, Kiss János 
és családja, Juhász Dóra, Koch Borászat, 
Iparcikk Kiskereskedés, Kenderesi Erika, 
Madarász-család, Bozóki Eszter és családja, 
Lajtha László Művészeti Iskola, Bényi Luca 
és családja, Diana Virág és Ajándék, Drogé-
ria, Délity Bútor Zrt (Nemesnádudvar), Nagy 
István Virágbolt, Taskó Savanyúság, Elekt-
ronikai Bolt, Univer COOP ABC Jánoshal-

ma, Volterné Besze Erika, Hús ABC (Kiskun-
halas), Besír Andrea Jánoshalmi Húsbolt,  
Kunvín Kft, Delfin Állatpatika, Tranzit, Móni-
ka Virágbolt, Piroska Gazdabolt, Kriszed BT 
Benzinkútja, Dr. Vavró Beáta, Ország Csaba 
(Budapest), Elek Krisztián (Szeged), Zsikla 
Istvánné, Tóthné Gabi, Szűcs Márta, Ruskó 
Attila, Szücs-Szabó Jánosné Varmuzsa Ilo-
na, Vaskiné Nagy Anita, Ördög Emőke. 
Ménkü Zoltán, Rátai Roberta Réka. Horvátné 
Kocsis Tünde.

  És mindazon szülőknek, akik név nélkül 
hoztak tombolát!

  Köszönettel: Rátainé Mari

JÁTESZ hírek március
Asztalitenisz sikerek 
a Diákolimpián!

 Mák János 
Emlékverseny 
Jánoshalmán!

 A márciusi hónap hatalmas sikereket és sok-
sok érmet hozott kitartó munkájuknak köszön-
hetően az Asztalitenisz Szakosztály verseny-
zőinek! A 2013 március elején megrende-
zett Diákolimpián két versenyzőnk vett részt: 
Zentay Viktor és Zentai Klaudia. A 2013-es 
Diákolimpia Országos Bajnoka Zentay Vik-
tor lett s a két jánoshalmi fiatal részvételével 
a Bács-kiskun megyei Asztalitenisz csapat is 
előkelő 2. helyezést ért el. Ez óriási siker a 
jánoshalmi asztalitenisz utánpótlás verseny-
zőinek történetében!!! Gratulálunk Nekik, s 
kívánjuk hogy még sok hasonló sikerben, és 
élményben legyen részük!
 Itt azonban még nem ért véget az „éremeső“!

 2013 március 16-án rendezték Kiskőrösön 
a IX. Petőfi Kupa Asztalitenisz Csoportver-
senyt DC 2-es rendszerben. Zentay Tamás és 
Zentay Viktor megnyerték a megye III. kate-
góriát.
 Közben folytatódott a megyei bajnokság is, 
amelyben az asztalitenisz csapat ujabb ered-
ménye: Jánoshalma – Soltvadkert 16:4
2013 március 30.-án került megrendezésre 
immáron harmadik alkalommal az Asztalite-
nisz Szakosztály tragikus hirtelenséggel, fia-
talon elhunyt szakosztályvezetőjének emléké-
re a III. Mák János Emlékverseny az utánpót-
lás illetve a felnőtt versenyzők részére. A ver-

senyen 5 megyéből és a Vajdaságból 14 Egye-
sület vett részt, 110 fővel.
Az Emlékversenyt Rigó Endre, a Bács-Kis-
kun megyei Asztalitenisz Szövetség elnöke és 
Ambrus Ferenc nyitotta meg.
Az eredmények közül csak a korcsoportokat 
említenénk, ahol jánoshalmi fiatalok remekel-
tek: IV korcsoport (1998-1999 között születet-
tek) I. Zentay Viktor (Jánoshalma), II. Mudrinic 
Milan (Szabadka), III. Zsuffa Ádám (Baja) és 

