J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint
Kedves Édesanyák, drága
Nagymamák és Dédnagymamák!
Az alábbi versidézettel
szívből kívánok minden kedves
Édesanyának, Nagymamának,
Dédnagymamának Anyák Napja
alkalmából jó egészséget,
gondoskodó, szerető gyermekeket!

XXVIII. év fo lyam 5. szám

2013. május

„Túlsúly, mint rizikótényező”

Czeller Zoltán polgármester

Csak addig menj haza
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak,
Amíg könnyes szemmel várnak haza téged,
Amíg nem kopognak üresen a léptek

Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz,
Amíg neked suttognak a hazai szelek.
Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,
Nem engednek tovább, vissza - vissza tartanak!
Két karod kitárva - ahogy a szél is neki fut a fáknak Vállára borulhatsz az édesanyádnak!
Elmondhatod neki a JÓT, de a rosszat el Ne MONDD!
Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak!
S ha majd az a ház már nem vár haza téged,
Mikor üresen kopognak a léptek,
Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,
Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad
Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,
Amíg nem kopognak üresen a léptek,
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Míg vállára borulhatsz az ÉDESANYÁDNAK !

Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők
Egyesülete
Jánoshalma

Meghívó

Ezzel a címmel szervezett előadást és mozgást a Hunyadi János Iskola. Mint képünk is tanúsítja, egyszerre mintegy 200 főt mozgattak meg. Részleteket a 7. oldalon olvashatják.

Adományvonal
Rafajnaújfalu
óvodájáért

Városi majális 2013

2013. május 25-én Szent Orbán napján, szombat
délután 17 órakor az Orbán szobornál emlékezést
és koszorúzást tartunk.
Hívunk és várunk minden jánoshalmi polgárt
határunk védőszentjének ünnepén, és ott együtt
kérjük, óvjon bennünket minden természeti
csapástól.

Mindenkit szeretettel várunk
rendezvényünkre!

Jánoshalma, 2013. május 2.

Tisztelettel:
Gazdakör választmánya

JÁNOSHALMI NAPOK
2013. június 27-től 29-ig
Sztár vendégek:
28-án 21 órakor:
Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor
29-én 21 órakor:
DEMJÉN FERENC
A nagy érdeklődésre való tekintettel
már most foglalja le helyét!

Sörpad garnitúra bérelhető
2000 Ft/garnitúra áron az
Imre Zoltán Művelődési Központban.
ISSN

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 2013. április 26-án segélykoncertet szervezett Jánoshalma kárpátaljai testvértelepülése, Rafajnaújfalu
óvodájának felújítása érdekében.
A további részleteket a 9. oldalon olvashatják
JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
és a
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET

meghívja Önt és hozzátartozóját
2013. 05. 24-én 10 órára a temető katonai sírkertjébe a

Magyar Hősök
Emlékünnepe

a „HŐSÖK NAPJA” megemlékezésre
Program:
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar és a
Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium ünnepi műsora
Megemlékezést tart:
Kelemen József nyá. altábornagy
a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke
Koszorúzás és virágok elhelyezése

2062-4069

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

- „ Somogyi bakák” emlékművénél
- II. világháború hősi halottainak kopjafájánál
Czeller Zoltán
Györgypál Csaba
polgármester
egyesület elnöke

Idén május 1-én Jánoshalma Város Önkormányzat szervezte meg a nagysikerű Sport Majálist. Az önkormányzat ezúton
is köszönetet mond a rendezvény támogatóinak, a Városgazda
Kft., és az Imre Zoltán Művelődési Központ munkatársainak a
szervező munkáért, valamint a nagyszámú látogató közönségnek a programokon való részvételért. A 14.w oldalon található mostani fényképes tudósításunk csak előzetes, a majálisról
részletesen a júniusi számunkban olvashatnak.

Lejárt a határidő
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényben foglaltaknak megfelelően
az előírt bejelentési kötelezettségnek 2013. április 30-ig kellett eleget tennie
annak a földhasználónak, aki 2012. december 31-ig – a földrészletek számától függetlenül – egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatát
már megkezdte. A bejelentés díj- és illetékmentes.
Nem volt bejelentési kötelezettség abban az esetben, ha a zártkerti termőföldet az ingatlan tulajdonosa maga használja, azaz a tulajdonosnak nem
kell bejelentenie a tulajdonában álló zártkerti termőföld használatát.
Amennyiben esetleg elmulasztotta a bejelentést, még pótolhatja. A bejelentéshez földhasználati bejelentési adatlapot kell kitölteni. A bejelentési
adatlaphoz csatolni kell a személyi azonosító számot (személyi szám) és a
lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát. A bejelentéshez szükséges
nyomtatvány a Járási Földhivatalokban beszerezhető, illetve a www.földhivatal.hu honlapról a Nyomtatványok menüpontból letölthető. A kitöltött bejelentési adatlapok és mellékleteik postai úton is eljuttathatók a földhivatalhoz.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti eseteken kívül, a bejelentési kötelezettségnek a termőföld használata megkezdését követő 30 napon
belül kell eleget tenni.
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2. oldal

2013. május

Egészségügyi beszámoló

Tájékoztató az
önkormányzati
projektekről

a 2012. évről

Gyermekorvosok 2012. évi betegforgalma
a statisztika szerint

Városunkban 2012. évben a születések száma 75, a halálozások száma
144 volt. A lakosság száma Jánoshalmán 2012. december 31-én 9306 fő.
A háziorvosi szolgálatot ellátó orvosok 2012. évi
betegforgalma a leadott statisztika szerint:
Dr. Kishonti

Dr. Csoboth

Dr. Gregó

0 – 11 hó
12 hó – 4
év
5 – 14 év
15 –18 év
Összesen:

Dr. Tompa

Bejelentkezett lakosok 2011. december 31.
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Dr. Horváth Katalin
Dr. Dénes Enikő
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ﬁú
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Lakáson történt beteglátogatás (eset)
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Összesen

728

992
1720

854

946
1810

592

752
1344

962

966
1934

Dr. Csoboth

14428

Dr. Gregó

12965

Dr. Tompa

10166

13967

Lakáson történt beteglátogatás
Dr. Kishonti

Dr. Csoboth

folyam.
hívásra ellátás
miatt
85

folyam.
hívásra ellátás
miatt
0

86

85

Dr. Gregó

Dr. Tompa

folyam.
hívásra ellátás
miatt

folyam.
hívásra ellátás
miatt

0

361

86

425

789

127

142

269

Szakrendelésre irányítás
Dr. Kishonti
EKG,
rtg,
labor
51

egyéb
41

Dr. Csoboth
EKG,
rtg,
labor
1470

Dr. Gregó
EKG,
rtg,
labor
1341

egyéb
1454

egyéb
1028

Dr. Tompa
EKG,
rtg,
labor
564

egyéb
245

Fekvőbeteg-gyógyintézetbe utaltak száma
Dr. Kishonti

Dr. Csoboth

Dr. Gregó

Dr. Tompa

85

0
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46

Dr. Kishonti

Dr. Csoboth

Dr. Gregó

Dr. Tompa

1

1

1

1

Ápolónők száma

ismételt
0

Preventív látogatások száma
96

65

Szakrendelésre irányítás
301

930

Fekvő gyógyintézetbe utalás
24

361

Szaktanácsadáson megjelentek száma
511

1131

Fogorvosok 2012. évi betegforgalmi adatai
Dr. Halász

Dr. Katona

felnőtt
gyerek
Fogászaton
1836
344
megjelentek
össz:
2180

Rendelésen megjelentek (eset) száma
Dr. Kishonti

8399

felnőtt
2832

Dr. Bogdán

gyerek
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felnőtt
430

gyerek
36

3490

466

Tömések

2737

1943

121

Fogeltávolítás

501

921

35

JÁNOSHALMA város lakossága:

Orvos neve
Dr. Csoboth Johanna
Dr. Kishonti Attila
Dr. Gregó Sándor
Dr. Tompa László
Dr. Horváth Katalin
Dr. Dénes Enikő
Orvos neve
Dr. Halász András
Dr. Katona Zsuzsanna
Dr. Bogdán Gusztáv
összesen

összesen
0-18 év (fő)
756
763
326

0-14 év ( fő)
528
885

19-60 (fő)
2083
2074
1106

9306

0-14 év ( fő)
80

összesen
3792
3709
1805

60 év felett (fő)

953
872
373
9306

Orvos neve
0-18 év ( fő)
Dr. Katona Zsuzsanna
100

19-60 ( fő)
265

472

KEOP-4.9.0/11-2011-0069
„Jánoshalmi sportcsarnok
energetikai felújítása”
A pályázat keretében az önkormányzat a sportcsarnok épületének
felújítását végzi el, ebben az évben
nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, napelemes rendszer kiépítése valósul meg. A pályázat keretében elszámolható költségek összege
75.795.078 Ft, az erre jutó támogatási összeg 64.425.816 forint.
A beruházás engedélyes terveit a
Sándorfi Tervező Iroda elkészítette,
az építési engedély megérkezett, a
kiviteli tervek 2013 áprilisában elkészültek. A tervek birtokában a közbeszerzési eljárás megindulhat a kivitelező kiválasztására. A kivitelező kiválasztásával párhuzamosan a műsza-

ki ellenőr, projektmenedzsment, a
nyilvánossági feladatok ellátására is
kiválasztásra kerülhet a vállalkozó. A
munkálatok várhatóan 2013. nyarán kezdődnek, aminek következtében a város újabb közintézménye kerül felújításra.
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0278
„Szociális otthon
felújítása Jánoshalmán”
A pályázat keretében az Önkormányzatnak szándékában áll két
épület, az Idősek Otthona B és D
épületének felújítása, korszerűsítése, ezen túlmenően a közösségi tér
illetve az udvar kialakítása valósulhat meg.
A fejlesztés keretében teljes körű
külső hőszigetelés, a homlokzati nyílászárók cseréje, a fűtési- és meleg
víz ellátó rendszer korszerűsítése, a
foto villamos (solar) rendszer kiépítése, a fürdőszobák átalakítása, valamint a teljes belső festés került betervezésre. A felújított alapterület 1170
négyzetméter. A pályázat bírálati
szakaszban van, értékelése megtörtént, döntés még nem született, az eredményről levélben értesítik az Önkormányzatot.
Halász-Csiba Renáta

14-felett ( fő)
1768
2395
1719
2011
-

KÉLESHALOM csatolt község lakossága:

Orvos neve
Dr. Tompa László
Dr. Horváth Katalin
összesen

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0260
„Jánoshalma Hunyadi János
Általános Iskola napelemes
rendszer kiépítése”
2013. január 9-én a projektzáró
elszámolási csomag (kifizetés igénylés, záró projekt előrehaladási jelentés) benyújtásra került. A záró helyszíni ellenőrzés hiánytalanul lezárult, a projekt zárása folyamatban van.

14-felett ( fő)
392
-

60 év felett( fő)

107

Összesen
472

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2013. májusi ünnepek
időszakában
2013. május 17. -2013. május 21.
között a Bács Volán Zrt. országos, regionális járatai az alábbiak szerint
közlekednek.
május 17. (péntek) a hét utolsó munkanapja és iskolai előadási napja
május 18. (szombat) szabadnap
május 19. (vasárnap) munkaszüneti nap (pünkösd) május 20. (hétfő) a hét
első munkanapját, tanítási napját megelőző munkaszüneti nap (pünkösd)
május 21. (kedd) tanszünet munkanap, a hét első tanítási napját megelőző nap
További információ:  Baja 79/321-791  Bácsalmás 79/341-346 (14
óráig)
www.bacsvolan.hu
Bács Volán Zrt. Baja

Jánoshalma Város Önkormányzatának

Parlagfű-mentesítési Programja
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott parlagfű elleni védekezési kötelezettségek hatékony betartatása érdekében Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alábbi parlagfű-mentesítési programot alkotja:
I. Jogszabályi háttér:
– Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
– A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm.
rendelet.
– az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és
mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm.
rendelet.
– A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani. Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell
elrendelni, ha a földhasználó nem tesz
eleget parlagfű elleni védekezési kötelezettségének. Ezzel párhuzamosan a
földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni.

– A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
1. §-a szabályozza a hatásköri és illetékességi kérdéseket. E szerint belterületen a jegyző jogosult az ellenőrzésre és a közérdekű védekezés végrehajtására. Külterületen az ellenőrzésre
az ingatlanügyi hatóság (körzeti földhivatal), közérdekű védekezésre pedig
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogosult.
– A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet
részletesen szabályozza a növényvédelmi bírság mértékét. A bírság alapja a károsítóval fertőzött terület mérete. A rendelet 1. sz. melléklete alapján
belterületen a fertőzött terület nagyságától függően ez tizenötezer forinttól
ötmillió forintig terjedhet a bírság.
II. Jánoshalma Városának
parlagfű-szennyezettségi állapota:
A város központi része parlagfűvel gyengén, vagy egyáltalán nem szennyezett, ezeken a területeken a védekezés könnyen megvalósítható. Veszélyt csak néhány elhanyagolt ingatlan jelent, de a tulajdonos felszólításával külön intézkedésre nincs szükség.
Jelentősebb mennyiségben található parlagfű a még belterületnek számító peremterületeken. Ezek egy része önkormányzati terület, egy része viszont magánterület. Az
elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban itt
sem volt szükség eljárás megindítására.

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

értesítése kötelezettségeinek betartása érdekében. Ez általában a polgármesteri hivatal
épülete előtt és a város egyéb pontjain elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint a helyi lapban történik. Frekventáltabb helyeken azonban lehetőség van szórólapokon történő tájékoztatásra is.
IV. Ellenőrzés, intézkedés:
Jánoshalma belterületén az ellenőrzést
a közterület-felügyelő végzi, aki a parlagfűvel fertőzött területekről tájékoztatást ad a
Városgazdálkodási Osztály vezetőjének. A
fertőzött területeket a helyszínen megvizsgálják és az ellenőrzés tapasztalatait dokumentálják.
A virágzási időszakban ellenőrzésre sor
kerülhet hivatalból, vagy lakossági bejelentés alapján.
Hivatalból történő ellenőrzésre előre nem
meghatározott időpontban és helyszíneken
kerül sor, figyelembe véve a területek szenynyezettségének arányát. Mind hivatalból,
mind lakossági bejelentésre történő ellenőrzéskor, csekély mennyiségű szennyezettség
esetén megtörténik az ingatlan tulajdonosának a parlagfű kiirtására irányuló szóbeli felszólítása, határidő megállapításával. A határidő lejártát követően utólagos ellenőrzésre
kerül sor. Erősebb szennyezettség esetén
a törvényben meghatározott növényvédelmi
bírság kiszabására kerül sor.

V. Parlagfű elleni
közérdekű védekezés:

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén a jegyző a parlagfű elleni közérdekű védekezést határozatban rendeli el,
amely fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A határozat egy példányát meg kell küldeni a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalnak. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság,
valamint a közérdekű védekezést elvégző
vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott
a szükséges cselekményeket elvégezheti.
Az eljárás lefolytatására a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) az irányadók.
A parlagfű elleni közérdekű védekezésre Jánoshalma Város Önkormányzata a
Városgazda Kft-t (Jánoshalma, Molnár J.
u. 3.) bízza meg.
Jánoshalma, 2013. április 4.
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Cím:6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel.: 77-501-001
Fax: 77-401-788
www.janoshalma.hu
polghiv@janoshalma.hu
kaszibasanyi@janoshalma.hu

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2013. május

EBÖSSZEÍRÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény alapján 2012. évtől a települési önkormányzatok ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel, háromévente legalább egy alkalommal összeírást kötelesek végezni, mely alapján
elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és a tulajdonosára vonatkozó adatokról.
Városunkban várhatóan a júniusi hónapban kerül sor az ebek összeírására. Az összeírók
bélyegzővel ellátott meghatalmazással és fényképes igazolvánnyal tudják magukat igazolni.
A hivatkozott jogszabály 42/B §. (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles adatot szolgáltatni. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget,
30.000 Ft. állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Az ebösszeírásra használandó nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján és megtalálható a www.janoshalma.hu honlapon is. A kitöltött nyomtatványok
postai úton elküldhetőek a Polgármesteri Hivatal címére (Jánoshalma Béke tér 1.) vagy személyesen leadhatóak a Hivatal ügyfélszolgálati irodáján. Azokat a lakosokat, akik a nyomtatványt kitöltik és eljuttatják a fenti címre, az ebösszeírók nem fogják személyesen felkeresni.
Kérjük, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üresen részeket és ne maradjon el az aláírás.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.
Segítő közreműködésüket köszönjük !
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

EBOLTÁS
2013. évben
JÁNOSHALMA

Dr. Erdődi János
2013. május13. (hétfő)
Piactér
2013. május14. (kedd) Batthyány-térÓvoda
Áchimu.-Majoros u. sarok
Fürdő u-Téglagyár u. sarok
2013. május 16. (csütörtök)
Tranzit étterem
Vásártér
Laktanya
2013. május 17. (péntek)
Hét Vezér tér
Jókai u.-Mátyás K. u. sarok
Kélesi u. (Jimmy kocsma)
PÓTOLTÁS:2013. május 22. (szerda) Piactér

8-11 óra15-17 óra
8-10óra
11-12 óra
15-17 óra
8-11 óra
13-14 óra
15-17 óra
8-10 óra
10-12 óra
14-17 óra
8-11 óra 15-17 óra

Dr. Berta Péter
2013. május 12. (vasárnap)/
Orbán szobor
8-11 óra
2013. május 13. (hétfő)
Liba kocsma
8-11 óra
2013. május 15. (szerda)
Remete u. eleje (Eötvös sarok) 8-10 óra
2013. május 15. (szerda)
Kiserdő bolt előtt
10-12 óra
2013. május 15. (szerda)
Vadgalamb-Előd u. sarok
15-16 óra
PÓTOLTÁS: 2013. május 24. (péntek)
Liba kocsma
8-9 óra
Orbán szobor
9-10 óra
Kiserdő bolt
11-12 óra
Remeteu.eleje (Eötvös u sarok)
13-14 óra
Vadgalamb-Előd u. sarok
14-15 óra
Dr Vass István
Lapzártáig nem adta meg az oltási menetrendjét
Azeboltásdíja3000.-Ft.féregtelenítésselegyütt.
2013. január 1.-től a 164/2008/XII.20/FVM rendelet előirása szerint veszettség ellen csak
elektronikus transzponderrel (chip) megjelölt eb oltható. A chip megjelölés 4 hónapos kortól
kötelező. A chip megjelölés díja: 3500.- Ft
Kérjük az oltási igazolványokat elhozni.
Az oltatlan eb tulajdonosa a218/1999/XII.28/Kormányrendelet alapján50 000.-Ft –ig terjedő
pénzbírsággal büntethető.
Az Önkormányzat eb rendészeti rendelete alapján a chip megjelöléssel és veszettség oltással
ellátott ebek tulajdonosai 2014. évben mentesülnek az eb rendészeti hozzájárulás (ebadó)
ﬁzetése alól.
Jánoshalma,2013. április 28.
Polgármesteri Hivatal

Állategészségügy

Jánoshalmi
tarfiknyeretesek
Nyilvánosságra hozta a
Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt. annak az 5–6 ezer
nyertes pályázónak a nevét,
akikkel a törvényben meghatározott 30 nap alatt megkötik
a 20 évre szóló szerződéseket, így július 1-én megnyílhatnak a nemzeti dohányboltok.
Jánoshalmi tarfiknyeretesek:
Csincsák Mihályné, Ötvös Ágnes, Pethő Zoltán, Petróczky Ferenc, Simon Ágnes 1-1 trafikot üzemeltethetnek.
A nyáromn nyíló új boltokban nemcsak dohány- és szerencsejáték-termékek vásárolhatók
majd, hanem alkoholos italok, üdítők, ásványvizek és újságok is. „

3. oldal

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról

1.§.
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX.
tv. 138. §. (1) bekezdés k.) pontja szerinti feladatának eleget téve, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírtakkal összhangban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Jánoshalma Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
2.§.
(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót az 1., 2. és 2/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően
2 044 612 ezer Ft bevétellel
1 928 160 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a 2012. évi teljesített bevételeket és
kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b mellékletek szerint hagyja jóvá.
3.§.
(1) A Képviselő-testület a 2012. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését
626 701 ezer Ft-ban állapítja meg a 3/b mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak száma 2012. december 31-én intézményenként:
Helyi Önkormányzat
29 fő
Polgármesteri Hivatal
44 fő
Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépiskola
90 fő
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz. 46 fő
Intézmények összesen:
209 fő
Közfoglalkoztatottak
114 fő
Önkormányzat mindösszesen:
323 fő
(3) A Képviselő-testület a 2012. évi munkaadót terhelő járulékok
előirányzatának teljesítését 154 819 ezer Ft-ban állapítja meg a 3/b
mellékletben foglalt részletezéssel.
4. §
(1) A Képviselő-testület a 2012. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését
356 847 ezer Ft-ban állapítja meg a 3/b mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A Képviselő-testület a 2012. évi egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítését
20 610 ezer Ft-ban állapítja meg a 3/b mellékletben foglalt részletezéssel.
(3) A Képviselő-testület a 2012. évi egyéb működési kiadások
előirányzatának teljesítését 399 457 ezer Ft-ban állapítja meg a 2.
mellékletben foglalt részletezéssel.
(4) A
Képviselő-testület
a
2012.
évi
ellátottak
juttatásai
előirányzatának
teljesítését
2 158 ezer Ft- ban állapítja meg a 3/b mellékletben foglalt részletezéssel.
(5) A
Képviselő-testület
a
működési célú kölcsönnyújtás előirányzatának teljesítését
12 500 ezer Ft-ban állapítja meg a 3/b mellékletben foglalt részletezéssel.
(6) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2012. évi bevételi és
kiadási előirányzatainak feladatonkénti teljesítését a 4. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2012. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését 957 813 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
5. §
(1) A Képviselő-testület a 2012. évi felújítási
kiadások előirányzatának teljesítését
6 593 ezer Ft-ban állapítja meg a 6. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A Képviselő-testület a 2012. évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését
287 824 ezer Ft-ban állapítja meg a 6. mellékletben foglalt részletezéssel.
(3) A Képviselő-testület a 2012. évi egyéb felhalmozási kiadások teljesítését
11 869 ezer Ft-ban állapítja meg a 6. mellékletben foglalt részletezéssel.
6.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi teljesített
bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban
a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
7.§.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i
állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerint a mérlegadatok alapján 4 912 997 ezer Ft-ban állapítja meg.