Tóth István (Soltvadkert)
 V. korcsoport (1995-1997 között születettek) I. 
Radosovjevic Aleksandar (Szabadka), II. Török 
István (Kiskőrös), III. Zentay Tamás (Jánoshal-
ma) és Bánfi Norbert (Szegedi ATSK)
Összevont Páros eredménye: I. Bánfi Norbert-
Tápai Norbert (Szeged ATSK), II.Ádám 
Valentin-Zsuffa Ádám (Baja), III. Török István-
Búza Levente (Baja) és Zentay Tamás-Zentay 
Viktor (Jánoshalma)
Az utánpótlás összesített pontverseny ered-
ménye: 1. Szabadka, 2. Univer Kecskemét, 3. 

Kunszentmiklós és 4. Jánoshalma
Gratulálunk a szabadkai csapatnak!
A felnőttek között is sikerült érmeket szerezni a 
JÁTESZ S.E. versenyzőinek.
Férfiak: V. korcsoport (60 év felettiek) I. Slingár 
Antal (Baja), II. Ambrus Attila (Jánoshalma), III. 
Dudás József és Babicz Isván (Baja)
Nők: II. korcsoport (45 év felettiek): I. 
Rasztovácz Miklósné (Jánoshalma), II. Iván 
Istvánné (Nagykőrös), III. Zatykó Erzsébet- 
Szűcs Dezsőné (Nagykőrös)
A felnőtt összesített verseny győztese Sze-
ged csapata!
Reméljük, hogy minden versenyző jó szívvel 
gondol majd erre a versenyre is, ugyanúgy 
ahogyan a korábbiakra is, ezzel is „ öregbít-

ve“ Jánoshalma Város hírét határokon innen 
és határokon túl is!
Köszönettel tartozunk azoknak, akik nélkül 
ez a verseny nem lett volna ilyen sikeres: 
Rigó Endre, Ambrus Ferenc, Slingár Antal, a 
Zentay család, az AGROPRODUKT Kft., és 
a JÁTESZ S.E. Asztalitenisz Szakosztályának 
minden tagja, valamint a Városi Sportcsar-
nok dolgozói.
Gratulálunk minden győztesnek és verseny-
zőnek!
Jövőre várunk újra vissza mindenkit!

Hajrá JÁTESZ! 
Hajrá Jánoshalma!

Kézilabda Híradó

Ifjúsági (U-19) csapatunk folytatta jó szereplését a baj-
nokságban.
Eredmények:

XXX. forduló:
Miskei ALC – Jánoshalmi FC 0 : 5 (0 : 2)

Gólszerzők: Csámpai Tamás 2, Nagy Róbert, Gáspár Adri-
án, Tóth Zorán
Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „A szezon kezdetén sike-
rült a győzelem idegenben, de a játékkal még elégedet-
len voltam. Annak viszont örülök, hogy a két új igazolásunk 
gólt szerzett.”
Jók: Zámbó Ádám, Gáspár Adrián, Király Zsolt, Tóth Zorán

XVI. forduló:
Jánoshalmi FC – Sükösd SC 1 : 1 ( 0 : 0)

Gólszerző: Gáspár Adrián
Edző értékelése: „A vendégek akaratban jobbak voltak, és 
ez sajnos 2 pontunkba került. Ilyen hibába remélem, töb-
bet nem esünk. Könnyen elvesztett pontok még a végén 
hiányozhatnak!” 
Jók: Körmöczi Dominik, Dobos Valentin, Gáspár Adrián

XVIII. forduló:
Jánoshalmi FC – Dunagyöngye 

Szeremle SK 1 : 0 (0 : 0)
Gólszerző: Tóth Zorán
Edző értékelése: „Sok hiányzóval, de bizakodva indult a 
mérkőzés, amit a jó védekezésünknek köszönhetően sike-
rült megnyerni. Fontos volt ez a győzelem, mert a mögöt-
tünk álló Bácsbokod kikapott.”
Jók: Az egész csapat!