A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli
eszközök bruttó értéke a 2012. december 31-i állapot szerint 299 184
ezer Ft.
Részleteiben:
Immateriális javak
29 491 ezer Ft
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok
2 868 ezer Ft
Gépek, berendezések, felszerelések
136 988 ezer Ft
Járművek
111 693 ezer Ft
Üzemeltetésre átadott eszközök
18 144 ezer Ft
Összesen:
299 184 ezer Ft
(3)
A 2012. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város
Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték
nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.
(4) A 2012. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város
Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a Jánoshalmi Viziközmű Társulat
beruházási (éven túli lejáratú) 610.960.000,- Ft összegű hitele kapcsán a SFI-ÖEP-10-0147/4 számú Készfizető kezességvállalási szerződés szerint. A tőketartozás visszafizetése egyösszegben, a lejárat
napján, azaz 2012. december 31-én volt esedékes, azonban a Jánoshalmi Viziközmű Társulat részéről 2012. december 31-ig hitel lehívására nem került sor.
(5) Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 8/a melléklet tartalmazza.
(6) A 2012. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város
Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettsége nincs.
(7) Jánoshalma város Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben
való részesedéseinek alakulását a 8/b melléklet tartalmazza.
8.§.
(1) A Képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradványt 102 458
ezer Ft összegben hagyja jóvá a 9. mellékletben részletezettek szerint.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2012. évi pénzmaradvány a 9. mellékletben foglaltak szerint, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
71 959 ezer Ft
a.) Helyi Önkormányzat………………………..
b.) Polgármesteri Hivatal
..
12 150 ezer Ft
c.) Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépisk.
6 068 ezer Ft
d.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz. .12 281 ezer Ft
(3) A Képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket 46 424 eft összegben hagyja jóvá, a 9/a. mellékletben
részletezettek szerinti.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 9. melléklet szerinti, 2012. évi szabad pénzmaradványát elvonja és a 2013.
évi önkormányzati költségvetés tartalékába helyezi. Kivévtelt képez a
tűzoltóságnál keletkezett 1.720.497 Ft a szabad pénzmaradvány, az
állami támogatásból fennmaradt összeg, ami nem kerül elvonásra.
Felhasználható dologi kiadásra a tűzoltóságnál.
9. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi finanszírozási kiadásait
48 782 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:
Beruházási hitel törlesztés
Kötvénybeváltás
Összesen:

(2) Az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállományát a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 11. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
(4) A 2012. évi tartalékok felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.
10.§.
(1) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb
kötött felhasználású támogatások elszámolását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
11.§.
(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy
a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követő 5 munkanapon belül, jelen
rendelet 1-1 (egy-egy) példányának megküldésével értesítse az
önkormányzat költségvetési szerveit.
(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2013. április 25.

A Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete
tisztelettel hívja az érdeklődőket

fogathajtó és káposzta
főző versenyére.

Helyszín: Jánoshalma, Batthyány utcai sportpálya

Időpont: 2013. június 1.

6 061 ezer Ft
42 721 ezer Ft
48 782 ezer Ft

Idén nemcsak töltött káposzta főzőket hívunk, hanem egyéb
bográcsos káposzta ételek készítőinek jelentkezését is várjuk
Bővebb információ a 06-70 / 333-88-10-es telefonszámon kérhető

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ !
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a homokbánya minden héten pénteken 8 óra és 12 óra között
nyitva tart.
Egyedi megrendelés a bánya-üzemeltetővel történő
egyeztetés alapján lehetséges.
Elérhetősége: 06/30/928-38-48.
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály

A J á r á s iHUNYADI
H i vNÉPE
atal hírei
J Á N O S H A L M I

4. oldal

Köznevelési feladatok

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatalánál

2013. január 1-jétől több, közneveléssel összefüggő feladatkör került át az önkormányzatoktól, illetve kormányhivataloktól a járásokhoz. Az idei évtől a Jánoshalmi Járási Hivatal jár el a tanulók igazolatlan mulasztása
ügyében, a Járási Hivatal rendeli el a tankötelezettség
teljesítését, illetve a szakértői vizsgálatokon való megjelenést amennyiben a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a járás közigazgatási területén van.
A járások hatáskörébe átkerült, közneveléssel összefüggő ügyek:
A tanköteles tanulókkal kapcsolatos nyilvántartás
- a Jánoshalmi Járási Hivatal gondoskodik 2013. január 1-jétől a tankötelesek nyilvántartásáról, amiből rendszeresen adatot közöl a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK), a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzője és az illetékes általános iskola számára.
- A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő
folytatását be kell jelenteni a Járási Hivatalnál, vagy, ha
a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
A tanulók igazolatlan mulasztása
A Járási Hivatal látja el a tanköteles tanuló igazolatlan
mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által
feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat. Szabálysértési
hatáskörben 2013. január 1-jétől a Járási Hivatal szabálysértési ügyintézője jár el.
A szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése alapján (abban
az évben, amikor 5. életévét betölti) óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén 11 nap, tanköteles tanuló esetén 30 óra.
A köznevelési intézménynek értesítési kötelezettsége van. Amennyiben az említett életkorú óvodás gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, illetve ha a tanköteles tanuló igazolatlan

mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát, az intézmény értesíti a Járási Hivatalt, a Járási Gyámhivatalt és
a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát a
Járási Hivatalnak és a gyermekjóléti szolgálatnak, az 50
igazolatlan óra elérése esetén pedig a Járási Gyámhivatalnak és a kormányhivatalnak küld értesítést az intézményvezető.
Ezt követően a gyermekjóléti szolgálat intézkedési tervet készít az intézmény és a szülő bevonásával a
mulasztás okainak felderítésére a tankötelezettség teljesítése érdekében. Az igazolatlan hiányzás következményeként a Járási Hivatal Gyámhivatala intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről, a védelembe vétel
elrendeléséről, illetve megszüntetéséről.
Tankötelezettség teljesítésének elrendelése
A Járási Hivatal elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést. A Járási Hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá hogy a
szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A Járási Hivatal döntése elleni fellebbezést a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal bírálja el.
Érettségi vizsgák szervezése
A 2013. május-júniusi vizsgaidőszaktól a járási hivatalok veszik át az Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától (futárszolgálattól) az érettségi zárt feladatlapcsomagokat tartalmazó zárt dobozokat, és gondoskodnak azok őrzéséről. Az írásbeli vizsganapok reggelén a
járási hivatal az adott vizsgatárgy csomagjait átadja a
vizsgaszervező iskola igazgatójának vagy az általa írásban meghatalmazott személynek.

A Járási Hivatalánál
lehet benyújtani
az állampolgársági
kérelmeket
2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. A nyomtatványok
letölthetők a www.allampolgarsag.gov.hu honlapról.
A kérelmet csak személyesen a kitöltött adatlapok leadásával lehet benyújtani.
Továbbra is el lehet indítani az eljárást minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál.
Nem változott az a szabály, hogy az állampolgársági esküt
bármely polgármester előtt vagy bármely külképviseleten le
lehet tenni.
A kérelmek beadásával kapcsolatban felvilágosítást, időpontot kérni, érdeklődni a következő elérhetőségen lehet:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001/ 114-es mellék
Fax: 06-77/501-004
Ügyintéző neve: Farkas Tiborné
E-mail cím:
farkas.tiborne@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 830-1200 és 1300-1700
szerda: 830-1200 és 1300-1600
péntek: 830-1200
Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Jánoshalma, 2013. április 11.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

MEGHÍVÓ

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
tisztelettel meghívja az érdeklődőket
2013. május 23-án (csütörtök) 17 órára
Jánoshalmán, az Imre Zoltán Művelődési Központ nagytermében tartandó következő előadásra:
Tájékoztató
– a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdésekről:
– A fogyasztóvédelmi politika változásairól
– Rezsi csökkentés megjelenése a szolgáltatók
számláján
– Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés buktatói
– Szavatossági és jótállási jogok érvényesítése
– Fogyasztói panaszok, bejelentések intézése
– Mire figyeljünk, hogy ne károsítsanak meg bennünket?
– Játszótéri eszközök biztonságossági kérdései
Előadók:
Dr. Horváth Zsuzsanna a BKMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője
Ballainé Védfy Boglárka felügyelő
Dr. Simon Szabolcs felügyelő
Dr. Balogh István felügyelő
Az előadás tárgyával, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség feladat- és hatásköreivel kapcsolatos
kérdéseket lehet feltenni előzetesen a következő
e-mail címen:
fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu
Várjuk Tisztelt Vendégeinket!

A Déli-Farm
Kft. kínálata:
CGF (kukorica alapú melléktermék - fehérjetartalom
18%), indító és nevelő komplett borjútápok, tejpótló
borjútápszerek, ásványi és vitamin kiegészítő
premixek,
tejelő
koncentrátumok,
helyszínen
ingyenes teljes körű takarmányozási szaktanácsadás.
Állattartási és farmgazdálkodási eszközök, valamint
villanypásztor rendszerek széles választéka.
Déli-Farm Kft.
Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
(nagybani zöldségpiac mellett)
Szaktanácsadó: (20) 479 8373
Telefon: 62-556-120, 556-130
e-mail:rendeles@delifarm.hu
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási
Hivatal Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatója

Az „Első munkahely garancia”
munkaerő-piaci programról.

A támogatás célja, a 25 év alatti
pályakezdő fiatal álláskeresőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, munkaerő-piaci helyzetének javítása az első munkahely megszerzésének elősegítése, ennek érdekében
indított a Kormány központi munkaerő-piaci programot.
A pályakezdők foglalkoztatásának
támogatását megalapozza a - Kormány által indított „Munkahelyvédelmi Akcióterv” - 25 év alattiakat érintő programterve, így biztosítva a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát.
A támogatás azon munkaadó részére nyújtható, aki az alábbiakban megfogalmazottak szerint foglalkoztat regisztrált, 25
év alatti pályakezdő álláskere-

sőt teljes vagy részmunkaidőben.
A foglalkoztatáshoz az alábbiak szerint állapítható meg a támogatás:
– - legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó
100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig.
– - továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével
megegyező időtartam, tehát legfeljebb 3 hónap. Ezen időszak alatt
sem maradnak támogatás nélkül,
hiszen érvényesíthető a „Munkahelyvédelmi Akcióterv” által biztosított adókedvezmény: a munkáltatói
teher 28,5% helyett 14%-ra csökkent bruttó 100 ezer forint bérig. A
legfeljebb 180 nap munkaviszony-

nyal rendelkező, 25 év alatti munkavállalók esetében a részkedvezmény mértéke – 100 ezer forint –
bérig a bruttó bér 28,5 százaléka a
foglalkoztatás első 2 évében.
A támogatással érintett munkavállaló felvétele a felvételt megelőző hónap átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy eredményezze.
A támogatás részleteiről érdeklődni a Jánoshalmi Járási Hivatal
Munkaügyi kirendeltségén lehet a
77/403-966 számon, illetve személyesen Jánoshalma, Kölcsey u. 12
szám alatt.
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

Szakképzési lehetőségek
A BKMKH. Jánoshalmi Járási HivaTisztítás-technológiai szakmunkás
Várható indulás: Július
tala Munkaügyi Kirendeltségén jelent- (Takarító)
kezni lehet a következő 2013-ban
Helyszín: Kiskunhalas 2 fő
Targoncavezető + emelő-gépkeelőreláthatólag induló képzésekre
Belépési szint: 8. osztály
zelő
Várható indulás: Május
Helyszín: Baja 1 fő
Festő, díszítő. Mázoló és tapétázó
Belépési szint: 8 osztály
Helyszín: Baja 2 fő
Targoncavezető + emelő-gépkeVárható indulás: Augusztus
Belépési szint: 10. osztály
zelő
Várható indulás: Május
Helyszín: Kiskunhalas 3 fő
Szakács 2. csoport
Belépési szint: 8 osztály
Helyszín: Baja 1 fő
Társadalombiztosítási és bérügyi
Várható indulás: Június
Belépési szint: 10. osztály
szakelőadó
Várható indulás: Augusztus
Helyszín: Baja 2 fő
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2.
Belépési szint: Érettségi
csoport
Érdeklődni: Bogdán József
Várható indulás: Május
Helyszín: Baja 1 fő
TÁMOP 1.1.2 ügyintézőnél illetve
Belépési szint: Érettségi
a 06 77 / 403-966 telefonszámon:
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Gyermeklánc Óvoda
és Bölcsőde

Föld napja a Batthyányi utcai óvodában
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön!”
E világméretű mozgalom ma már mindenki számára ismert. Intézményeinkben is
tudatosan készülünk e jeles zöld nap megszervezésére, minden korosztálynak megfelelően.
Kiscsoportosainkkal az óvoda melletti erdős parkot fedeztük fel, rácsodálkozva minden szépre – növényre, állatra, majd
a gyógynövénykertünket gondoztuk, végül
az elültetett fánk körül énekeltünk, körjátékoztunk.
Középső csoportosainkkal a Fürdő utcai
tóhoz látogattunk. Munkadélutánt szerveztünk. Flakonokból, sajtos dobozokból, parafa
dugóból, gyógyszeres dobozokból, újrahasznosítható anyagokból készíthettek az érdeklődő családok játékokat. Apa, anya, gyerekek és testvérek összedolgozásából ötletes, kreatív, hasznos játékok születtek, így
megtapasztalhatták, hogy „a szemét nem
szemét.”
Nagycsoportosainkkal ezen a napon Erdei
Óvodába mentünk Kéleshalomra. Itt a fenyves erdőben tavaszi „kincseket” kerestünk,
a bogarakat nagyítóval vizsgálgattuk. Megfigyeltük az éledő természetet, hallgattuk a
szellő susogását a fák között és a madarak
csodálatos énekét. A mezőn gyönyörű vadvirágokat láttunk: fürtös gyöngyikét, vadárvácskát, árvacsalánt, ibolyát, borbálafüvet
és rétiboglárkát. Élményekkel és új tapasztalatokkal gazdagodva érkeztünk vissza az
óvodába.

Változások
intézményünk
elnevezésében
és szerkezetében
A közoktatási rendszer átszervezésével
a Pedagógiai Szakszolgálat állami fenntartásúvá vált, így a logopédia és a gyógytestnevelés szakfeladat ellátása átkerült a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
keretei közé.
Intézményünk elnevezése ennek kapcsán
változott meg, az eddig megszokott Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat helyett, 2013. január 1-től a
hivatalos név Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde.
A gyermeklétszám csökkenése, a városi
feladatok finanszírozási lehetőségei miatt,
2013. augusztus 1-től intézményünk szerkezetében változás lesz.
Ezen időpontig minden szakfeladatot –
bölcsőde, óvoda – a jelenlegi formában és
helyen látunk el.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete,
a 56/2013.(II.28.)Kt. számú határozatában
rögzítette, hogy 2013. augusztus 1. napjától létrehozza az egységes óvoda-bölcsődei csoportot.
Intézményünk így a fenti időponttól kezdődően többcélú intézményként, egységes
óvoda-bölcsőde formában fog működni.
A gyermekek napközbeni ellátását, a
következő nevelési évtől - 2013. szeptember 1-től kezdődően - 9 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoportban szervezzük meg. A Radnóti utcai óvodában 5 óvodai
csoport lesz. A Petőfi u 35. szám alatti épületben 1 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoport kap elhelyezést.. A Batthyány utca 14. szám alatt 3 óvodai csoport fog
továbbra is működni.
Mit jelent a gyakorlatban az egységes
óvoda-bölcsődei csoport?
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően itt maximum 20 gyermek helyezhető el, közülük 15 fő az óvodás és 5 fő bölcsődés korú.
A „mi” egységes óvoda-bölcsődei csoportunkba 5 főt, aki 2-2,5 éves korú és 15
fő olyan kisgyermeket is elhelyezhetünk, aki
2014. február 28-ig tölti be a 3. életévét.
E csoportban, a szakmai előírásoknak
megfelelően 2 fő óvodapedagógus, egy fő
bölcsődei kisgyermeknevelő és egy kisegítő
(dajka) fog dolgozni. Nevelő-gondozó munkájukat a kisgyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével, hivatástudattal
és nagyon szakszerűen fogják ellátni.
Amennyiben a 2,5 éves korú gyermekek
létszáma meghaladja a 15 főt, akkor ők – a
szülők kérését is figyelembe véve - óvodai
csoportban is elhelyezhetőek.
A bölcsődénk jelenlegi formában 2013.
július 31-ig fog működni. Az itt dolgozó szakemberek munkaviszonya az intézményen
belül továbbra is folyamatos lesz.
Mikó Mária
intézményvezető

Hat éves korban
az iskolakezdés
csak lehetőség
nem kötelezettség
2013. április 15-én az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága, a www.kormany.hu
hivatalos honlapján az alábbi közleményt jelentette meg:
„A tankötelezettségről a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény szó szerint úgy rendelkezik: A
gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt
követő évben tankötelessé válik.
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig
az óvodában részesül ellátásban és ezt követően válik tankötelessé.
A Köznevelésé Felelős Államtitkárság ezúton
is kéri, hogy a tankötelezettségről, a beiratkozásról megszólalók a tényeknek megfelelő tájékoztatást adjanak. Nem igaz ugyanis, hogy az
oktatás irányítás kötelezővé tette minden 6 éves
gyermeknek az iskolakezdést.”
A fenti közlemény egyértelművé teszi, hogy 6
éves korban nem kötelező az iskolakezdés.
Mikó Mária
óvodavezető

5. oldal

Kirándulás az Erdei Óvodába
Szép hagyománnyá vált óvodánkban, hogy tavasszal
Kéleshalmára kirándulunk a nagycsoportos gyerekekkel.
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, környezettudatos, környezetbarát magatartásforma
kialakítására.
A Föld Napja alkalmából szerveztük meg ezt a kirándulást, melyet már nagy készülődés és várakozás előzött meg.
Április 23-án délelőtt felszálltunk a Kéleshalmára induló
autóbuszra, majd kezdetét vette a kirándulás.
Érkezéskor betekintést nyerhettünk Kéleshalom Önkor-

mányzatának udvarán felállított melegházba, és az ott folyó növénytermesztő munkálatokba. Megfigyeltük a növények fejlődését, színét, illatát, formáját, és azt a gondoskodást, törődést, amely nélkül a növények
nem tudnának létezni.
Erdei Óvodánk előnye, hogy a természet
változásait élőben figyelhetjük, tapasztalhatjuk meg a gyerekekkel együtt. Célunk, hogy
a gyerekek ismerjék meg a tavaszi növény
és állatvilágban rejlő szépségeket.
Lehetőségünk volt picike bogarak, lepkék, szöcskék, gyíkok megfigyelésére, valamint egy rókalyukat is tanulmányozhattunk a
séta során. Majd becsuktuk
a szemünket, és hallgattuk a szebbnél szebben énekelő madarak
hangját. Kis idő elteltével az egyik kisgyerek felsikított, óvó néni egy „kígyó”! A gyerekek rohantak, hogy megnézhessék a csúszó-mászót a bokrok közt, hatalmas élmény
volt a gyerekek számára.
Természetesen a gyerekek kincseket is
gyűjtögettek (kavicsok, tobozok, mohák,

fakérgek, csigaházak, mezei virágok), melyekből a saját kreativitásuk szerint képeket készíthettek.
Megfigyeltük, megtapasztaltuk a tavaszi természet apró
szépségeit, és ezzel a sok szép élménnyel, boldogan tértünk vissza óvodánkba.
Hiszünk abban, hogy a gyermek akkor szereti meg a környezetét, ha azzal sokoldalúan, tevékenység közben, játékosan ismertetjük meg. Ha megszereti, és részt vesz az alakításában, akkor tisztelni, becsülni, védeni is fogja!

A H u n y aHUNYADI
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6. oldal

Legyél egy napra iskolás!

Az iskolai beiratkozás előtt minden nagycsoportos óvodás kipróbálhatta,
hogy milyen a Hunyadi Iskola diákjának lenni.
A kicsik szüleik és óvó néniik kíséretében egy napra iskolássá változtak
Megismerkedtek a 2013-14-es tanév elsős tanító néniivel. Egy foglalkozás keretében változatos feladatok megoldásával bizonyíthatták rátermettségüket, alkalmasságukat az iskolára. Megismerkedtek az iskolai felszereléssel, tankönyvekkel. A nagyok, elsősök és negyedikesek néhány titokba is
beavatták őket.
A nap programja az iskola Dísztermében folytatódott, majd a városi sportcsarnokban ért véget.

2013. május

„Kalandtúra” Kiskőrösön

Nyelvi kavalkád az iskolát
kezdő ovisoknak
Az iskolával való ismerkedést igyekeztünk izgalmasabbá tenni azzal is,
hogy az intézményben tanulható nyelvek óráiba is bepillanthattok a leendő
elsősök és szüleik.
Az iskola dísztermében forgószínpad formájában mutatkoztak be az angolt
tanuló alsósok, a cigány nemzetiségi és a német nemzetiségi programok szerinti oktatásban részesülő kisdiákok. Játszottak és énekeltek angolul, a cigány
nyelvű csoport még táncra is perdült, a németesek pedig körjátékokba csalogatták be a jelenlévőket.
Boldogan csatlakoztak az ovisok, hiszen magyarul már ismerték a dalokat,
körjátékokat. Már előre örültek, milyen jó lesz, ha németül is el tudják majd
játszani, énekelni. Talán azt is sikerült megéreztetni velük, hogy az iskolában
is lehet majd játszani, nem kell nagyon félniük az iskolás élettől.

Sportverseny az iskolába
készülőknek
Már nagyon várták a játékos testnevelés órát a leendő diákok. Ötletes akadályversenyen mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat, kitartásukat.
Sok új iskolai sporteszközt próbálhattak ki. A legnagyobb sikere az alagútban való mászás aratta. Mindenki jól elfáradt az óra végére.
Ezzel a programunkkal már évek óta azt mutatjuk be a szülőknek, hogy
iskolánk milyen változatos és sokrétű képzést, fejlesztést nyújt diákjainknak. Már az első osztály megkezdésekor három idegen nyelv tanulása közül
választhatnak, s láthatták, hogy magasan képzett nyelvtanáraink játékos formában milyen nagy eredményeket érnek el.
Iskolánkban kiemelten fontos az egészséges életre nevelés, melynek fontos eleme a sport, amit már kicsi korban el kell kezdeni. Ez a sportverseny
az első lépés volt ahhoz, hogy a kicsik iskolánk sportolói nyomdokaiba lépjenek.

Április 23-án a 3. c, a 3. a és az 1. c osztály 47 tanulója, Kiskőrösre indult
kirándulni. Azaz csak indultunk volna, ha a busz a megbeszélt reggel nyolcra értünk jön. De nem jött! Sajnos a buszsofőr bácsi rosszul írta be az utazás
időpontját. Szerencsére a tanító nénijeink nem estek kétségbe, és azonnal
indultunk a vasútállomásra. Pont a vonat indulására értünk oda. Ettől a pillanattól tudtuk, hogy a várva várt kirándulás biztosan nem marad el. Pillanatok
alatt Kiskőrösre értünk. Akkor tudtuk meg, hogy kiadós séta vár ránk a célállomásig. Ági néni valahogy elintézte, hogy egy busz elvigyen bennünket. Hurrá! Nem kell gyalogolnunk! Az első állomás, Petőfi Sándor szülőháza volt. Egy
kicsike, szalmatetős házacska a város közepén a hatalmas, modern épületek
között. Amikor beléptünk, ott lebegett felettünk Petőfi halhatatlan lelke. A régi

Az április eleji beiratkozáskor sok ismerős arccal találkoztunk. Köszöntjük
őket a Hunyadi Iskola tagjai között!

A Magyar Költészet Napja

Évek óta József Attila születésnapján, április 11-én élményszavalással
tesszük emlékezetessé a Magyar Költészet Napját. Az idén is az emléknaphoz méltó módon sikerült megidéznünk nemzeti irodalmunk nagyjainak szavait, gondolatait, intelmeit az Imre Zoltán Művelődési Központban.
Az eseményen minden korosztály képviseltette magát, az óvodásoktól kezdve, az általános iskolásokon keresztül a gimnazistákig. Igyekeztünk
„láncra fűzni” a magyar líra gyöngyszemeit úgy, hogy minden elmondott verset egy színes korong képviselt.
Óráról órára nőtt a láncunk hossza, végül 143 „gyöngyszemből” álló fűzér alakult ki.
Ennyi alkotás hangzott el a szép szó ünnepén.

A Föld napja

egy 5.G osztályos szemével

Megyénket és
városunkat képviseli
A Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun megyei Szövetsége 2013. április 4-én rendezte meg Baján a MEGYEI SZINTŰ NÉMET
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában. Az intézmény aulája zsúfolásig telt a
versenyző diákokkal és felkészítő tanáraikkal.
Iskolánkat Juhász Loretta Lujza és Mikó Dorottya 8.
a osztályos tanulók képviselték. A 7-8. osztályosok német
irodalmi nyelv kategóriájában
Juhász Lujza Loretta (felvételünkön) első helyezést ért
el, aki ebben a kategóriában
a megyéből egyedül képviseli korosztályát az országos versenyen, melyet május 17-én
rendeznek meg Budapesten.
Büszkék vagyunk tanítványunkra és további sikeres
szereplést és jó tanulást kívánunk neki.
fotó: Mészáros Márta

Nyolc évfolyamos
gimnazisták szintvizsgája

Szuper volt a Föld napja! Furfangos és szórakoztató feladatok voltak, és
csoportokban dolgoztunk, amit nagyon élveztünk.
Megkérdeztem pár osztálytársamat, hogy mit gondoltak a Föld napjáról,
ezt válaszolták:
Szerettük, mert volt egy jó délutáni elfoglaltságom, a számítógép helyett.
Tetszett, mert saját kezűleg rajzoltunk a menetlevelünkre és jót szórakoztam.
Sok feladat volt, mint például: puzzle kirakása, keresztrejtvény, állatok felismerése és még sok más feladat.
A Föld napja alkalmából megrendezett akadályversenyt az 5. G „facsemeték” csapata nyerte meg az 5. G „szurikáták” előtt. Az osztályunk 3. helyezést ért el.
Ez egy szuper délután volt.

ágy, amelyben aludt, a bútorok, amelyek között játszott, az a bizonyos láda,
amelyről még versében is megemlékezett, mind, mind visszarepített bennünket az 1800-as évekbe. Hihetetlen volt! A kiállítás is részletesen idézte fel az
életét, a verseit, a munkásságát.

Innen fagyizni mentünk, talán a nagy meleg miatt, talán, hogy legyen erőnk
a hosszú gyalogláshoz. A Közúti Szakgyűjtemény Múzeuma bizony jó meszsze volt a város központjától, de megérte a séta. Hatalmas gépek álltak az
udvaron, és érdekes interaktív kiállítás és játszóház várt bennünket az épületen belül. Igen, minden gépre felmászhattunk és játszhattunk benne. A legjobb mégis a meglepetés program volt. Beindítottak egy hatalmas úthengert,
és mindenki vezethette egyedül. Azt hiszem, kitapostuk az udvaron az összes
füvet. Nem haragudtak érte, vagy legalábbis ezt mondták. Itt a múzeumban töltöttük az egész délutánt. Ezután jött a feketeleves. Séta az állomásig.
Útközben megpihentünk a templom árnyékában, és be is kukkanthattunk oda
egy kicsit. A közös fényképezkedés után gyalogoltunk tovább. Egy óra múlva már az állomáson is voltunk. Ekkor derült ki, hogy késik a vonatunk, és így
csak késő estére érünk majd haza. A forgalmista bácsi nagyon aranyos volt,
és pár telefonnal elrendezte, hogy időben megérkezzünk. (Persze, mi gyerekek, örültünk volna, ha sötétig maradhattunk.) Köszönjük minden felnőttnek
a sok segítséget a kirándulás szervezésében. Köszönjük a tanító ménijeinknek, Ági néninek, Julika néninek, Editke néninek és Bettike néninek, hogy
nem adták fel, és busz híján vonattal vittek minket kirándulni. Kijelenthetem,
ez volt a legjobb kirándulásunk.
Koszorús Dorina 3. c

Munkájukat siker koronázta
Kisgimnazistáink, a 7. G-sek, 2013. 04. 15-17 között a Pedagógiai Programban előírtak szerint írásbeli szintvizsgát tettek magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből. Igazi vizsgahangulat uralkodott
ezeken a napokon! A tanulók fegyelmezetten, ünneplő ruhában gyülekeztek
a kijelölt tantermek előtt, s izgatottan várták a napi feladatokat. A végleges
eredményeket április 30-án tudják meg vizsgázóink. Reméljük, a tapasztalatszerzés hozzájárul ahhoz, hogy az igazi megmérettetés, az érettségi,
néhány év múlva jól sikerüljön!

Iskolánk 6.G osztálya sikeresen rész vett az EUROPAI MAGYAR FIATALSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY környezetvédelmi pályázatban.
Két csoportban dolgoztak Nádingó és Fészekalja csapatok és két napjaikban is nagyon aktuális témát dolgoztak fel: Környezetvédelem és család.
,,Mobil’’ kiállításukat több mint 10 helyszínre eljuttatták, az óvodáskorú korosztálytól az idősekig megcélozva minél több embert. Munkájukat siker koronázta, mert az Alapítvány 1 hetes Mórhalmi jutalom útját megnyerték, ahol
2013. szeptember végén vehetnek részt egy kellemes ,, ÖKOTÁBORBAN! ’’

A H u n y a HUNYADI
d i I sNÉPE
kola hírei
J Á N O S H A L M I

2013. május

Igazi filmstúdióban jártunk!

„Túlsúly, mint rizikótényező”
Ezzel a címmel tartott előadást Dr. Mikó Attila háziorvos, belgyógyász
szakorvos 2013. április 12-én. A doktor Úr beszélt a túlsúlyról, mint olyan
rizikótényezőről, melynek következménye lehet a cukorbetegség, a magas
vérnyomás, az agyvérzés és a szívinfarktus Dr. Mikó Attila a helyes táplál-

7. oldal

Biatorbágyon a viaduktot, Etyeken a Korda Filmparkot és
végül Budapesten egy négydimenziós mozifilmet.
A nap legfontosabb állomás a Korda filmpark volt,
melyről a részt vevők így nyilatkoztak: „Vezetőnk ismertette a Korda család történetét, végigvezetett a családi
relikviák között, elmondta, hogyan teremtette meg Korda Sándor a brit filmipart. Ezután egy filmtörténeti, filmtechnika-történeti túrán vettünk részt. Láthattuk a filmezés fejlődését a Camera Obscurá-tól (őskamera, lyukkamera, sötétkamra) és a Laterna Magicá-tól (bűvös lámpa, ős-vetítőgép) a mai modern, digitális filmes technikákig. Sok-sok filmes fogást, filmes trükköt ismerhettünk
meg. Láttunk kész maketteket, és például a Magyar vándor című film eredeti jelmezeit. Ezután egy egyórás szabadtéri túra következett a stúdióépületek között. Megnéztük a New York utcát, amely még a Hellboy 2 forgatásáról maradt itt. Megnéztük a Borgiák című tévésorozat
szabadtéri díszleteit is. Átsétáltunk az 6-os stúdió épüleA Hunyadi Iskola Térinformatikusnak készülő tanulói és a média tantárgy- tén, Európa legnagyobb egy-légterű, 6000 négyzetméteres, 35 méter belmaból érettségiző diákok 2013. április 10.-én tanulmányi kiránduláson vettek gasságú forgatási csarnokán.
részt. Az egy napos program során megtekintették Beloianniszt a görög falut,
Hatalmas terület, hatalmas építmény, és …. hatalmas élmény volt.

Radnóti – emlékverseny
kozás mellett legfőképp a mozgás jótékony hatásairól beszélt, arra bíztatva mindenkit, hogy éljen egészségesen és mozogjon sokat. Az előadás méltó folytatásaként az iskola 200 fője, tanárok és diákok mozogtak együtt. Az
aerobik - egy nagyon népszerű- latin elemekre épülő irányzatát próbálhatták
ki. Köszönjük szépen Dr. Mikó Attilának.

Jubileumok éve a Hunyadiban
Szeretettel várjuk a volt
HUNYADIS, RADNÓTIS tanárokat diákokat!
2013. 05. 10. 12.00

Emlékhely avatása
13.00 Kiállítások megnyitása:
Dr. Rendek Magdolna – Barangolás a természetben c. kiállítását
és Zadravecz Mária Jánoshalmi anziksz c. fotókiállítását megnyitja
Sere Mihály nyugalmazott igazgató
2013. 05.11. 11.00

Téglák kihelyezése a Tanítók kútjára
• Igazgatók az elmúlt 6 évtizedben - táblaavató
• Hunyadi dombormű leleplezése
Fellépők:
Mithras Pedagógus Nőikar előadása Karsai Péter nyugalmazott
igazgató vezetésével
A kiállítások megtekinthetők:
 Fotókiállítás
 Iskolánk múltja-jelene – digitális fotókiállítás
 Alkotó PEDAGÓGUS, VOLT RADNÓTIS DIÁK kiállítása
 Kortárs festmények kiállítása

Mint három évtizede mindig, minden évben, az idén is
megrendeztük a Radnóti Miklós emlékének szentelt versés prózamondó versenyt. A megyeszerte nagy érdeklődéssel várt eseményre 2013. április 20-án került sor az Imre
Zoltán Művelődési Központban. A megye középiskolásai
az idén is megtiszteltek jelenlétükkel. Érkeztek versenyzők Kiskunhalasról, Kiskunfélegyházáról, Bajáról és Bácsalmásról. A jánoshalmi Hunyadi Iskola, illetve a Mezőgazdasági Szakképző Intézet is képviseltette magát egy – egy
diákkal. Iskolánkat Jacsó Ibolya 11 – 12N osztályos tanuló képviselte. Mindhárom kategóriában megmérettették
magukat a diákok. Voltak vers-és prózamondók, több Radnóti – vers megzenésítésével, illetve filmetűdökkel is versenyeztek a fiatalok, olyan alkotásokkal, melyeket a költő egyegy alkotása, illetve életrajza ihletett.
A vers – és prózamondó kategóriában a kiskunhalasi
Bibó István Gimnázium diákja, Vagyon József bizonyult a
legjobbnak Babits Mihály „Balázsolás” című versének előadásával.
A megzenésített vers óriási sikert aratott a zsűri és a
A versenyző diákok teljesítményét egy öttagú zsűri bírálta el. Mikó Mária,
közönség körében. A bajai Bereczki Máté Szakközépiskola diákjai nagyszerű
produkcióval bűvöltek el mindenkit, méltán lettek kategória győztesek.
Nánai Attila, Nánainé Varga Krisztina és Erdős Mária értékelte a produkcióA legjobb filmetűd Horváth Fanni Alexandra által készített „Radnóti: Hete- kat. A végső döntést a zsűri elnöke, Felföldi Anikó érdemes művész, a Budadik ecloga” című alkotás lett.
pesti Operettszínház művésznője hirdette ki.

Felhívás!
Ugye szeretné Ön is támogatni a Hunyadi Iskola jubileumi évkönyvét?
Megteheti, ha május 17-ig az Invokáció Alapítvány javára az iskola portáján
befizet 1000.-Ft-ot! Ebben az esetben a neve szerepel az Évkönyv hátoldalán a támogatók névsorában!

Ballagás

„‹›Légy egészséges, hogy sokáig élj!››
Pályázat keretében megrendezésre került egészségfórum aktuális témája:
a Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak ﬁzikai és mentális
képességeinek változása az elmúlt három hónapban, a védőnő által felmért
adatok összevetése az őszi eredményekkel, a téli időszakban a különböző
megbetegedésekből adódó hiányzások összehasonlítása az előző évi adatokkal,
az eddig megrendezett előadások és programok elégedettségi tesztjeinek
ismertetése a résztvevőkkel. A közben felvetődő problémák és meglévő szociális,
mentális problémák megoldásához cselekvési terv készítése. Köszönjük a
segítségüket!
Az előadás sorozatunk, „ A túlsúly, mint rizikótényező” Dr. Mikó Attila, a
túlsúlyról belgyógyász szemmel. Az Imre Zoltán Művelődési Központban
került megrendezésre. Érdekes, szórakoztató, sok információt nyújtó előadást
halhattunk. Megdöbbentő képek segítségével szemléltette a túlsúly és a
mozgáshiány következményeit.
Így került sor a gyakorlatban is kipróbálható, zsírégető órára, amelyet Bátyai
Fruzsina és Bátyai Gáborné testnevelők tartottak meg. zsírégető táncos aerobic
óra, amelyen minden résztvevő a saját bőrén tapasztalhatja meg, hogy mit tehet
a túlsúly ellen. Ha a mozgás megfelelő táplálkozással vegyül, látványos változás
történik a testen, és léleksimogató hatása sugárzik a személyiségre is.
A következő rendezvényünk:” Zöld kalandra fel!” teljesítmény túra volt, 2013.
április 29. 14.00.
 Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

2013. 04. 28-án,
Budapesten a Testnevelési Egyetemen rendezték meg az Aerobik Diákolimpia Országos Döntőjét. A jánoshalmiak egy
trió és egy csoport egységgel jutottak be a döntőbe. A versenyt rengeteg odaadó munka, kitartó gyakorlás előzte meg.
Friebert
Dorina,
Kovács Eszter, Rasztik
Regina trió kategóriában 8. helyezést értek el.
Friebert Dorina, Kovács
Eszter, Rasztik Regina, Vaski Virág csoport kategóriában szintén 8. helyezettek lettek.
A lányok kiváló teljesítményükkel ismét öregbítették Jánoshalma hírnevét.