Serdülő csapatunk egy bravúros győzelemmel és egy 
váratlan vereséggel kezdte a tavaszi fordulókat.
Eredmények:

XIII. forduló: 2013. 03. 23.
Kinderball SE (Baja) – Jánoshalmi FC 0 : 3 (0 : 1)

Gólszerzők: Madarász Ákos, Zentay Viktor, Gáspár Adrián
Fenyvesi Ferenc edző nyilatkozata: Az első tavaszi fordu-
lót a 3. helyezett bajai csapat otthonában játszottuk, ame-
lyen teljesen megérdemelten nyertek a srácok. Ezen a mér-
kőzésen elégedett voltam mind a 17 játékossal, aki pályára 
lépett. Csak így tovább!
Jók: Gáspár Adrián, Hegedűs Máté, Bogdán Patrik Dominik, 
Körmöczi Dominik

XIV. forduló: 2013. 03. 31.
Jánoshalmi FC – Nemesnádudvari KSE a 

pálya alkalmatlansága miatt elmaradt! 
A mérkőzés új időpontja később kerül meghatározásra. 

XII. forduló: 2013. 04. 02.
Jánoshalmi FC – Kelebiai KNSK 1 : 2 (0 : 0)

Gólszerző: Kerekes Dániel 
Edző értékelése: „Fájó vereség a mögöttünk álló Kelebiától. 

A mérkőzés 85. percében még 1:0 volt a javunkra, az utol-
só 5 perc eseményeit azonban gyorsan el kell felejteni. A 
következő mérkőzésre remélem fel tudunk javulni.”
Jók: Zentay Viktor, Hegedűs Máté, Kerekes Dániel

Női csapatunk felkészüléséről Gál László edző az alábbi-
akban számol be.
„Tavaszi krónika. Minden csapat azzal kezdi a beszámoló-
ját, hogy kemény alapozással készül a startra. Mi nem, mert 
csak annyira álltunk meg a gyakorlással, hogy megegyük az 
ünnepi ételeket. Két hét pihenőt követően elkezdtük a tech-
nikai elemek gyakorlását. A tél folyamán az erőnlét megtar-
tása és a labdabiztonság volt a fő cél.
Két teremtornán vettünk részt, Bácsbokodon másodikak, 
Fajszon elsők lettünk veretlenül. A torna legjobb kapusa 
Végi Kata (JFC) lett.
Az átigazolási időszakban Huszár Alexandra és Taskovics 
Rebeka a Csepel FC-től, Horváth Imola Szegedről jött visz-
sza. A női csapat kerete szinte kész van, létszáma 20 játé-
kos. Az utánpótlás nevelésből Barta Zsani kipróbálhat-
ja tudását a felnőttek között. Csak érdekességként írom 
le, hogy a keret tolnai, rémi, borotai, mélykúti, kiskunhala-
si, érsekhalmi és jánoshalmi játékosokból áll. Csapatunkból 
Ajzelt Aida és Szabó Kitti kapott meghívót az U-17 váloga-
tott edzésére.
Február hónap játékosa Horváth Imola, márciusban Kéfer 
Tímea.”  

Felhívjuk szurkolóink és a lakosság figyelmét, hogy a 
városi majális május 1.-én (szerda) kerül megrendezésre a 
sportpályán, immár negyedik alkalommal, a szokásos for-
gatókönyv szerint.
Június 05.-én (szerda) barátságos labdarúgó mérkőzé-
sen látjuk vendégül a Ferencvárosi TC ifjúsági (U-19, 
edző: Keller József, Dragoner Attila) csapatát a sport-
pályán! Ez a mérkőzés az Albert Flórián emlékkiállí-
tás megnyitója alkalmával kerül megrendezésre. Az egyet-
len magyar aranylabdás emlékkiállítása június 05. – 30.-a 
között lesz látható az Imre Zoltán Művelődési Központ-
ban. Mindenkit szeretettel várunk az emlékkiállításra!
Június 29.-én (szombat) a jánoshalmi napok keretében 
háromcsapatos tornát rendezünk a JFC a Grund FC és a 
Buzsáki KSK részvételével.

A JFC elnöksége ezúton felhívja minden sportszere-
tő adózó figyelmét, hogy adója 1 %-val támogassa a 

Jánoshalmi Futball Club eredményes működését.
Adószámunk: 18352632-1-03

Előre is köszönjük! 
Hajrá JFC!

Ádám Gyula elnök 

„A felnőtt csapat a Szeremle elleni mérkőzés előtt”
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Anya köny vi hí rek

Lapunk legközelebb
 2013. 

május 3-án 
jelenik meg 

születtek:
2013. március hónapban

A jánoshalmi rendőrőrs 
indokolt esetben a 

06-20/539-64-99
telefonszámon hívható  

éjjel – nappal

Házasságkötés nem volt

GRATULÁLUNK!

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

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

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

Ügyvezető Blázsik Sándor
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Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

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

HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

2 l-es szénsavas üdítő több féle ízben 69,– Ft
Tc hibo Family 250g-os 375,_ Ft
1/1 étolaj  399,– Ft
100 g-os Milka csokoládé 199,– Ft

Óriási déli gyümölcs akció!

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

Petróczky Fe renc Petróczky Fe renc 

Horváth Rikárdó (Anyja neve: Lólé 
Bettina), Shakh Olivér (a.n.: Kovács Judit 
Evelin), Míg Izabella (a.n.: Erdélyi Virág).

Keze lés  és 
tanfo lyamok,

Sza la i  Csaba Koppány
természetgyógyász

Japán masszázs!

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

Ügyeleti beosztás:
2013. április: 
5. Dr. Mikó Attila, 6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr. Csoboth Johan-

na, 8. Dr. Kishonti Attila, 9. Dr. Mikó Attila, 10. Dr. Gregó Sándor, 11. 
Dr. Vándor Ilona, 12. Dr. Tompa László, 13. Dr. Kishonti Attila, 14. Dr. 
Kishonti Attila, 15. Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Gregó Sándor, 17. Dr. 
Tompa László, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Kishonti Attila, 20. Dr. Cso-
both Johanna, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Kishonti Attila, 23. 
Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Kishonti Attila, 25. Dr. Vándor Ilona, 26. Dr. Tom-
pa László, 27. Dr. Mikó Attila, 28. Dr. Mikó Attila, 29. Dr. Gregó Sán-
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Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.
Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart.  Hét vé-
gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól 
hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart.
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13

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

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

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

A Btk. 176/A. § (1) bekezdésébe ütköző 
és a (3) bekezdés a. pontja szerint minősülő  
volt élettársa sérelmére *elkövetett zaklatás 
vétsége miatt eljárás indult Gy. J. jánoshal-
mi lakos ellen, aki 2013. március 9-től kez-
dődően bántalmazással, megöléssel fenye-
getve zaklatja volt élettársát G. E. jánoshal-
mi lakost.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző 
és a (4) bekezdés a. pontja szerint minő-
sülő nagyobb értékre elkövetett lopás bűn-
tette miatt indult eljárás L. A. Jánoshal-
mi lakos feljelentésére, ismeretlen tettes 
ellen, aki 2013. március 4-re virradóra egy 
Kéleshalom alatti erdőrészből kivágott, majd 
eltulajdonított kb. 20 m3 akácfát 500.000 Ft. 
értékben.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és 
a (4) bekezdés b. pont I. fordulata szerint 
minősülő - figyelemmel a (2) bekezdés II. 
fordulat d. pontra - kisebb értékre elkövetett 
betöréses lopás bűntette miatt eljárás indult 
Cs. S. R. Jánoshalmi lakos feljelentése alap-
ján ismeretlen tettes ellen, aki a jelenleg kül-
földön tartózkodó L. S.  Jánoshalmi  lakos 
lakatlan lakóházába  ajtókifeszítés módsze-
rével bement. A lopási kár: kb.50.000.Ft, a 
rongálási kár becsült értéke: 10.000 Ft.

Eljárás indult L. F. Gy. Jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján lopás vétség elköveté-
sének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, 
aki 2013. március 20-ra virradóra Jánoshal-
mán a Kisszállási út mellett található FER-
ER Kft. telephelyére kerítésátmászás mód-
szerével behatolt, majd onnan 23 méter 
hosszúságú csatornarácsot tulajdonított el 
kb. 80.000 forint értékben.

Eljárás indult A. T. Jánoshalmi lakos fel-
jelentése alapján lopás vétség elkövetésé-
nek gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 
2013. február 26-án 9 óra körül Jánoshalmán 
a MÁV állomás peronján - zseblopás mód-
szerével - eltulajdonította a feljelentő Nokia 
ASHA 300 típusú rádiótelefonját kb. 35.000 
forint értékben.

C. P. I. jánoshalmi lakos feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen, aki 2013. március 
15-én 22 óra és 2013. március 16-án hajna-
li 4 óra között az édesapja tulajdonát képező, 
jánoshalmi lakásának  ingatlanába kerítésát-
mászás módszerével bement majd ott ajtó-
befeszítés módszerével bejutott a házba és 
ott a sértett szobájából készpénzt tulajdoní-
tott el. A bűncselekménnyel okozott kár kb.: 
3.400.000 Ft, rongálással kb.: 10.000 Ft.

U. V.l M. Jánoshalmi lakos feljelentést 
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. már-
cius 22-én 05:00 és 20:30 közötti időben 
amíg távol volt, a lakóháza udvarára nyíló kis 
méretű ablakot betörte, majd a szobából hír-
adástechnikai berendezéseket tulajdonított 
el, majd a konyhán keresztül az ajtó kifeszí-
tése után távozott. Lopási kár: kb. 110.000. 
Ft. Rongálási kár: kb. 5.000. Ft. 

Eljárás indult M. L. jánoshalmi lakos fel-
jelentése alapján F. S. Z.  jánoshalmi lakos 
ellen, aki a rendelkezésre álló adatok szerint 
a feljelentő telephelyéről,  Jánoshalma, külte-
rületén, a volt Haladás Tsz. telepén, ) 2013. 
március 2-án 14:00 és 15:10 közötti időben 
alkalmi lopás módszerével radiátort, vashulla-
dékot gyűjtött össze és azt  személygépkocsi-
jába pakolta, hogy azokat 55.000.-Ft értékben 
eltulajdonítsa, amikor a feljelentő tetten érte.

A VM  ASzK  Mezőgazdasági  
Szakképző Iskola 

31 fős ISUZU buszával bel- és 
külföldi személyszállítást vállal

30+1+1 ülőhely
Klíma

LCD monitor+ CD 
lejátszó

DVD
Hûtõszekrény
Hűtött italok

Szélesíthetõ-dönthetõ 
ülések

Tágas csomagtér
GPS

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.

VÍZIKÖZMŰ-
TÁRSULATI TAGOK

FIGYELEM!
MEGVÁLTOZOTT 

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.
Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Mol-

nár 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 fi gyelembe vételét a 
személyes ügyintézésük alkalmával. 

Rendőrségi hírek

Tisztelt Adózók!
Az idei évben lehetőséget biztosítunk 

arra, hogy a 2012. évi 
jövedelmeiről készített

személyijövedelemadó-bevallását
az internetről is letölthető program 

segítségével leellenőrizhesse.

A személyijövedelemadó-bevallás 
benyújtásának határideje:

2013. május 21.

JÁNOSHALMA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁBAN

Jánoshalma, Béke tér 1.
kihelyezett ügyfélszolgálatot 

működtetünk
2013. április 23-án, 
kedden 9-14 óráig,

ahol a már előre elkészített személyijö-
vedelemadó-bevallását szakembereink köz-
reműködésével és számítógép segítségé-
vel leellenőrizheti, és az esetleges hibákat 
korrigálhatja.

Lehetőséget biztosítunk ügyfeleink szá-
mára az első ügyfélkapu megnyitására is, 
így a leellenőrzött bevallását az ügyfélkapu-
ján keresztül is elküldheti.

Szeretnénk segítséget 
nyújtani Önöknek!

Jánoshalma 
Városi 

Önkéntes 
Tűzoltó 

Egyesület 
Felhívása

Jánoshalma Város Képviselő-
testületének határozata értelmé-
ben, a Tűzoltó Egyesület felhí-
vást intéz városunk polgáraihoz. 
Aki elkötelezettséget érez, és 
alkalmasnak bizonyul, jelentkezhet 
önkéntes tűzoltónak.

Az elmúlt években bekövetke-
zett éghajlati változások egyre 
inkább tűz, vagy belvízveszélye-
sebbé teszik körzetünket. Az ese-
ti katasztrófa elhárításához pedig 
már kevés a város 12 fő tűzoltója.

A feltételekről érdeklődni lehet a 
Tűzoltóságon Tisztelettel

Jánoshalma Városi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület vezetősége

Egy település életében vannak olyan 
emberek, akik akkor végzik feladataikat, 
amikor mások még javában alszanak, van-
nak olyan dolgozók, akik addigra végeznek 
a teendőikkel, mire a többiek felébrednek.

Gyakran egy elhúzódó vidéki program, 
egy bizottsági vagy testületi ülés miatt 
magam is későig dolgozom. Ilyenkor leg-
többször találkozom az éjszaka munká-
saival. Legutóbb a szokatlan márciusi-téli 
körülmények között.

Már tavaszt vártunk mindannyian, helyet-
te két egymást követő alkalommal március 
15-én, és március 25-én is nagy mennyisé-
gű hó esett, téli időjárási körülmények vol-
tak uralkodóak. 

A helyi rendőrség terepjáró járőrautójá-
nak minden éjszaka munkát adott a nagy 
hó, a hideg. Egy alkalommal a Hunyadi 
Általános Iskolába behatoló betörőt fog-
tak el forró nyomon indulva. Több esetben 
embereket kellett menteni ezeken az éjsza-
kákon, mert-ki tudja,- talán egy jól sikerült 
közös ünneplés után a hóban fekve talál-
tak rájuk. Szemtanúja voltam, amikor Deák-
falvi Péter rendőr törzszászlós, és Orbán 
Zoltán rendőr főtörzsőrmester szó szerint 
megmentette egy idős bácsi életét, amikor 
az éjszaka eltévedt. A két rendőr a város 

határában egy dűlőúton talált rá, térdig érő 
hóban, pulóverben, papucsban kóborgott, 
minden bizonnyal reggelre megfagyott vol-
na. A családtagok köszönete mellett a város 
vezetése nevében magam is köszönetet 
mondok a rendőrség állományban lévő tag-
jai által végzett elhivatott munkavégzésért.

Nemzeti ünnepünkön reggel már 5 óra 
előtt kezdtek a hómunkások. 15 ember 
lapáttal a város központi részein elsősor-
ban a közintézmények előtti járdákat, átjá-
rókat takarította, 3 traktor délig tartó mun-
kával az utakat tisztította, a dűlőutakat 
is beleértve. Az ünneplő közönség előtt, 
az ünnepi beszédem elején köszönetet 
mondtam az elvégzett munkájukért, azért, 
hogy minden ünnepi helyszín megközelít-
hető volt, elhelyezhettük koszorúinkat, az 
ünnepnaphoz méltó módon róhattuk le tisz-
teletünket. Mivel a Jánoshalmi Hunyadi 
Népe újság mintegy 1500 háztartásba eljut, 
itt az újság hasábjain is megköszönöm az 
elvégzett munkájukat egyrészt a munká-
soknak, másrészt a munkálatokat irányító 
Városgazda Kft. dolgozóinak.

Köszönjük!
Czeller Zoltán
polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS