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

A Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezést tartottunk a Hunyadi Iskolában. Április 16-át az Országgyűlés 2000ben nyilvánította emléknappá.

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola végzős
diákjainak Ballagási Ünnepsége! Időpont: 2013. május 3., 17 órakor volt a
Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok. Erről a következő számunkban tudósítunk

Ismét döntőben
a jánoshalmi
aerobikos lányok!

EGY SZÁZALÉKKAL
A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

A Holokauszt áldozatainak
emléknapja

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

Kedves Szülők, Támogatóink!
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-val támogatták az elmúlt években iskolánk alapítványait és egyesületét. Segítségükkel
hozzájárulhattunk tehetséges, szorgalmas diákjaink tanórán kívüli tevékenységeinek finanszírozásához (kirándulás, tábor,
nyelvvizsga, tanulmányi verseny, stb.). Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %-val továbbra is támogassák céljainkat! Alapítványaink adószáma:
Radnóti Miklós Gimnázium Alma Mater Alapítvány: 18364217-1-03
Invokáció Alapítvány: 18345650-1-03
Hunyadi Szabadidő és Diáksport Egyesület: 18361489-1-03
Terézhalmi Ökoturisták Egyesülete: 18355783-1-03

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

8. oldal

Vacsora

Április 5-én a tavaszi szünetet követő első munkahetet egy jó hangulatú vacsorával zártuk iskolánk ebédlőjében. Szlávik Gyula és Horváth László jóvoltából sertéspörkölt készült, melyet Kiss István varázsolt a Szent Anna
dolgozói elé. A vidám társalgást pingpong-party és egy fergeteges floorball
meccs követte.
Igazán jó volt lazítani egyet közösen az év végi utolsó hajrá előtt.

KRESZ- és kerékpáros
ügyességi verseny

2013. május

Iskolánk 4.-8. osztályos tanulócsoportjai között „Példaképünk” címmel,
versenyt hirdettünk. A feladat két részből állt. PPT bemutatás egy jeles sze-

mélyről, valamint plakátkészítés, életút bemutatása - választott példaképről.
Az utóbbihoz ötletbörzét szerveztünk az iskolai faliújságon keresztül. A versenyre 2013. április 10-én délután került sor. Minden osztály az alapos felkészülés után nagy izgalommal várta a megmérettetést.

Költészet napja

József Attila születésnapjára emlékezve a költészet napját minden évben
április 11-én ünneplik Magyarországon. Egy kiállítás keretében róla emlékeztünk mi is. Diákjaink a költő életéből vett jelenetekkel, verseivel, a hozzá közelálló személyek képeivel ismerkedtek ezen a napon. Minden diákunk a számára legkedvesebb vershez illusztrációt készített, melyek szintén a kiállítás
részét képezték. Ezen a napon sikerült figyelmünket a költészet szépségére a irányítanunk.

Föld napja

Április 23-án délután iskolánkban egy nem mindennapi versenyt szervezett
Jánoshalma Városi Baleset-megelőzési Bizottsága. A 24 vállalkozó szellemű
felső tagozatos tanulónak két szinten kellett teljesíteni: először egy KRESZ
teszt kitöltése volt a feladat, majd az udvaron felállított akadálypályán mutat-

4.a
4.b
5.o.
6.o.
7.o.
8.o.

Április 22-én minden diákunk egy virágpalántával érkezett az iskolába,
amelyeket kiültettünk az udvarra. Iskolánk szépítését az osztálytermek és
azok környékének rendbetételével folytattuk. A diák tisztasági őrjárat felelősei
ebben az időszakban fokozottan figyelik a rendet és a tisztaságot.

Osztályonként szellemi totó megoldásával is gyarapítottuk környezet- és
természetvédelmi ismereteinket, hogy még tudatosabban tudjuk óvni Földünket és életünket a fenyegető veszélyektől.

Kertvárosi tájfutó verseny

hatták meg, hogy milyen gyorsan tudnak kerékpárjukkal végighaladni. E két
eredmény alapján a dobogós helyezettek két kategóriában:
- fiúk: 1. Zadravecz Attila
- lányok:1. Málik Rebeka
2. Csapláros Tamás
2. Török Leonetta
3. Gyetvai Ákos
3. Dági Orsolya

Lányoknál és fiúknál is az első két helyezett képviselheti iskolánkat a
májusban megrendezésre kerülő megyei döntőn Kecskeméten. Gratulálunk
a szépen teljesítő diákoknak!

Természetismeret verseny

Örömmel adjuk hírül, hogy az idén is bejutottunk a KPSZTI által megrendezett természetismeret verseny országos döntőjébe 6. osztályos csapatunkkal. A három fős team feladata előzőleg egy versenydolgozat megírása volt
az erdő életéről.
A gyerekek Molnár István erdésznél tettek látogatást, és a vele készített
interjút, méréseket, vizsgálódásokat lejegyezve írták meg a gímszarvasok és
az erdő életéről szóló versenydolgozatukat.
Az országos döntőben Piliscsabán a Páduai Szent Antal Katolikus Iskolában 16 csapat mérte össze fizikai-, földrajzi- és biológiai alapismeretekből tudását. Gyermekeink 7. helyezést értek el. Gratulálunk a szép teljesítményért Csima Norman, Horváth Marcell és Stibrik Ádám 6. osztályos tanulóinknak!

Jeleskedtünk

Április 16-án délután Kiskunhalason egy új versenyszámban próbálták ki
magukat tanulóink. A Kertvárosi Általános Iskola által szervezett tájfutó verseny nagy kihívást jelentett a gyerekeknek: ismeretlen terepen (az iskola
környéke), térkép segítségével kellett minél gyorsabban megtalálni a kijelölt
ellenőrző pontokat. A 2-3 fős csapatoknak 3, míg az egyéni versenyzőknek 2

Intézményünk felső tagozatán kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni adottságok, képességek megismerésére és az ezeken alapuló egyénre szabott
fejlesztésre, tehetséggondozásra. Ebben a tanévben három csoportunk is
jeleskedett két történelemversenyen. A Katolikus Iskolák Országos Történelmi Versenyén a „Tudorok”-Balogh Kata, Czeller Ágnes, Horváth Réka, KissPető Apor- az induló 55 csapat közül a 13. helyezést érték el. Két hetedik
osztályos csoport is színvonalasan szerepelt a Keresztény Élet Szerkesztősége a Lakiteleki Népfőiskola és a lakiteleki Eötvös Iskola által meghirdetett „ARANYVÁROS HERCEGE” Kárpát-medencei történelmi versenyen. A
„Turulica”: Bányai Gábor, Fenyvesi Dávid, Kiss- Pető Apor; és a „Tudorok”:
Balogh Kata, Horváth Réka, Czeller Ágnes.
Gratulálunk, kitartást kívánunk nekik a további versenyzéshez!
Jacsóné Szabó Erika
felkészítő

Belon Gellért –
Gyurta Dániel
Böjte Csaba Dynamo
Don Bosco Teréz anya Dynamo
Tajdina Jószef –
Gyurta Dániel
Lendvai Zoltán –
Enesei Péter
(a gördeszkás pap)
A szoros versenyben a zsűri nehezen tudott dönteni. Három kiemelkedő munka közül (4.a; 7.o.; 8.o.) a nyolcadikosok bemutatója nyerte el legtöbbek tetszését.
Gratulálunk!

Óvodai hírek

Hagyományainkhoz híven az óvodai beíratást megelőzően, 2013. április 4-én nyílt napot tartottunk az érdeklődő leendő kiscsoportos gyermekeknek és szüleiknek.
A hozzánk látogatók megtapasztalhatták, hogy óvodánk a keresztény
értékrendre épül, és minden erőnkkel, tudásunkkal azon vagyunk, hogy ezt
elmélyítsük, belsővé tegyük, és a gyermekekben szunnyadó Istentől kapott
talentumot kibontakoztassuk.
A Szent Anna Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon óvodai tagintézményébe a 2013. április 8-19-ig tartott beiratkozás alkalmával idén
is túljelentkezés volt. Sajnálatos módon nem tudjuk minden hozzánk jelentkező család felvételi igényét teljesíteni, mert férőhelyeink száma korlátozott.
A törvényi előírásoknak megfelelően határozat formájában értesítjük a kedves szülőket a döntésről.
Örülünk, hogy ekkora igény van városunkban arra, hogy a gyermekek már
óvodás korukban katolikus nevelésben részesüljenek.
Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek minket bizalmukkal, és ránk
szeretnék bízni legféltettebb kincsüket; gyermeküket.
Gyetvainé Kaszás Eszter
óvodai tagintézmény vezető

Beiratkozás

Iskolánkban 2013. április 8-9-én történt a beiratkozás. Nagy örömünkre a
2013/2014-es tanévben 42 kisdiák kezdheti meg tanulmányait első osztályosként. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy ránk bízták gyermekük nevelését,
tanítását. Szeptemberben nagy szeretettel várják őket a leendő tanító nénik:
Horváthné Kocsis Tünde és Csofcsics Erika.

Asztalitenisz Házibajnokság

Minden évben tavasszal rendezzük meg iskolánkban az asztalitenisz házibajnokságot, külön az alsó, ill. felső tagozatos fiúknak és lányoknak. A nagy
érdeklődésre való tekintettel 6-8 fős csoportokat sorsolunk ki a jelentkezők
közül. Ezeken belül körmérkőzéseket játszanak a gyerekek és végül a csoportelsők kerülnek be a döntőbe. A dobogós helyekért zajló mérkőzések
nagyon izgalmasak, sok barát jön el szurkolni a leendő győzteseknek. Ebben
a tanévben a következő tanulók vehetik át az arany, ezüst és bronz érmeket
a júniusi tanévzárón:

„Példaképünk”

pályát kellett teljesíteni. Versenyzőink, annak ellenére, hogy eddig nem vettek részt tájékozódási versenyen, nagyon jól teljesítettek. Csapatversenyben
Kovács Patrik, Hajdú Hunor, Nagy Zoltán II. helyet, Tóth Dominika és Gáspár
Edina szintén a II. helyet szerezte meg, egyéniben Vojnics-Kortnics János az
I. helyen és Kovács Kristóf szintén az I. helyen végeztek. Gratulálunk a gyerekeknek, a szervezőknek pedig köszönjük a meghívást.

ALSÓ TAGOZAT:

FELSŐ TAGOZAT:

LÁNY:

1. Herczeg Kinga
2. Gyuris Dóra
3. Mészáros Anna

LÁNY:

1. Czeller Ágnes
2. Simon Roxána
3. Galgóczi Gréta

FIÚ:

1. Fenyvesi Bálint
2. Kovács Kristóf
3. Strobán Dániel

FIÚ:

1. Csima Dániel
2. Pakó András
3. Szász Roland
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XV. Guba Sándor Emlékverseny, 2013.

SZÉTV 2013.

A VM DASzK kaposvári tagintézményében, a
Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolában hagyomány, hogy minden évben megemlékeznek Guba Sándorról, a kaposvári középfokú és
felsőfokú mezőgazdasági oktatás megszervezőjéről, a Kaposvári Egyetem alapítójáról. Az idei tanévben immár 15. alkalommal került megrendezésre a Guba Sándor Emlékverseny. Az emlékversenyt
három szekcióban: növénytermesztés napjainkban, állattenyésztés napjainkban, valamint alternatív jövedelemszerzés kategóriában hirdették meg.
Az adott témakörökhöz kapcsolódóan kellett a tanu-

2005 óta minden évben megrendezésre kerül az Szakmai Érettségi Tantárgyak Országos Versenye, az SZÉTV. Iskolánkat az idei tanévben három végzős szakközépiskolai tanuló képviselte: Császár Diána,
Égel Viktor és Gulyás Richárd. Mezőgazdasági alapismeretek és további 19 szakmai alapozó tantárgyból az országos döntőt Győrben rendezték 2013. április 11-12-én a Lukács Sándor Mechatronikai Szakközépiskolában. A megmérettetés két részből állt. A verseny első napján írásban, második napján pedig szóban bizonyíthatták a tanulók a tudásukat. Égel Vikor 9., Császár Diána 20., Gulyás Richárd 22. helyezést ért
el a döntőben, ezzel plusz pontokat szereztek a továbbtanuláshoz. Gratulálunk! A verseny során a tanulók megtapasztalták, hogy milyen független vizsgabizottság előtt felelni, így az emelt szintű mezőgazdasági
alapismeretek érettségin könnyebben tudják venni az akadályokat. Természetesen a verseny nemcsak a szakmáról szólt, az írásbeli feladatok elkészítése után a kisalföldi város, Győr nevezetességeivel is megismerkedtünk.
Berta László szaktanár

lóknak 15-30 oldal terjedelmű versenydolgozatot megírni és azt szóban
megvédeni az országos
döntőben. Iskolánkat hét
tanuló képviselte Kaposváron az országos döntőben 2013. április 18-19én. Versenyzőink és versenydolgozataik a következők voltak:
Állattenyésztés napjainkban szekció:
Frits János: Isten óvd
a királynőt! Avagy hogyan
neveljünk méhkirálynőt
Kancsár Gergő: A
texán. Hobbi vagy haszongalamb?
Növénytermesztés napjainkban szekció:
Király Zsolt: Macink már nincs, málnásunk meddig lesz? Avagy a hazai málnatermesztés jövője
Madarász Gábor: A pritaminpaprika termesztése
családi gazdaságban
Vér Anett: Ahol a méret a lényeg… Avagy az
étkezési paprika nemesítése
Alternatív jövedelemszerzés szekció:
Rabb Hajnalka és Dobos Krisztián: A magyar
méz az üvegbe zárt elixír.
A dolgozatok megírása, a szakirodalom gyűjtése,
a saját vizsgálatok és azok értékelése több hónapos munkát vett igénybe, míg beköttetve beadásra
kerültek. Ezután következett a prezentációk elkészítése és begyakorlása, házi védése.
A versenydolgozatokat a Kaposvári Egyetem

oktatói bírálták. A szóbeli védés is az egyetem elismert oktatói, kutatói előtt történt.
Frits János 11.K osztályos tanulónk versenydolgozata különdíjat kapott. Gratulálunk! A többiek számára is hasznos volt a versengés, hiszen elsajátították a szakdolgozat írás szabályait, és azt hogy
hogyan kell előadást tartani. Ezeket a tapasztalatokat a későbbi tanulmányaik során kamatoztatni tudják.
A két napos verseny alatt lehetőségünk volt megismerni a somogyi megyeszékhely szépségeit, valamint a Kaposvári Egyetemet. A szervező iskola
jóvoltából a kaposvári Virágfürdőbe is ellátogattunk.
Kissé megfáradva, de kellemes emlékekkel tértünk
haza Jánoshalmára.
Berta László
szaktanár

Adományvonal
Rafajnaújfalu óvodájáért
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Nagyszabású TÁMOP
megújulás
jegyében a VM ASzK-nál

projekt

a

pedagógiai-módszertani

2013. április 25.
A jánoshalmi székhelyű Térségi Integrált Szakképző Központ, a VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ (VM ASzK) a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0964 jelű, „A VM
Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ alkalmazkodóképességének és képzési
minőségének fejlesztése új köznevelési, pedagógiai tartalmak és módszertanok bevezetésével” című pályázata keretében 297.847.619,- Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert. A rendelkezésre álló forrást az Intézmény az induló projekt megvalósítására rendelkezésre álló mintegy két év alatt közösségi rendezvényekre, fejlesztő programokra,
pedagógusképzésekre és az oktatáshoz, illetve a projekttevékenységekhez közvetlenül
kapcsolódó eszközbeszerzésekre fordítja.
A VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ és tagintézményei (Mátrafüred, Szentes,
Kétegyháza) által megvalósítandó projekt és maga a konstrukció deklarált céljai szerint elősegítik a
szakképzésben részt vevők sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A szakiskolai tanulók
későbbi munkaerő-piaci sikeressége érdekében a projekt alapvető irányultsága, hogy az új, korszerű
oktatáspolitikai irányelveket és irányzatokat is ﬁgyelembe véve, elősegítse a képzés minőségének és
hatékonyságának folyamatos javítását, kiemelve az idegennyelvtudást, a digitális írástudást, az életviteli, és egészségfejlesztési készségeket, a környezettudatosságot, valamint az egész napos iskolai
nevelés és foglalkoztatás megvalósíthatóságát. A VM ASzK projekttervében a legnagyobb hangsúlyt,
a fenti területeket ﬁgyelembe vevő, illetve azokra épülő intézményi és közösségi rendezvényeken és
a fejlesztő programokon és az oktatási-nevelési munkát elősegítő szolgálatokkal kialakított kapcsolati
hálók fejlesztése kapta. A programok, rendezvények között a teljesség igénye nélkül az alábbiak
szerepelnek: sporttáborok, nyelvi táborok, szakkörök, nyelvi vetélkedők, öko- és természetvédelmi
táborok, a mindennapos testnevelést elősegítő programok változatos sportágakban. A szakmai programok részét képezik még a rendszeresen szervezett egészségfejlesztési és baleset-megelőzési
programok, a konﬂiktus-és iskolai agressziókezelést elősegítő foglalkozások, továbbá a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását célzó oktatások, a családi életre nevelést, a dohányzás megelőzést
és dohányzásról leszokást, szerfogyasztási problémák korai intervencióját, a viselkedési függőségek
megelőzését célzó innovációk, valamint a nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek is. A projektben megvalósítandó modern és innovatív ismeretek megszerzését célzó, oktatás-módszertani megújulást segítő
pedagógusképzések szervesen illeszkednek a fenti szakterületekhez. A projekt jelentőségét adja,
hogy a megvalósított programok közvetlenül 1045, közvetve pedig mintegy 1500 szakiskolai tanuló
képességfejlesztését és későbbi munkaerő-piaci sikerességét, boldogulását szolgálják.
A projekt megvalósításának ideje: 2013. március 25.-2015. március 24.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.
VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző
Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium, Jánoshalma
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
E-mail: tamop314@vmaszk.hu
Honlap: www.vmaszk.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 2013.
április 26-án segélykoncertet szervezett Jánoshalma
kárpátaljai testvértelepülése,
Rafajnaújfalu óvodájának
felújítása érdekében. A rendezvény fővédnöke Jánoshalma Város Önkormányzata volt, támogatólag állt
az ügy mellé a Jánoshalmi
KÉSZ csoport, és a Baptista
Szeretetszolgálat képviseletében Csaplár József lelkész úr, és felesége, Csaplár Józsefné Wendy.
A szükség nagy ezen a
téren, a cél, egyértelműen
az volt, hogy a város hozzájáruljon - ha csekély mértékben is- az óvoda felújí-

sal jutalmazták a vendég művészek, és városunk hölgy
kórusának színvonalas produkcióit.
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület a bevétel
összegét Jánoshalma Város Önkormányzatának utalja, az adomány hivatalos átadására a Jánoshalmi Napok
alkalmával kerül sor, ahová hagyományosan meghívást
kap a Rafajnaújfalu-i küldöttség.
Tisztelt Jánoshalmi Lakosok!
Az adományvonal 2013. május 31-ig tovább él!
Jánoshalma Város Önkormányzata köszönettel elfogadja Mindazok, hozzájárulását, akik erre a nemes
célra pénzbeli támogatást ajánlanak fel.
Adományaikat az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület bankszámlájára fizethetik be, a számla száma:
51100036-10045820
tásához. A szervezők számára nyilvánvaló volt, hogy a
A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a konJánoshalmán összegyűjtött pénz csak egy töredéke lehet certen fellépőknek, mindazoknak, akik jelenlétükkel
a szükségesnek, de
a bajban való összefogás szándéka mindennél jobban rámutat
a testvérvárosok kapcsolatának, a testvériségnek lényegére.
A koncert belépőjének árai felnőtt pénztárcákra voltak szabottak, (1500Ft/fő),
azonban a város diákjai is lehetőséget kaptak részt venni ebben
a kezdeményezésben,
EGY CSOKOLÁDÉ
árának befizetésével,
jelképes összeggel,
a diák belépő 250 Ft
volt.
A koncerten fellépett a Jánoshalmi Mithras Pedagó- megtisztelték a jótékonysági rendezvényt, és adomágus Női Kar, Karsai Péter karnagy vezetésével, vala- nyaikkal támogatták a nemes célkitűzést.
Czeller Zoltán
mint Némethné Farkas Nóra csellón, zongorán kísérte
Jánoshalma Város polgármestere
Falakiné Piltman Erika. A jelenlévők hosszan tartó taps-
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Egy tanárom emlékére
Az idén lesz ötven éves a jánoshalmi gimnázium.
Városunkban 1963-ban alakult meg ez az oktatási intézmény. Szinte semmiből teremtették meg az akkori pedagógusok ezt a mai is jó eredményeket felmutató iskolát.
Itt kezdtem én is 1964-ben a középiskolai tanulmányaimat. Az első tanáraink nagyon jó pedagógusok voltak,
nagy lelkesedéssel és szaktudással igyekeztek behozni azt a kezdeti hátrányt, amely induláskor a környező városok középiskoláival szemben fennállt. A kezdeti
nehézségek után – hiszen a gimnáziumnak akkor még
önálló épülete sem volt – viszonylag gyorsan sikerült felzárkózni a környező városok középiskolái mellé, mint
az oktatás, mint a környezeti feltételek javulása terén.
Ebben a munkában nagy szerepük volt az itt dolgozó
pedagógusoknak, akik igaz hittel és lelkiismeretes munkájukkal sokat tettek azért, hogy az oktatási szint minél
magasabbra kerüljön és az iskola minél több diákot tudjon jól felkészíteni a sikeres felvételire és az életre. Ez
az iskola az elmúlt 50 év alatt bizonyította létjogosultságát, mert sok olyan diákot bocsátott ki falai közül, akik
sikeresen elvégezték felsősokú tanulmányaikat és ma is
megbecsült emberként jól helytállnak az életben. Ezek
az eredmények önmagukért beszélnek. Ehhez a sikerhez már akkor is jó emberismerő, szakmaszerető, kiváló tanárok kellettek. Közülük az egyik Patyi Balázs tanár
úr volt, aki sajnos már nincs közöttünk. Tanár úr a német
nyelvet oktatta. Következetes, szigorú, de emberséges
tanár volt. A mi iskolánkban akkor csak a német és az
orosz nyelvet tanították. Jobban szerettünk volna angolt
tanulni, mert a külföldi slágereket főként ezen a nyelven
énekelték akkor tájt is, de az iskolánkban akkor még nem
tanítottak angolt.
Én kezdetben, a bonyolult nyelvtana miatt, nem
nagyon szerettem a német nyelvet tanulni, inkább a történelem és a földrajz volt a kedvencem. Később a sorsom aztán úgy hozta, hogy szakmám miatt a biológiát és
a kémiát kellett megkedvelnem.
Visszatérve Patyi tanár úrra, ő mindig a rendszeres
tanulás és a minden órára való alapos felkészülés híve
volt. Hétfőnként a tanult lecke német szavaiból röpdolgozatot íratott, amelyet aztán szigorúan osztályozott. Igyekeztünk hát vasárnap délutánonként ezeket a szavakat
jól megtanulni. A tanár úr ezeket a röpdolgozatokat általában hétfőnként íratta meg velünk, annak ellenére, hogy
hét közben is voltak német óráink. Akkor azonban csak
új leckét vettünk és többnyire szóban feleltünk.
A tanár úr többször is felhívta a figyelmünket az új
szavak rendszeres tanulására hét közben is. MI azonban bíztunk a már kialakult hagyományainkban, és csak
hétfőre tanultuk meg az új szavakat. Meg is lett ennek a
böjtje hamarosan. Történt ugyanis egy alkalommal, hogy
az egyik héten a tanár úr nemcsak hétfőn, hanem kedden is íratott röpdolgozatot. Én valami furcsa előérzettől
indíttatva, mivel akkor hétfőn nem volt tévéadás, ezért
időm lévén megtanultam keddre is a hétfőn vett új szavakat. Láss Csodát, kedd reggel a tanár úr mondván, hogy
a diákoknak minden órára készülniük kell, ezért újra
röpdolgozatot íratott. Volt is nagy meglepődés az osztályban. Áldottam a szerencsémet. Csütörtökön volt az
eredményhirdetés, Az osztály siralmasan teljesített. Egy
ötös, néhány elégséges és sok elégtelen lett. Az ötös az
enyém volt. A tanár úr felállított és német, majd magyar
nyelven is megdicsért az osztály előtt. Íme ez a rendszeres tanuló jutalma – mondta és követendő jó példaként
állított az osztály elé. Meg is kaptam gyorsan az osztálytársaimtól a stréber jelzőt.
A tanár úr megkérdezte tőlem, hogy mi az oka

annak, hogy, szemben az osztállyal, mindig rendszeresen készülők a német órára. Zavaromban azt feleltem
neki, hogy én szeretem tanulni a német nyelvet. Ez persze akkor nem volt igaz, de úgy láttam a tanár úr ezt
akkor, ott, elhitte nekem. Ettől kezdve a tanár úr kitüntetett bizalmával, a német szakkör diákvezetőjének tett
meg. Innentől kezdve szinte vért izzadtam a szakkörben, hiszen ott voltak nálam sokkal jobb németesek is.
Mivel a német nyelvtannal még nem voltam teljesen tisztában, ezért minden német olvasmányt kívülről megtanultam, mert nem akartam csalódást okozni a tanár
úrnak, aki annyira bízott bennem. Nagy munka volt ez,
de nem akartam, hogy lelepleződjek és kiderüljön, hogy
nem is vagyok olyan jó németes. Most már tényleg minden német órára készültem.
A tanár úr nagy tudása ellenére is szerény ember
volt. Tudásával soha sem kérkedett, ha valami nyelvtani
vagy értelmezési probléma felmerült, mindig a következőket mondta nekünk: nézzük meg mit ír erről a Duden.
A Duden a német nyelv nagy értelmező szótára volt. A
szakkörben német nyelvű újságokat fordítottunk, ezzel
is gyarapítva német szókincsünket. A tanár úr a hatvanas évek közepén megszervezte az akkori NDK Zahna
városának iskolájával a tanulók kölcsönös cserelátogatását. Nagyon nagy tett volt ez akkor, hiszen még tartott
a berlini válság és a magyar hatóságok nem nézték jó
szemmel azokat, akik oda akartak utazni. A cserelátogatás részeként a jánoshalmi tanulók lejutottak a kettéosztott Berlin keleti részébe és látták a két városrészt elválasztó fala, amelynek a két oldalán a szétszakított családok tagjai már csak integetni tudtak egymásnak, tisztes távolságból. Itt zajlik előttünk a történelem, mondta a
tanár úr, ami akkor nagyon is igaz volt.
Jártunk Potsdam ugyancsak történelmi illetésű épületei között is. Láttuk a világhírű drezdai képtárat, a
Zwingert is, mindezt a hatvanas évek közepén. Utólag is
köszönjük a tanár úrnak, hogy a német nyelv gyakorlása mellett lehetőséget biztosított nekünk, hogy ilyen szép
helyekre eljuthassunk. Ez a tanár úr hosszú és kitartó
szervezőmunkájának volt köszönhető.
Mi azért is szerencsésnek érezhettük magunkat, mert
akkor még kevés magyar középiskolásnak volt lehetősége ilyen utazásra.
Elérkezett az érettségi ideje, természetesen a németet választottam egyik érettségi tárgyként. Addigra, hála
a tanár úr töretlen bizalmának irántam, tényleg megszerettem Goethe és Schiller nyelvét. A tanár úr alaposan
felkészített bennünket az érettségi vizsgára, így aztán
az jól is sikerült. Az eredményhirdetés után odamentem a tanár úrhoz, hogy megköszönjem azt az áldozatos
munkáját, amit értünk tett. Kissé megilletődötten kezdtem: „Tanár úr én egy vallomással tartozom Önnek. Én
nem szerettem a német nyelvet, de Ön megszeretette
velem az évek során. Szeretném ezt most megköszönni
Önnek!” Tudom – felelte a tanár úr mosolyogva – hisz ez
volt a célom, ez volt a feladatom Önökkel szemben.
Hát ilyen nagyszerű ember és pedagógus volt Patyi
tanár úr. Ilyen sok év után is még mindig emlékszem arra
az időre, amikor a tanár úr az iskola folyosóján elbúcsúzott tőlünk, majd bement egy új diákokkal teli osztályterembe, azért, hogy a tanulók további százaival szeretesse meg a német nyelvet.
Kedves Tanár Úr! Ott fent az égi katedrán, kérem Önt
továbbra is kísérje figyelemmel a mi iskolánk, a jánoshalmi gimnázium sorsát, amelynek sikereihez áldozatos
munkájával Ön is nagymértékben hozzájárult.
Tisztelettel egykori diákja: Fajszi Ferenc
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100 éves Jánoshalmán
a gazdaköri mozgalom
1913-ban alakult meg a Gazdakör városunkban. Alapszabályát a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium
hagyta jóvá. Az első névsort közzé tesszük mert az utókornak ismernie kell azt a folyamatot, mely gazdaggá tette
Jánoshalmát. Volt közben kettő világháború és egy Trianon. Nehéz és küzdelmes munka kellett ahhoz, hogy a fejlődés
megindulhatott. 1928-ban a Földművelésügyi Minisztérium zászlót adományozott a jánoshalmi Gazdakörnek.
Jánoshalmi Gazdakör tagjainak névsora 1915.
Almási Imre Köri jegyző
Elnök
1. ifj. Nagy Pál
Alelnök
2. Kiss János
Gazda
3. Komáromi István
Pénztárnok
4. Kecskés Péter
Könyvtárnok
5. Fazekas Mihály
Választmányi tagok
6. Nagys. Klánczki Ferencz
7. Komáromi Gergely
8. Kopecki Győrő
9. Nagy Pál Sándor
10. Édes János
11. Kovács György (Fajszi)
12. Faddi Mihály
13. Ságodi György
14. Faddi Benedek
15. Barna József
16. Váczi Pál
17. Kiss István (Bence fia)
18. Faddi István (Ferenc fia)
19. Szántó Ferenc
20. Faddi István (Imre fia)
21. Nagy János (Szepi)
Számvizsgálók
22. Taskovics István
23. Ispánovics Dániel
24. Kasziba Imre
Vigalmi bizottság
25. Taskovits Benedek
26. Kiss Mátyás
27. Kiss Benedek (János fia)
Rendes tagok
28. Taskovics Ferenc
29. Ivanics Mihály
Hazánkban 1930 táján megszülető gyümölcstermelő egyesületek tulajdonképpen az évtizedekkel idősebb
paraszti gazdakörök specializált változatai voltak. Mint ahogyan a klasszikus
földművelésnek a szőlő és a gyümölcs
termesztése is egyik ágazata lett. Amikor egy település mezőgazdasága elért
egy bizonyos fokot, megteremtődött a
gazdaköre is. Amikor azután ugyanazon település szőlő- és gyümölcskultúrája is felfutott, létrejött a neki adekvát egyesület is. Jánoshalmán sem történt másként. Bár a helyi képlet nem
ennyire egyszerű.
Az l913-as évtől működő helyi Gazdakör a helyi gazdák vasárnapi összejöveteleit, pihenését, családjuk szórakozását (bálok) szolgálta, közben a
községpolitika egyik bázisává alakult,
a községi képviselőtestületet hol támogatva, hol kisgazdaként akadályozva

30. Helander Adolf
31. Lehoczki János
32. Mészáros Vince
33. Faddi Ferenc (esküdt)
34. Szobonya Pál
35. Nagy József (pál fia)
36. Vén Ferencz
37. Dr. Rendek Béla
38. Tumó József
39. Kiss Benedek (István fia)
40. Agócs János
41. Kiss János (Miskei)
42. Kender György
43. Koller Oszkár (főbíró)
44. Vörös Lajos
45. Kovács Vince (fajszi)
46. Mészáros János
47. Ökrész Illés (állatorvos)
48. Nagy Pongrácz
49. Nagy István
50. Gertner István
51. Almási Péter
52. Boleráz Kálmán
53. Milkó Károly
54. Nagy Pál (Kristina)
55. Nagy István (Kristina)
56. Nagy József
57. Dobra István
58. Mészáros István (Bordó)
59. Ignácz Máté
60. Kiss György (Imre fia)
61. Kovács Mihály (Homoki)
62. Komáromi Mihály
63. Molnár Ferenc
64. Rosenfeld Ferencz
65. Holender Károly
66. Krakkauer Vilmos
67. Sőffer Salamon
68. Miskolci Pál
69. Gál András
70. Nagy Zsigmond
azt. A 20-as évek végére, a 30-as évek
elejére az utóbbi törekvések kerültek
túlsúlyra. Ezzel szemben a helyi gyümölcstermesztő-egyesület a Gazdakörtől függetlenül, sőt politikailag annak
ellenlábasaként a községi kormánypárti tömörülések támogatójaként jött létre, (mert támogatást elsősorban a kormánytól várt). De legfőbb létrehívója mégis csak a gazdasági-társadalmi
szükséglet volt: az egyesülésben rejlő gazdasági erő s a szakmai képzés
lehetősége. Ezek a mozgatórugók már
a 20-as évek végétől fennálltak, de nem
voltak meg, akik a mozgalmat elindították, s az első években vezették volna.
Amikor azonban 1932 végére felépült a téli gazdasági iskola, annak előre kinevezett igazgatója (Zsalud Gusztáv), valamint a polgári fiúiskola igazgatója (Horváth Jenő) nekiállt az egyesület megszervezésének. Munkájukban

71. Nagy Benedek
72. Németh Antal
73. Asztalos Sándor
74. Lehoczki Pongrác
75. Komáromi Menyhért
76. Szabó János (Kálomista)
77. ifj. Komáromi István
78. Sándor György
79. Farkas András
80. Ignác Pál
81. Faddi Vencel
82. Nagy András
83. Bincki Béla
84. Kis Pál
85. Veitzenfeld Húgó
86. Nagy Mihály (Pál veje)
87. Kovács Lukács
88. Dági Dezső
89. Halász Gábor
90. Nagy Mihály (Antal fia)
91. Vajda Antal
92. Molnár Mihály
93. Kis János (Imre fia)
94. Sipkolcki János
95. Lovrity Ferenc
96. ifj. Faddi Ferenc
97. Kecskés Ferenc
98. Juhász János
99. Krakkauer Mór
100. Faddi Máté
101. Szikora Ferenc
102. Ságodi Mihály
103. Nagy András
104. Rozenfeld Jenő
105. Hauelka István
106. Kecskés Benedek
107. dr. Bíró Pál (ügyvéd)
108. Kis István (esküdt)
109. Pető József
110. Kaszovitz Jenő
111. Radvánszki György
jelentősen segítette őket a Felső-Bácska című regionális újság, s annak lelkes szerkesztője:Bernáth Zoltán. A községi értelmiségiek (tanítók, közigazgatásiak), a nagyobb szőlő- és gyümölcstermelő gazdák, faiskola-tulajdonosok, valamint az ellenzékivé vált
Gazdakörből kiszorult községpolitikusok segítségével a téli gazdasági iskolában 1933-ban (talán az elején) megszervezték a jánoshalmi Gyümölcs- és
Szőlőtermelők Egyesületét. Az egyesület egyik fő szorgalmazója majd védnöke dr Marschall Ferenc országgyűlési képviselő volt, első vezetői éppen
a gyümölcstermelés helyi tanárai: Zsalud Gusztáv (elnök) és Horváth Jenő
(ügyvezető) lettek. A választott vezetőségben természetesen a gazdák is
helyet kaptak, sőt eleinte ott volt köztük
Bernáth Zoltán újságszerkesztő is.
(folytatása következik)
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Tanácsok bortermelőknek és szőlős gazdáknak
a tavalyi évjárat értékelése kapcsán

Május hónap a szőlő- és bortermelő gazdáknak már
javában a munkával telik. A hónap végén még egy
fohászt elmondanak Szent Orbánnak a jó termés érdekében. Az elmúlt évi termés tapasztalatait azonban nem árt
vissza idézni, hátha ez is segít. Különösen szerencsések
vagyunk e tekintetben, mert a tavalyi esztendő tapasztalatait egy nagyszerű szakember, Dr. Hajdú Edit tudományos főmunkatárs osztotta meg velünk, még a tél végén,
a borverseny értékelésekor.
Először is a globális felmelegedés jeleire tért ki előadásában,
melyek szélsőséges jelenségeket produkálnak az időjárásban. A
2012-es évjáratban meghatározó
volt a téli fagy. Voltak helyek ahol
– 20 fok alatti hőmérsékleteket is
mértek, de Dél-Bácskában előfordult -28 fok is. A szőlő rügyei -15
fokot elviselnek, ennél hidegebb
idő esetén különösen a fagyérzékeny fajták főrügyei,
majd mellékrügyei is elfagynak. A szőlőtörzsek a hótakaró felett fagytak el a legjobban, mert ott volt a leghidegebb egy-egy derült éjszaka során. Erre sokan nem is
gondoltak, akkor sem, amikor nézték tavasszal a kordon
művelésű tökéken a fentebb lévő rügyeket, mert azokat
egészségesnek látták, azonban a látszat csalt. A tőke
részleges elfagyása esetén a nyár közepéig tudja táplálni a lombkoronát, azonban akkor hirtelen elhervad a levél
és tönkre megy a szőlő.

A vidékünk alaposan ki van téve a kontinentális éghajlat viszontagságainak, melyet sokszor kemény téli fagyok
jellemeznek. Ezért a szakember a jó fagytűrő fajták telepítését ajánlotta. A szakember örült, hogy versenyre jó
fajtákat vonultattak fel a termelők, melyek eléggé jól bírják a telet.
A téli fagy meghatározta a zöldmunkákat is. A törzset
terheljük le, hagyjunk több hajtást.
Tavaly elég jól lebonyolódott a szőlő virágzása. Ezt
követően jöttek sorba a hőségnapok, mely nemcsak a
bogyókat perzselte meg, hanem a leveleket is. Ekkor
ügyelni kell arra, hogy a fürtzóna kialakításakor ne szedjék le a leveleket a napos oldalon. EZ megakadályozza
a bogyók perzselődését. Árnyékos oldalról – főként rothadós fajták esetében – le lehet szedni a leveleket, nem

okoz perzselődést. Ez különösen a csemegeszőlő fajtákra igaz, de a borszőlőkre is érvényes. Amennyiben megégnek a fürtök, de túlélik a perzselődést, akkor is kesernyés ízt kapnak a bogyók.
Az elmúlt évben a levegő száraz volt, oly annyira,
hogy már aszályról beszéltünk. Az aszály akkor alakul ki,
amikor vízhiány van, és a levegő páratartalma nagyon
alacsony. Ez a levelek elszáradásához vezetett, ezáltal a
cukrosodás nem alakult ki, és az íz anyagok sem úgy fejlődtek, mint ideális esetben. A nagy melegben a fajtáink
gyorsan értek. A bogyók ezáltal nem tudtak a fajtára jellemző módon fejlődni. A bogyó héjszerkezete nem megfelelően alakul ki, vékony marad és eső esetén könnyen
reped, és így könnyen is rothadásnak indul a szem.
A kutatók szerint fontos a kalcium és a szilícium jelenléte a bogyóhéjban. Amennyiben ezeket az elemeket a
fajta be tudja spájzolni a bogyóhéjakba, akkor az a fajta
kevésbé fog rothadni. Ebből az következik, ha rothadásra hajlamos fajtánk van, akkor a zsendülés időszakában
érdemes kalcium tartalmú permetszerrel megszórni. Ez
nem méreg, viszont fokozza a rothadás-ellenállást.
Ide kívánkozik a megjegyzés, hogy bogyókban a legtöbb tápanyag a magban halmozódik fel, majd a héj
következik és a legkevesebb a bogyó húsában van,
viszont a legtöbb cukor meg itt halmozódik fel. Nem szélhámosság, ha valaki ledarálja a szőlőmagot lisztté és azt
ajánlja fogyasztásra, mert tele van ásványi elemekkel.
Érdemes erre figyelni.
Az elmúlt esztendő száraz időjárása alaposan megkönnyítette a növényvédelmet. Dr. Hajdú Edit felhívta
a figyelmet arra, hogy a távprognózis szerint az idei nyár
első fele csapadékos lesz. (Ez
természetes február végi adat,
a mostani 30 napos előrejelzések nem ezt mutatják.). Figyelni kell a növényvédelmi előre
jelzéseket. Az idei hőmérséklet szempontjából a gyenge
tél nagyon kedvezett a gomba
spórák áttelelésének. A primer
fertőzések
nagyon
rányomják
bélyegüket az idei évre.
A szüreteléskor ügyelni kell arra,
hogy ne naptár szerint szüreteljünk,
hanem savra. Mert ha leesik a szőlő sav szintje, egeressé válik a bora,
a magas PH miatt. A sav adja meg a
bornak a gerincét, és alacsony savtartalom mellett nem lehet megfogni a bort.
A szüretkor konzultáljunk a borászszal és ne hagyjuk túlérni a bogyókat
a tőkén, mert az nem vezet jóra.
Mint ismert az idei jánoshalmi borversenyre összesen 142 bormintát
adtak le a gazdák. Ebből 65 fehér,

A KUNFEHÉRTÓI NYARALÓ
ÖVEZETBEN 3 SZOBÁS
JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ
NYARALÓ ELADÓ!
Irányár: 5 200 000 Ft
Érd.: 06/20/333-8820

23 rozé és 54 vörösbor minta volt. A fehéreknél 14 szőlőfajtából, a rozé és vörösboroknál 8 fajtából kerültek ki a
minták. Dr Hajdú Edit ezt jó aránynak minősítette.
Az összes bor 19 százaléka aranyérmes lett, 34 százalék ezüst, a többi pedig bronzérmes illetve okleveles
lett. Ez nagyon jó arány – hangsúlyozta Dr. Hajdú Edit,
a Gazdakör tiszteltbeli tagja. A bíráló bizottság elnöke
volt Dr Kerényi Zoltán, a bíráló bizottság tagjai: Kisari
István, Horváth László (Temerinből), Ádám Gyula, Sző-

ke Sándor, Kunszeri Miklós, Bizánc Lajos, Szabó Attila,
Bohóczki Zoltán, Kőváriné Magyar Ilona, Koch Csaba,
Bán Lajos. A bizottság négy csoportban bírálta a borokat, 20 pontos rendszerben. Az aranyérmesek jó 18 pont
felett voltak, de kevés volt, amely súrolta a19-es pontot,
ugyanakkor mind a fehér, mind a vörös borok esetében
voltak olyan ezüstérmes borok, melyek már majdnem
aranyérmet kaptak. Ismerjük el, hogy aki aranyérmes
bort készített, annak van tehetség az ujjaiban.
A fehérboroknál a savak kicsit kevesek voltak, de az
aromaanyagok szépen megjelentek. Harmonikusak voltak az aranyérmes borok.
Nagyon sok szép vörösbor érkezett a bírálatra. A DélBácskaiak vörösborai nagyon bársonyosak, szépek, fejlettek voltak. Jól készítették. Gratulálni tudok mindenki-

nek, aki ilyen minőségű bort hozott.
A rozéborokhoz annyi megjegyzést fűzött a szakember, hogy a mi vidékünkön a legfinomabb rozébort a kékfrankos szőlőből lehet készíteni. Vannak Cabernet fajtákból is rozéborok, de az egy kicsit nehezebb műfaj. A
rozébor akkor szép viszont ha könnyed, frissek a savak.
A vörösborok savai jelennek meg. Akadt a vizsgálatra
beküldött minták között olyan, aminek a gazdája összeházasította a kékfrankost a kövidinkával és ezt nevezte be rozébornak. Ez
tévedés. A magyar
bortörvény szerint a
rozébort két vörösbort
adó fajtából készítjük, gyors préseléssel.
Ez azt jelenti, hogy a
savai is a vörösbort
adó fajtának a savai
kellenek, hogy legyenek. Tehát nem az a
rozébor, hogy rózsaszínű bort készítek
vörös és fehér borok
keverésével, hanem
vörösbort adó fajtából gyors, hideg préseléssel állítsuk elő a
rozébort, hogy az friss, ropogós maradjon. Ezt viszont
csak a vörösbort adó fajták tudják teljesíteni.
Az idei jánoshalmi borverseny is azt mutatta, hogy az
itteni kollégák bátrak, értenek is a borokhoz és szeretnének is jó bort készíteni, mely leszűrhető abból, hogy a
minőség minden évben emelkedik. Olyan jó szellemisége van ennek a borversenynek, hogy bátran behozták a
borokat, és én is azért jövök szívesen ide, hogy beszéljük meg a problémákat, hibákat, hogy még jobb legyen
a következő borverseny összképe – emelte ki Dr Hajdú Edit.
Az életünk nem elég hosszú, hogy rossz borokat
igyunk, tehát adjunk a minőségre. Sokat javult a benevezett borok minősége, ami azt tükrözi, hogy megfogadták a korábbi tanácsainkat. Oda kell figyelni azokra az emberekre, akik aranyérmes borokat neveztek, mert jó fajtát választottak, megtalálták a szüret
kedvező idejét.
Dr. Hajdú Edit külön köszönetet mondott a Dági
házaspárnak, akik már hosszú ideje, minden évben,
nagyon alaposan, lelkesen, és kellő gondossággal készítik elő a borbírálatokat. Gratulált azon kollégáinak, akik a borbírálatnál jelenvoltak és segítettek, mert ez nem könnyű munka, nagy odafigyelést
kíván. Nagyon korrektül csinálták a dolgukat, mert
abszolút fedett a jánoshalmi borbírálat. Egyáltalán
nem tudták a bírálók, hogy kinek a borát vizsgálták.
Egy-egy mintának duplán adtak kódjelet, így a bírálók csak fajtát, az évjáratot tudták a pohárba eléjük
kerülő borról.
Erre az évre is eredményes szőlőművelést kívánt
a szakember, hogy jövőre ismét jó borok kerülhessenek bírálatra.

Sajtóközlemény
A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft. pályázatot
nyert el a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén LHH Kistérségek projektjein belül
TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-002 azonosítószámú „Képzési esély biztosítás Jánoshalmán és
vonzáskörzetében” a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskolával közösen mint konzorciumi tag. A pályázat 2012. szeptember 1-től 2014. április 30. közötti időszakban valósul meg a 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. szám alatt (elérhetőségek: tel.: 77/401371, web: www.kepzesiesely.hu, e-mail: infopontklub@gmail.com).
Az elnyert támogatás összege 22.369.103 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt keretében fontosnak tartottuk a településünkön és vonzáskörzetében élő, onnan
hozzánk forduló – elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok (16-29 éves korcsoport) számára –
a Gyermek és Ifjúságvédelem keretében, információs és tanácsadó szolgáltatás biztosítását,
a társadalmi integrációjuk segítése érdekében. A megvalósítandó projekt során különös hangsúlyt kapnak az alábbi elemek (csoporfoglalkozások és egyéni esetkezelés során).
• a kommunikációs képességek javítása,
• az érdekérvényesítő képesség javítása,
• vitakultúra fejlesztése,
• az önálló tanulási képesség fejlesztése,
• a pénzzel kapcsolatos ismeretek bővítése
• az életszférák közötti átjárhatóság javítása,
• a helyes időkezelés elsajátítása,
• a viselkedés biztonságának megteremtése,
• pszichés zavarok kezelése
• szenvedélybetegség terápiás kezelése.
A projekt célkitűzése között nem csupán a halmozottan hátrányos helyzetből fakadó problémák
mérséklése kell, hogy szerepeljen, hanem a meglévő erősségek kiaknázása, aktivizálása is.
Ádám Tamásné szakmai vezető
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Egészségoldal
Fiziotherapeuta szemmel
„Felelősséggel tartozunk mindazért, amit megalkotunk, létrehozunk.”
Többször
utaltam arra, hogy a mai
modern biomedikális
orvostudomány tüneti
kezeléseket folytat, és nem a betegség okát szünteti meg. A keleti orvoslás ezzel szemben a probléma gyökerét igyekszik kiirtani. (A kínai császárság idején az uralkodó osztály orvosai akkor kaptak honoráriumot – és ez általánosan igaz volt a
keleti kultúrkörben - , ha a felügyeletük alá tartozó személy/személyek egészségesek voltak.
Tehát az állt érdekükben, ha egészségben tartották a pácienseiket. A mai nyugati társadalmakban ezzel ellentétes szemlélet vert gyökeret; a
páciens akkor fizet, amikor beteg...) Természetesen mindkét területnek megvannak a saját előnyei-hátrányai, legjobb, ha az előnyöket próbáljuk
összekovácsolni. Ilyen megoldások már történtek
több szakterületen is. Most a szülészet-nőgyógyászat területére barangolunk.
Régebben áldott állapotnak nevezték, aztán
lett várandós, viselős, majd terhes a nő, ezzel
jelezve, mekkora terhet jelent a másállapot. A
gyermek világra jöttét szülésnek nevezik manapság, ami mutatja, hogy ez is egy megoldandó
„probléma”, nem pedig természetes folyamat. A
szülészeten a szobák ajtaján a kórterem, betegszoba felirat olvasható, ami szintén a betegséget
tudatosítja bennünk, mintha a kismamaság egy
betegség lenne. Pedig korántsem az, bár tény,
hogy léteznek rizikófaktorai mind az anyára, mind
a magzatra nézve. Ezeket egészséges családtervezéssel minimalizálhatjuk. Jánoshalma kiváló
védőnői szolgálattal rendelkezik!
A nő életében 3 korszak van, amikor jelentős
változások történnek testében, és egyben lelkében is. Mindhárom korszak hormonális változásokkal jár, és komolyan oda kell figyelni egészségükre, mert a szervezetük labilisabb. Az első a
pubertás – amikor a lányból nő lesz; a második a
kismamaság – amikor a nőből anya lesz, és a harmadik a menopausa – amikor csökken a nemiség
szerepe, ilyenkor indul el rohamosan a csontritkulás folyamata pl. (Ezt nyugaton már kőkeményen
kompenzálják hormonkezelésekkel.) Férfiaknál
is megtalálhatóak ugyanezek a korszakok, csak
sokkal lassabb, hosszabb átmenetekkel.
Kismamáknak nemcsak saját, hanem magzatuk egészségére is figyelniük kell! Mindenféle
káros szenvedélyről le kell mondaniuk – ha eddig
nem tették -, és tudatosabban kell táplálkozniuk.
(Ma, a nők egyharmada dohányzik! Ez rizikófaktor
a légúti, asztmás megbetegedések terén, és számos DNS szintű degenerációt eredményezhet!)
Nem igaz a mondás, hogy kettő helyett kell enniük! A maximális súlygyarapodás kb. 8-10 kg! A 9
hónap alatt számos változás következik a kismama életébe: az ízületek, szalagok és izmok lazáb-

bak lesznek, ezért fontos azoknak megfelelő erősítése! A testtömegközéppont feljebb és előrébb
kerül, ezáltal nagyobb terhet ró a gerincre. A vércukorszint is megemelkedik, amit szintén táplálkozással és mozgással lehet karban tartani.
Amit sokszor elhanyagolnak a 9 hónap alatt,

a hasfal-gátizomzat erősítése és a helyes légzés
megéreztetése, megtanítása. Ma orvosi protokollba tartozik a kismama kellő felvilágosítása, hogy
milyen lehetőségeket és alternatívákat választhat
a trimeszterek (kismamaság időszakai) alatt.
A gátizomzatot nemcsak megerősíteni kell, de
tudni kell ellazítani is. És meg kell tanulni, mikor
alkalmazzuk a feszítést és mikor a lazítást. A gátizomzat renyheségét okozza többek között a
kemény talaj amin járunk; erősportok nem megfelelő végzése; mozgásszegény életmód; túlsúly;
kiegyensúlyozatlan nemi élet; stb.
Három alkalmazható légzéstechnika létezik:
1. lazító légzés, 2. kombinált légzés, 3. préselő légzés. A lazító légzés biztosítja a megfelelő
oxigenizációt a magzat és az anya számára. Lassú kilégzéssel kezdünk mindig – orron át – kb. 6
másodpercig és lassú hasi belégzéssel folytatjuk
5 másodpercig. Összesen 5 ismétlést végzünk.
Ezt a légzéstípust a – tágulási szak – időtartama
alatt alkalmazzuk, ill. tetszés szerint bármikor a 9
hónap alatt. Az optimális kivitelezés a teljes jóga
légzés menete.
A kombinált légzést a kialakult nyomási kényszer csillapítására használjuk. Az első 2 ismétlés
lazító légzés, majd 10-12 mp gyors, pihegő, felületes ki-be légzés következik szájon át – ekkor tud
a feszes méhizomzat ellazulni. Ezt több ismétlés
követheti. Ilyenkor a rekeszizom lebeg, az egész

Életképek
a pecás világból
Alapjában véve még pecabotom sincs. Csupán szeretek gibicelni, ahogy
a kártyások mondják.
Valahányszor horgászni mentünk, én töltöttem be a sofőr szerepét. Jó
levegőn az ember elfelejti gondját, baját, miközben figyeli a kapásjelzőt.
Nagyon jó módja ez a kikapcsolódásnak.
Nem mindegy, hogy az ember a kocsmában vagy a szabad levegőn tölti az
idejét. A családnak sem mindegy. Nagyon egyetért velem Szuhanek Béla, a
jánoshalmi horgászok szövetségének vezetőségi tagja. Egyesületük 90 tagot
számlál. Jánoshalmán a Németh család minden tagja horgászik. Németh
Jenő Sükösdön 50 kg-os harcsát fogott. Egy darabig ez volt a rekordfogás.
Németh bácsi még 80 évesen is ment a fiúkkal. Tavaly a horgászversenyen
Németh Nándorné első helyezést ért el. Az újabb rekord Holub István nevéhez fűződik, 70 kg-os harcsát fogott.
Korábban voltunk hajósi vízen. Itt az az érdekesség, ha rossz napot fog ki
az ember, akkor még van egy esélye a biztos fogásra. Afrikai szürke harcfit
fogtunk szalonnával. Sok hal van kis területen, biztos a fogás. A tulajdonos
ügyes üzleti fogása: nehogy hal nélkül legyen a család.
A miskei vízen horgászni kicsit bonyolultabb. Először is országos engedély
kiváltását kérik. Előtte való nap kell fizetni, ezért duplán megtenni az utat, ami
a mai benzinárakkal kész ráfizetés. Ráadásul egy-két személynél lehet csak
horgászjegyet venni. Hal az van bőven. Majd minden nyugdíjasnak van horgászengedélye. Vigyáznak is a vizeikre.
Egyik alkalommal Tompán horgásztunk a családdal. K.Gy. még egy teknősbékát-is kiemelt. Jó nehéz volt. Először azt hittük, hogy egy méretesnél
nagyobb ponty, de aztán visszaengedtük a teknőcöt a vízbe.
A legnagyobb boldogságunk az volt, amikor a velünk lévő 7-8 éves legényke fogott egy kis halat, utána még kettőt. Belőle bizonyára nagy horgász
lesz.
Tehát legjobb dolog a családi horgászás, mikor mindenki kikapcsolódik.
Lajkó Károly horgásztársunk sajnos egymaga horgászott. Nem volt a
közelében senki. Rosszul lett, s mire észrevették, már nem tudták visszahozni. A vízparton, kedvenc időtöltése közben érte a halál. Nyugodjon békében!
Ez az eset tavaly történt a kunfehértói víz mellett.
Balázs János

mellkas remeg és a nyomási kényszer megszűnik. Ha helytelenül alkalmazzuk, akkor káros is
lehet, hyperventillatio, respiratorikus alkalosis
léphet fel!
A préselő légzést a kitolási szak hatékony
támogatására alkalmazzuk. Kilégzéssel kezdünk, és benntartva préselést végzünk. Ilyenkor a
rekesz lent marad és a magzat megindul. A préselést mindig a maximális ideig tartsuk ki, majd ezt
kövesse rövid, gyors, mély légcsere szájon át. Ezt
3-4 ismétlés követi.
Milyen hibák lehetnek? Ha a kismama nem fújja ki a levegőt; ha nem tudja kivitelezni a hasi légzést; ha a légzési szünetekben pihenget; ha nem
kellő rutinnal és felkészültséggel végzi a légzéstechnikákat, ill. ha pazarolja a levegőt – pl. hangadás kíséretében nyom. (Közismert tény, hogy
az emlősök csendben hozzák világra az utódukat. Hiszen a hangadással felhívnák magukra a
ragadozók figyelmét. Ez természetes evolúció. A
filmipar viszont elhitette velünk, hogy szülés közben ordítani kell! Az ordítással rengeteg energiát
pazarlunk el, és attól nem lesz könnyebb, összességében nehezebb lesz. Meg kell tanulni a fájdalom érzetének energiáját hasznosítani. Ebben
nagy segítséget jelent a rendszeres sportolás és
az említett légzéstechnikák alkalmazása. (Figyeljük meg az erősportok képviselőit. Vannak ordítással végrehajtó személyek és vannak néma
csendben, átszellemülten, békésen végrehajtó
személyek, akik nem pazarolják el hangadásra a
hasznos energiákat.)
Kiemelkedő hangsúlyt kell kapnia a légzés
megéreztetésnek és kivitelezésnek a kismama
felkészítése alatt. Ezáltal tudjuk elérni, hogy a
manapság nagyon elterjedt „császáros” szülések
és agyi hypoxiás gyermekek aránya visszaszoruljon. Mindehhez természetes eszközökre, kellő
figyelemre és türelemre van szükség. Hiába a sok
orvosi és ultrahangos vizsgálat, ha nem biztosítjuk a magzat számára a szükséges tápanyagokat
és levegőt. Szólnék itt a „kispapákhoz” is. Tévedés, hogy a férfiember káros szenvedélyei nem
befolyásolják a magzat fejlődését. Az alkohol és
nikotin – két károsító anyag a sok közül – bizonyítottan roncsolja a DNS láncokat, amikből a hímivarsejtek kromoszómái épülnek fel. Sőt, a gátizomzat renyheség is érinti idővel a férfiakat, ami
befolyásolja későbbiekben a nemi potenciát.
Sok mindenről lehetne még írni, amit a képes
magazinok már csontig lerágtak – következő számunkban a kisbabák agyi hypoxiás tüneteiről és
otthoni kezeléséről fogok beszámolni. További jó
egészséget minden Kedves Olvasónak!
Kelemen Tamás
Gyógytornász, masszőr

Kiskunhalasi Vári Szabó István
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

májusban induló
OKJ-s tanfolyamai
a következők:
Vendéglátás: szakács, diétás szakács, vendéglátó eladó, szállodai
szobaasszony
Kereskedelem: Kereskedő boltvezető, pénztárgép kezelő
Egyéb szolgáltatás: pedagógiai asszisztens,
Érdeklődni és jelentkezni lehet – még más képzési lehetőségekről is
a kelle.varifelnott@gmail.com e-mail címen vagy
a 77/422-044 telefonon (hétköznap 8 - 16 óra között), illetve
a 06-30/41-70-275-es mobiltelefonon 14 órától.

Vári - a használható tudás
és gyakorlatiasság!

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-0815

A hirtelen jött nagy meleget heves zivatar követte május másodikán este
Jánoshalmán. A nagyszél fákat is döntögetett és zavart és szüneteket okozott a
kábeltévé szolgáltatásban, a közvilágításban és a mobil szolgáltatásban is
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Tojásallergia
Egyre gyakoribb a tojásallergia kialakulása, Magyarországon kb
a lakosság 1%-a allergiás a tyúktojásra. A diagnózis legtöbbször gyermekkorban születik meg, hiszen az
első tünetek akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor a hozzátáplálás megkezdődik. Ritkán, erős allergia esetén az anyatejes táplálás során is
megfigyelhető az anyai tojásfogyasztással összefüggő bőrallergia, ekcéma, hasi panaszok megjelenése.
Tojásallergia a későbbi életkorban is
kialakulhat
A tojásallergiások esetében is
oda kell figyelni a keresztallergiára. A keresztallergia azt jelenti, hogy
bizonyos anyagok ugyanazokat a
tüneteket váltják ki, mint az adott fő
allergén. Ebben az esetben ritkán a
csirkehús keresztallergiát okozhat
A tojásallergia egyetlen kezelési módja, a tojásmentes diéta betartása, mely – különösen gyermekeknél – sokszor nem könnyű feladat.

Tojásfehérje számos élelmiszerben
található, leginkább a pékáruk, a
kenyérfélék, a ragufélék, a tésztafélék, a krémtöltelékek és fagylaltok
tartalmazzák.
Fontos, hogy bevásárlás során
mindig olvassuk el az egyes ételek összetevőit is.Az alábbiak tojásfehérje jelenlétére utalnak: albumin, tojás (tojássárgája, tojásfehérje, tojáspor, szárított tojás), tojáshelyettesítők, tojáslikőr, globulin,
lecitin, lizozim, majonéz, ovalbumin,
ovovitelin, tojáshab.
Főzés során az ételek sűrítésére tojás helyett használjunk keményítőt, vagy burgonyát. Vásárolhatunk tojáspótló port is. Az ételek
lazítására alkalmazható rizs, búzadara, tojásmentes zsemlemorzsa,
élesztő, szódabikarbóna. Interneten
a taplalekallergia.hu oldalon találhatunk segítséget a vásárláshoz.
Faragómé Hován Éva
dietetikus

STÍLUS ÜZLET
MÁJUSI AKCIÓJA
Kerámia serpenyő (24 cm): 1690.Evőeszköz (6 db-os): 199.-/csomag
Mystic hajfesték: 299.-

További akciónkat keresse üzletünkben!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71.
Te l . : 0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7
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H-6440 Jánoshalma, Bajai u. 66.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
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 megváltozott.
Az új iroda címe: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. volt kollégium épülete.

Telefonszámunk változatlanul a 77-401-344.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

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

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

Állattartók figyelem!
Indul a Takarmányboltunk tavaszi
A K C I Ó J A
Ilyen még nem volt!

WELLNESS HÉTVÉGE

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

VÁLTOZÁS!

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

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

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

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

gázszerelő mester

Halasi utcai Hangya ABC

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

Nonstop ABC

KISS ATTILA

EzermesteR 21

és a

A Hangya ABC-ben hétvégeken friss
cukrász süteményekkel várjuk vásárlóinkat!

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

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szoló csa lá dok megbí zá sá ból 2013. április hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:
Csiszár Benedekné
sz: Takács Mária
Zámbó Lajosné
sz: Agócs Jusztina
Vakula Sándorné
sz: Gál Margit
Fleisz Sándor
Gajdos Terézia
Kovács Mihályné
sz: Mihálovics Mária
Koch Antalné
sz: Fehér Gizella
Zakupszky Gyula
Baranyai László

élt: 88 évet
élt: 83 évet
élt: 89 évet
élt: 70 évet
élt: 81 évet
élt: 87 évet
élt: 77 évet
élt: 88 évet
élt: 57 évet

Mikó Ferencné
sz: Kiss Erzsébet
élt: 85 évet
Havasi Imréné
sz: Jacsó Anna
élt: 87 évet
Makay Antalné
sz: Nagy Margit
élt: 94 évet
Horváth Sándorné
sz: Farkas Veronika
élt: 78 évet
Obester Pál
élt: 70 évet
Árpás Lászlóné
sz: Petrovics Julianna
élt: 74 évet
Kovács István (Szórádi)élt: 69 évet
Iván Imréné
sz: Mikó Mária
élt: 54 évet

Adj, Uram, örök nyugodal mat nekik!

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,
te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

Dr Csény i Attila cég vezető

ADÁS-VÉTELKÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44
(volt Kistüzér)

+36703196808

2013.
május 15-én
Kirakodó- és
Állatvásár

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

06-30/9-671-296

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2013. április hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Ádám Ferenc (1965)
Körmöczi János (1933)
Nagy Lajosné (1922)
Hrovatin László (1927)
Stark János (1957)
Vass Tibor (1963)
Farkas István (1958)
Willburg István (1936)
Hajnóczi Géza Antal (1944)
Deák György János (1924)
Lehoczky Jánosné sz. Simon Judit (1925)
Horváth Imréné sz. Péntek Jolán (1943)
Varga Istvánné sz. Lukács Margit (1931)
Vass Józsefné sz. Sztrapák Gizella (1942)
Tanyi Imréné sz. Petrekin Rózsa (1941)
Vörös Mihályné sz. Bundula Ilona (1931)
„Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!”

Nagy Zsolt ügyvezető

(Arany János)
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Speciális pénzügyi
csomagot kínál a nemzeti
dohányboltoknak az OTP
A várhatóan július 1-jétől felálló új nemzeti dohányboltokat a várakozások szerint javarészt újonnan alakuló kisvállalkozások üzemeltetik majd. A jogszabály nagyjából hétezer
dohánybolt létrejöttével számol országszerte,
míg jelenleg körülbelül 44 ezer elárusítóhely
működik az 500 milliárd forintosra becsült
dohánypiacon. Az új trafikok megfelelő szintű
beindításához, az üzlethelyiség kialakításhoz,
az induló árukészlet beszerzéséhez több millió forintra lesz szükség, amelyet az érintettek
többsége - az OTP várakozásai szerint - hitelből fog majd finanszírozni.
A törvény értelmében dohányterméket július 1-jétől csak a nemzeti dohányboltokban
lehet árusítani, amelyek koncessziós tulajdonosait nyilvános pályázaton választotta ki a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
A koncessziót magánszemélyként lehetett
elnyerni húsz évre, ám a trafikot egyéni vállalkozóként vagy betéti társaság beltagjaként
elnyert koncesszióval lehet üzemeltetni, ami
alapján valószínűsíthető, hogy a nyertesek
jelentős része kezdő vállalkozás lesz. „Egy
induló vállalkozás finanszírozására nagyon
nehéz megoldást találni, főleg a jelenlegi gazdasági helyzetben. A sikeres induláshoz rendelkezni kell a működéshez szükséges árukészlettel, üzlethelyiséggel, aminek jelentős
tőkeigénye van. Bankunk a pályázat megjelenése óta folyamatosan azon dolgozik, hogy
ezen vállalkozások részére személyre szabott pénzügyi szolgáltatásokat tudjon nyújtani az induláshoz.“ - magyarázza Csonka
Tibor, az OTP Bank MKV üzletágának ügyvezető igazgatója.
Nehezítő körülményként felmerül az is,
hogy a legtöbb finanszírozási lehetőség és
hitelkonstrukció már egy lezárt üzleti évhez
kötött. A hitel a kezdő vállalkozásoknak ezért
kétség kívül nehezen elérhető, általánosságban könnyebb helyzetben van az a vállalkozó, aki valamilyen ingatlant fel tud mutatni
fedezetként. „Míg az új vállalkozások általában csak nagyon szigorú feltételrendszernek

megfelelve juthatnak a működésükhöz szükséges hitelhez, addig a dohányboltok majdani
üzemeltetői számára az OTP Bank egy speciális, az erre a vállalkozói körre szabott pénzügyi megoldásokkal segíti a trafikhálózat létrehozását. A kezdetektől segíteni kívánunk a
Nemzeti Dohányboltot üzemeltető vállalkozásoknak“ - mondja Csonka Tibor.
Az OTP új, kifejezetten induló trafikok számára kialakított folyószámlahitel-konstrukciója számos olyan elemet tartalmaz, amely
valóban könnyítést jelent a kezdő vállalkozások részére. Mivel a döntően a dohánytermékek kiskereskedelmi tevékenységére megalakult vállalkozói kör sem lezárt éves gazdálkodási adatokkal, sem számlaforgalommal
nem rendelkezik, így ezeket az igényléskor
nem is várják el. A konstrukciót egy könnyített
bírálatot követően, a vállalkozás által biztosított magánszemély és az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása
mellett vehetik igénybe a trafiktulajdonosok,
az üzleti tervben feltüntetett árbevétel 10%ig, elnyert koncessziónként maximum 5 millió Ft összegben.
Az OTP Bank a dohányboltok elindulását
és azok beüzemelését kedvezményes számlavezetéssel is támogatja: a dohány-kiskereskedelemmel foglalkozó ügyfeleknek a számlanyitást követően hat hónapig nem számítják fel számlavezetési havi díjat.
Emellett a nemzeti trafikok üzemeltetői
POS-terminált is kaphatnak az OTP-től, a
bankcsoport ingatlanközvetítő hálózata, az
OTP Ingatlanpont pedig segíthet a megfelelő
üzlethelyiség felkutatásában. Szintén az OTP
Csoporthoz tartozó Merkantil Bank pedig a
pénztárgépek egyéb berendezési eszközök
finanszírozására nyújt lehetőséget a nemzeti dohányboltok tulajdonosainak.
A pályázat nyertesei a Bank honlapján
megtalálható külön a Nemzeti Dohányboltok koncesszió nyertesei számára fenntartott telefonvonalon tudnak érdeklődni az OTP
Bank által kínált szolgáltatásokról.

NAGYCSALÁDOSOK
FIGYELEM!
A Nagycsaládosok
Országos
Egyesületének
Jánoshalmi
szervezete
újjáalakulásának alkalmából
rajzpályázatot hirdet meg 5-10
éves korú, nagycsaládban
nevelkedő gyermekek számára

„Az Én családom“
címmel.

Pályázni lehet: 1 db, A4-es lapot meg nem haladó méretű,
bármilyen technikával (rajz, graﬁka, festés, kollázs stb.) készült
alkotással.
A műveket 2013. május 16-ig a saját óvónőnél és tanítónőnél
kell leadni.
Az alkotás hátuljára kérjük, írják rá a mű készítőjének nevét,
életkorát,valamint az elérhetőségeket (e-mail, telefon, lakcím).
Minden alkotásból kiállítást szervezünk, mely megtekinthető
lesz a városi Gyereknapon (május 26.-án) az Imre Zoltán
Művelődési Központban.
Minden résztvevő ajándékot kap!
Az óvodás és iskolás korosztály 3-3 legjobb pályaművét
külön is díjazzuk!
Fődíj: óvodás és iskolás korosztályban is
1-1 óra ingyenes lovaglás a Király tanyán!
Eredményhirdetés: 2013. május 26-án az Imre Zoltán
Művelődési Központban lesz.
(További információt a gyereknapi plakáton olvashatnak!)

2013. május

Városi Majális 2013 képekben

PROGRAMOK
Az Imre Zoltán Művelődési
Központban
Május 16. 10 óra
Cibere Színház előadása óvodásoknak
Május 26. 9 óra
Városi gyermeknap

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati irodájának
ügyfélfogadása rendje:
Hétfő
de. 8.30-12ig
du. 13-16 óráig
Kedd de. 8.30- 13 óráig
Szerda
de. 8.30-12ig
du. 13-16 óráig
Csütörtök de. 8.30- 13 óráig
Péntek de. 8.30-12 óráig

A Gála étterem májusi akciósajánlata:
1000 Ft/adag
Május 8-9

Harcsa paprikás, galuska + palacsinta
Spagetti carbonara + palacsinta
Sajtos ananászos csirkemell, rizs , palacsinta
Május 15-16

Bicskás pecsenye, sütemény
Roston csirke saláta öntettel, sütemény
Zúzapörkölt, galuska, sütemény
Gombával töltött szelet, petrezselymes burgonya, ütemény
Május 22-23

Boakonos csirkemáj, burgonyapüré, sütemény
Sajttal töltött szűzérme, rizs, sütemény
Szezámmagos csirkemell, petrezselymes burgonya, sütemény

AEROBIKÉS
HASTÁNC
GÁLA
2013
2013. május 25-én 1800

órai kezdettel rendezzük
meg az Imre Zoltán
Művelődési Központban
évadzáró gálaműsorunkat.
Show-számokkal,
akrobatikus bemutatókkal,
versenyaerobic
gyakorlatokkal

várunk minden
kedves érdeklődőt!

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
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről

Felnőtt csapatunk a gyenge tavaszi rajtot követően lassan kezd magára találni. Erre a magára találásra szüksége is lesz a csapatnak, nehogy a végén még az a szégyen érjen bennünket, hogy kiesik a megyei III. osztályba.
Eredmények:
XX. forduló: 2013. 04. 07.
Jánoshalmi FC – HÍD SC II.
1 : 3 (0 : 3)
Gólszerző: Szabó Kornél
Bada Pál edző értékelése: „Sajnos nagyon hamar eldőlt a
mérkőzés, csak futottunk az eredmény után.”
Jók: Maráczi Ádám, Kiss Benedek, Szabó Kornél
XXI. forduló: 2013. 04. 14.
Jánoshalmi FC – Bácsborsód SK 5 : 1 (2 : 0)
Gólszerzők: Szabó Kornél 3, Kolompár Dávid, Tóth
Milán
Edző értékelése: „Nagyon jó és eredményes játékkal
könnyű győzelmet arattunk.”
Jók: Nagy Kristóf, Kiss Benedek, Szabó Kornél
XVII. fordulóból elmaradt mérkőzés: 2013. 04. 17.
Nemesnádudvar KSE – Jánoshalmi FC 4 : 1 (2 : 0)
Gólszerző: Lukács Zoltán
Edző értékelése: „Ha ezt a sportot pontozásra játszottuk
volna, akkor nyerünk, de sajnos gólra játsszák.”
Jók: Lukács Zoltán, Kiss Benedek, Lódri Ferenc
XXII. forduló: 2013. 04. 21.
Dusnok KSE – Jánoshalmi FC 1 : 1 (0 : 0)
Gólszerző: Szabó Kornél
Edző értékelése: „A jó formában levő csapatunk 85 percig
vezetett. Egy szabadrúgás góllal a hazai csapat kiegyenlített. A nagy meglepetés elmaradt.”
Jók: Az egész csapat!
XXIII. forduló: 2013. 04. 28.
Jánoshalmi FC – Kelebia KNSK 0 : 0
Edző értékelése: „Igazságos döntetlen született, de kis
szerencsével nyerhettünk volna.”
Jók: Kiss Tamás, Szabó Kornél, Lódri Ferenc
Májusi mérkőzések időpontjai:
XXIV. forduló: 2013. 05. 05. (vasárnap) 17: 00 óra
Hajós FC – Jánoshalmi FC
XXV. forduló: 2013. 05. 12. (vasárnap) 17: 00 óra
Jánoshalmi FC – Felsőszentiván SK
XXVI forduló: 2013. 05. 19. (vasárnap) 17: 00 óra
Érsekcsanád KSKE – Jánoshalmi FC
XXVII. forduló: 2013. 05. 26. (vasárnap) 17: 00 óra
Jánoshalmi FC – Vaskút Bácska SE
XXVIII. forduló: 2013. 06. 02. (vasárnap) 17: 00 óra
Mélykút SE – Jánoshalmi FC

Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „A gyenge játékerőt
képviselő ellenfél még létszámhiányosan is állt fel ellenünk. Ezért színvonal alacsony volt, a játékosaim nem
nagyon izzadtak meg, de ettől függetlenül gratuláció jár
nekik.”
Jók: Papp Dávid, Zentay Tamás, Burai Gábor, Csámpai Tamás
XVII. elmaradt forduló:
Nemesnádudvar KSE – Jánoshalmi FC 2 : 4 (2 : 3)
Gólszerzők: Enesei Márton, Körmöczi Dominik, Dobos
Valentin
Edző értékelése: „Rangadót nyertünk idegenben. Már a
7. percben 2 : 0-ra vezettek a hazaiak, de a félidő végére sikerült fordítani 3 : 2-re. A győzelmet a meccs végén
tudtuk csak bebiztosítani, a csereként beállt Dobos Valentin találatával.”
Jók: Enesei Márton, Körmöczi Dominik, Burai Gábor,
Zámbó Ádám
XXII. forduló:
Dusnok KSE – Jánoshalmi FC
2 : 3 (2 : 1)
Gólszerzők: Enesei Márton, Csámpai Tamás, Gáspár
Adrián
Edző értékelése: „Ez a mérkőzés is úgy kezdődött, mint a
hétközi forduló. Alig kezdődött el máris 2 : 0 volt a hazaiaknak. Ott akkor a félidő végére sikerült megfordítani,
itt viszont csak a szépítésre futotta. A vége a cseréknek
köszönhetően itt is örömteli lett, mert a hajrában sikerült
még 2 gólt szerezni.”
Jók: Gáspár Adrián, Körmöczi Dominik, Enesei Márton
XXIII. forduló:
Jánoshalmi FC – Kelebia KNSK
4 : 2 (2 : 1)
Gólszerzők: Sztojka Szilárd 2, Tóth Zorán, Zámbó Ádám
Edző értékelése: „A rengeteg kidolgozott helyzetnek csak
a töredékét rúgtuk be, így nagyon szoros volt végig a
mérkőzés.”
Jók: Zentay Tamás, Enesei Márton, Sztojka Szilárd
Serdülő (U-16) csapatunk egyre érettebb játékkal folytatta jó szereplését a bajnokságban.

XV. forduló: 2013. 04. 07.
Jánoshalmi FC – Bácsbokod SK
5 : 1 (0 : 1)
Gólszerzők: Madarász Ákos 2, Gáspár Adrián, Kerekes
Dániel, Ádám Róbert
Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „Két ellentétes félidőt
láthattak a nézők. A második félidőben már nem csak jól,
hanem eredményesen is játszottak a srácok.”
Jók: Az egész csapat!
XVI. forduló: 2013. 04. 14.
Dunagyöngye SK Szeremle – Jánoshalmi FC
4 : 4 (0 : 4)
Ifjúsági (U-19) csapatunk négy győzelemmel folytatta ragyogó szereplését a bajnokság megnyerése érde- Gólszerzők: Sarok Erik, Hegedűs Máté, Kerekes Dániel,
kében.
Körmöczi Dominik
Széll Zoltán technikai vezető értékelése: „Az első félidőEredmények:
ben jól játszó csapat a második félidőre teljesen szétesett. A szünetben már azt hitték a fiúk, hogy meg van
XXI forduló:
a győzelem. Remélem ez jó lecke volt ahhoz, hogy a
Jánoshalmi FC – Bácsborsód SK 10 : 1 (5 : 0)
Gólszerzők: Papp Dávid 3, Sztojka Szilárd 2, Csámpai későbbiekben ilyen ne forduljon elő.”
Tamás 2, Nagy Róbert, Enesei Márton, Burai Gábor

XVII. forduló: 2013. 04. 21.
Jánoshalmi FC – Tompai SE
3 : 1 (1 : 1)
Gólszerzők: Sarok Erik, Délceg Dusán, Fenyvesi Dávid
Edző értékelése: „Ezen a meccsen azok kaptak lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak, de megmutatták,
lehet rájuk számítani a jövőben.”
Jók: Délceg Dusán, Zentay Viktor, Radvánszki Árpád
XVIII. forduló: 2013. 04. 27.
Bácsalmási PVSE – Jánoshalmi FC
3 : 3 (1 : 2)
Gólszerzők: Fetter Mihály 2, Kerekes Dániel
Edző értékelése: „Igazságos eredmény született, de sajnálatos is egyben, mert kétszer is mi vezettünk a meccs
folyamán.”
Jók: Fetter Mihály, Körmöczi Dominik, Vágvölgyi Dominik

ka egy gyönyörű átlövéssel megszerezte a vezetést, amit
Kovács Kitti nagy gólja követett a 25. percben. A fordulást követően Zámbó Csilla szintén átlövésből gólt lőtt a
44. percben, majd pályára léptek a pihentetett játékosok
is. Sorba dolgoztuk ki a helyzeteket, melyek során Horváth Klaudia elfutott a jobb szélen, beadta a labdát és a
jól érkező Kéfer Tímea védhetetlenül, berúgta.”
„Apróbb csodák, amik velünk megtörténnek:
Félegyházán az edző kolléga évek óta nem volt meccsen
betegsége miatt. Most mégis kijött bennünket megnézni.
Kíváncsi volt a JFC női csapatára. Köszönjük. A középiskolások világbajnokságán 3. helyezést elért csapatának 3
játékosa játszott már nálunk is.
Ősszel érsekhalmi
Zámbó Csilla, tavasszal rémi Horváth Klaudia, most borotai Barta Zsani debütált a felnőtt női csapatban.
XIV. elmaradt forduló: 2013. 05. 01.
Még egy fontos dolog. Hét bajnoki meccs óta veretlen a
Jánoshalmi FC – Nemesnádudvari KSE 8 : 4 (3 : 3)
JFC női csapata.
Gólszerzők: Fetter Mihály 2, Gáspár Adrián 2, Körmöczi Végi Kata számunkra az ország legjobb kapusa. Kár,
Dominik 2, Kerekes Dániel, Bogdán Patrik
hogy a sportértéket vezetőink nem látják.
Edző értékelése: „A bajnokság legjobb csapatát magabiz- A csodák most is megtörténnek, de a nagy rohanásban
tosan győztük le a hazai pályán. Játékosaim jelesre vizs- nem vesszük észre őket.”
gáztak ezen a mérkőzésen.”
Jók: Az egész csapat!
A női csapat hátralévő mérkőzéseinek az időpontjai:
XI. forduló: 2013. 05. 04. (szombat) 10: 00 óra
Női csapatunk két magabiztos győzelemmel és egy értéMórahalom TSE – Jánoshalmi FC
kes döntetlennel kezdte szereplését a keresztpályás bajXII. forduló: 2013. 05. 12. (vasárnap) 10: 00 óra
nokságban.
Jánoshalmi FC – Katymár SE
XIII. forduló: 2013 05. 18. (szombat) 17: 00 óra
Eredmények:
Méhecskék SE Kalocsa– Jánoshalmi FC
XIV. forduló: 2013. 05. 26. (vasárnap) 10: 00 óra
VIII. forduló: 2013. 04. 14.
Jánoshalmi FC – Szilády RFC Kiskunhalas
Jánoshalmi FC – Félegyházi Térségi Sportiskola 2 : 0 (0 : 0)
Gál László edző értékelése: „Az első félidőben renge- Felhívjuk szurkolóink és a lakosság figyelmét,
teg helyzetet kidolgoztunk, de gól nem született. A máso- hogy június 05.-én (szerda) barátságos labdarúdik félidőben sorra vezettük a támadásokat és a 66. perc- gó mérkőzésen látjuk vendégül a Ferencvárosi
ben Nagy Kitti elfutásból még szögletre mentett az ellen- TC ifjúsági (U-19, edző: Keller József, Dragoner
fél. Doszpodné Kovács Krisztina mintaszerűen fejelt a léc
Attila) csapatát a sportpályán. Ez a mérkőzés az
alá. A gólt további helyzetek követték és a mérkőzés hajrájában, megdupláztuk az előnyünket. A mérkőzés leg- Albert Flórián emlékkiállítás megnyitója alkalmával kerül megrendezésre. Az egyetlen magyar
jobbja: Fazekas Evelin.”
aranylabdás emlékkiállítása június 05.-30.-a
IX. forduló: 2013. 04. 21.
között lesz látható az Imre Zoltán MűvelődéAstra-Bulls Kiskunfélegyhási Központban. Mindenkit szeretettel várunk az
za – Jánoshalmi FC 1 : 1 (1 : 1)
Edző értékelése: „Az első perctől kezdve nagy rangú mér- emlékkiállításra!
kőzésre lehetett számítani. A védelmünk elpasszolt egy
labdát, a vendéglátók góllal büntettek a 3. percben. Nem
sokáig váratott magára a válasz. A csapatunk veszélyes Június 29.-én (szombat) a jánoshalmi napok
támadásokat vezetett és a 7. percben Kovács Kitti jól keretében háromcsapatos tornát rendezünk
eltalált lövésével kiegyenlítettünk. A mérkőzés hátralévő
részében felváltva jöttek a helyzetek, de a kapusok reme- a JFC a GRUND FC és a Buzsáki KSK részkeltek. Az eredmény nem változott. A mérkőzés legjobb- vételével!
ja: Végi Katalin.”
X. forduló: 2013. 04. 28.
A JFC elnöksége ezúton felhívja minden sportszereJánoshalmi FC – Városföld SE
4 : 0 (2 : 0)
tő adózó figyelmét, hogy adója 1 %-val támogassa a
Edző értékelése: „Az igazoltan távol lévőkön kívül a játszó
Jánoshalmi Futball Club eredményes működését.
keret jó erőben várta a mérkőzést. Az őszi bajnok volt az
Adószámunk: 18352632-1-03
ellenfél. A nagy szél néha megtréfálta a játékosokat. Az
Előre is köszönjük!
első perctől kezdve látszott, hogy jobb erőben és jobban Hajrá JFC!
Ádám Gyula elnök
motiváltak vagyunk. Már a 10. percben Taskovics Rebe-

Aikido edzés lehetőségek Jánoshalmán
Az aikido egy tradicionális alapokon nyugvó, modern
japán harcművészet, mely a daito-ryu jujutsuból fejlődött ki,
és a II. világháború után nyerte el mai formáját.
Az aikidoban az „AI” egyesülést, harmóniát, a „KI” az univerzumot átható erőt, míg a „DO” – hasonlóan a dzsúdóhoz,
kendóhoz és más harcművészetekhez – utat, ösvényt jelent.
Az AIKIDO tehát az univerzummal, az univerzum energiájával való egyesülés útját, a harmónia útját jelenti. Az aikidoban
nem az ellenfél legyőzése, hanem egyfajta egyetemes harmónia, béke megteremtése a cél. Az alapító Ueshiba Morihei
O-sensei tanítása szerint az igazi győzelem nem mások

felett, hanem saját magunk felett aratott győzelem. Éppen
ezért ez a harcművészet fizikai jellegén túl megmaradt egyfajta spirituális, szellemi gyakorlatnak, és nem alakult át versenysporttá. A verseny a fentiek értelmében elfogadhatatlan.
Az aikidoban technikai szinten a támadó fél erejét, lendületét használjuk fel a támadások hárítására. Ennek során
elvezetéseket, leszorításokat, feszítéseket, dobásokat illetve gurításokat alkalmazunk, maximálisan szem előtt tartva a
partner testi épségének megóvását.
Szervezet:
A nemzetközi szintű Kobayashi Dojo-t az alapító közvet-

INGYENES AEROBIK
JÁNOSHALMA LAKOSAINAK

A Magyar Aerobik Szövetség „Lakossági torna” címmel pályázatot nyert, mellyel az a céljuk, hogy minél több ember mozogjon Magyarországon. Első körben 15 edzőt választottak ki,
így kapott lehetőséget Jánoshalma is. Az edzések helyszínét Jánoshalma város Önkormányzata biztosítja.

5 hónapig tart a program.

Májusban, júniusban, augusztusban, szeptemberben és októberben

minden kedden 1800 - 19 00 -ig
várunk Mindenkit sok szeretettel az

Hunyadi János Iskola zöldfüves udvarára!

A programhoz bármikor lehet csatlakozni!
Az első aerobik óra ideje: május 7. 1800
„Egészséget az életnek!”
„A cél az, hogy az emberekkel megértessük, hogy (…)Az egészség nem csak egyszerűen a
betegség hiánya, hanem testi-szellemi és szociális jólét is.”
(Egészségügyi Világszervezet Kiáltványa)
Az edzéseket tartják:
Bátyai Gáborné, Bátyai Dóra, Bátyai Fruzsina

len tanítványa Kobayashi Yasuo shihan (jelenleg 8. dan) alapította, mely számos európai, amerikai és ázsiai országra
terjed ki. E szervezethez való csatlakozással jött létre 1996ban a Magyarországi Kobayashi Dojók Egyesülete (röviden:
MKDE), melynek elnöke Szabó Balázs (5. dan). A jelenleg
nyolc regisztrált taggal rendelkező jánoshalmi aikido csoport
ennek az egyesületnek a tagja.
Edzések:
E harcművészet gyakorlást Kecskeméten kezdtem el
1996-ban Szabó Balázsnál és Somogyvári Szabolcsnál. Az

1. dan fokozatot 2005-ben szereztem meg Masuda Manabu
sensei előtt. Edzéseket 2006. óta tartok, kezdetben Kiskunhalason, majd 2011. óta Jánoshalmán. Az elmúlt több mint
16 év alatt számos edzőtáboron vettem részt, gyarapítva és
elmélyítve így azt a tudást, melyet végül tanítványaimnak
adhatok tovább.
Jelenleg a Mezőgazdasági Szakközépiskola tornatermében folynak edzések kedden és csütörtökön 19 órától
20:30 óráig. Az edzések díja havonta 2000 Ft, az éves tagdíj 3500 Ft.
Szilágyi Szabolcs

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

16. oldal

Május 1-től módosult a KRESZ

Rendőrségi hírek
A Btk. 170. § (2) bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő súlyos testi sértés bűntettében indult
eljárás K.-I. Jánoshalmi lakos feljelentése alapján H. P. jánoshalmi lakos ellen ,
aki 2013. április 15-én 09 óra 30 perckor a.
Jánoshalmán lévő parlag mezőgazdasági
területen szóváltást követően egy fa karóval
egy alkalommal orron ütötte a feljelentőt, aki
az orvosi látlelet alapján 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és
a (2) bekezdés II. fordulat d. pontja szerint
minősülő dolog elleni erőszakkal szabálysértési értékre *elkövetett lopás vétsége miatt
eljárás indult K. P. Jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki
2013. április 13-án 23 óra 10 perckor a feljelentő Jánoshalmán az utcán parkoló személygépkocsinak a jobb első ablakát egy
fadarabbal beütötte, majd sértett a helyszínen tetten érte az elkövetőt , ezért a gépkocsiból nem tulajdonított el semmit. A lopással veszélyeztetett érték kb.30.000 forint.
A rongálással okozott kár kb.40.000forint.A
helyszínre érkező járőrszolgálat elfogta a
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható Gy. R. Jánoshalmi lakost.
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 Sz. B.
kiskunhalasi lakos bejelentése alapján isme-

2013. május

retlen tettes ellen, aki 2013.04.02 14:00 és
2013.04.04 08:00 közötti időben Jánoshalmán lévő lakatlan házába utca fronti ablakát betörte a lakásba bement és egy dísztőrt valamint dísz érméket tulajdonított el
kb.: 25000-Ft értékben. A rongálási kár kb.:
10000-Ft.

Elsősorban az iskolabuszok nagyobb közlekedés-biztonságát szolgálják a módosult szabályok, de más témában is történt
KRESZ finomítás.
Az egyik legfontosabb változás, hogy 2013. május 1-jétől párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton tilos lesz elhaladni a gyermekszállító autóbuszok mellett az utasok be- és kiszállásának ideje alatt.
A közútkezelők a jelzőtáblát alapvetően azokon a helyszíneken
helyezik ki, ahol a gyermekek úttestre lépésével fokozottan számolni
kell (pl. közoktatási intézmények, óvodák, iskolák környékén).
Az iskolabuszok és a gyermeket szállító autóbuszok a jövőben megállhatnak a menetrend szerinti járatok (autóbuszok, trolibuszok) számára kijelölt autóbuszöblökben is. A megállóhelyről való
elindulásukat az autósoknak lassítással, szükség esetén megállással kell segíteniük.
Az iskolabuszok és gyermekeket szállító autóbuszok vezetői ugyanakkor csak abban az esetben indulhatnak el a járművel, ha
meggyőződtek annak veszélytelenségétől.

Eljárás indult K. I. Jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki
2013. április 24-én 08 óra 00 perc, és 10 óra
30 perc közötti időben Jánoshalma belterületén az utcán - a pontos hely nem ismert - 1 db
szemét szedő vödörben elhelyezett 1 db barna színű, műbőr pénztárcáját ellopta a benne
lévő a sértett nevére szóló 1 db személyi igazolvánnyal, és lakcím kártyával, Adó kártyával, TB kártyával, Posta Bank bankkártyával /
PIN kód mellette volt/ és 3.000 Ft készpénzzel együtt. Lopással okozott kár: 3.000Ft,
rongálási kár nem keletkezett.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (5) bekezdés b. pontja szerint minősülő - figyelemmel a (2) bekezdés II. fordulat d. pontra - nagyobb értékre *elkövetett betöréses lopás bűntette
elkövetése miatt Sz. B. Jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki
2013. április 17-én 06 óra 45 perc és 17 óra
közötti időintervallumban a feljelentő Jánoshalmi házába ajtó benyomás módszerével
behatolt, majd az ingatlanból - különböző
arany ékszereket tulajdonított el kb. 500.000
forint értékben. A rongálással okozott kár kb.
5.000 forint.

Fotó: Premier Iskolabusz
Amennyiben a gyermekszállítást végző autóbusz az úttesten áll,
s mindkét oldali irányjelzőit használja, abban az esetben az autóbuszt
– a gyermekek be- és kiszállásának ideje alatt kikerülni sem szabad.
A szabályozás újdonsága abban áll, hogy az előzőekben ismertetett esetekben korábban az autóbuszok mellett fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel lehetett elhaladni. Május 1-jétől viszont
egyértelmű tilalom vonatkozik a gyermekszállítást végző autóbuszok
melletti elhaladásra és kikerülésére.

VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULATI TAGOK
FIGYELEM!

MEGVÁLTOZOTT AZ
ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE!

2013.03.25-től a Társulat irodája új helyre költözött. Ettől az időponttól már csak itt lehet
az ügyfélszolgálatot elérni, ahol továbbra is készséggel állnak rendelkezésükre.
Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. (Volt kollégium)
A telefonszám változatlan marad.
Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda, péntek 08.30-12.00 óra között
Kedd 13.30-17.00 óra között
Csütörtök szünnap
A Társulat a következő küldöttgyűlését 2013.05.22én 16 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal
dísztermébe, melyre ezúton a Tisztelettel meghívjuk.
Kérjük fentiek szíves ﬁgyelembe vételét a személyes ügyintézésük alkalmával.

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

2013.
június 7-én
jelenik meg

Csima János

A KRESZ-módosítás további
újdonsága, hogy a - Gyermekszállítás
-(KRESZ 160/a ábra) táblával kapcsolatban meghatározásra került, hogy az
legalább 40x40 cm méretű, fényt kibocsátó vagy megvilágított tábla legyen,
amelyet az autóbusz elején és végén
kell elhelyezni.
A jövőben a „Gyermekek” (KRESZ 84. ábra) táblával jelölt szakaszokon a tábla alatt kiegészítő táblán feltüntetett távolságon belül legfeljebb 30 km/órás sebességgel közlekedhetnek a gépkocsik.

közterület-felügyelő telefonszáma

Or vo si ügye let

Fotó: Kunság Volán
2013. május 1-jétől az iskolabusszal csak abban az esetben lehet
részt venni a közúti forgalommal, ha a jármű a „Gyermekszállítás”
tábla mellett „Gyermekszállítás” felirattal is ellátták. (A korábbi szabályozás szerint az iskolabuszokra csak a táblát kellett felszerelni,
a feliratot nem).
A KRESZ módosítása az 1. sz. függelék II. fejezetében bevezeti a gyermekszállító autóbusz fogalmát, amely nem azonos az iskolabusszal.
Amíg az iskolabusz a közoktatási intézmény munkarendjéhez
igazodva közlekedik, addig a gyermekszállító autóbusz az iskolabuszon kívül minden olyan nem menetrend szerint közlekedő jármű
lehet, amelyen gyermekek és felnőtt kísérőik utaznak, és amelyet előírásszerű „Gyermekszállítás” tábla és „Gyermekszállítás” felirat jelöl.
Fotó: Premier Iskolabusz
A gyermekek védelmére irányuló rendelkezéseken túl egyéb
KRESZ-előírások is megváltoztak.
Példaként említhető meg, hogy ezen túl lakó- és pihenő övezetbe a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője is behajthat.
Személytaxik az autóbuszöbölben, valamint az autóbusz forgalmi sávban kizárólag az utasok ki- és beszállásának idejére állhatnak meg (korábban ilyen megkötés nem volt).

06-30/565-37-58

Ügyeleti beosztás:

2013. május: , 3. Dr. Csoboth Johanna , 4. Dr. Vándor Ilona , 5. Dr. Vándor Ilona , 6. Dr. Kishonti Attila , 7. Dr. Csoboth Johanna , 8. Dr. TomCsak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe! pa László , 9. Dr. Mikó Attila , 10. Dr. Gregó Sándor , 11. Dr. Csoboth
Johanna, 12. Dr. Csoboth Johanna, 13. Dr. Kishonti Attila , 14. Dr. TomEllátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
pa László , 15. Dr. Csoboth Johanna , 16. Dr. Vándor Ilona , 17. Dr.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart. HétGregó Sándor , 18. Dr. Mikó Attila , 19. Dr. Mikó Attila Pünkösd, 20. Dr.
végén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelőző nap 17
Tompa László Pünkösd, 21. Dr. Kishonti Attila , 22. Dr. Csoboth Johanna
órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
, 23. Dr. Vándor Ilona , 24. Dr. Gregó Sándor , 25. Dr. Csoboth Johanna,
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13
26. Dr. Csoboth Johanna, 27. Dr. Mikó Attila , 28. Dr. Kishonti Attila , 29.
Telefon: (06) 77/401-088
Dr. Csoboth Johanna , 30. Dr. Gregó Sándor , 31. Dr. Tompa László,
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Június : 1. Dr. Vándor Ilona , 2. Dr. Vándor Ilona, 3. Dr. Kishonti Attila, 4. Dr. Mikó Attila, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. Gregó Sándor, 7.
Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata
Dr. Tompa László, ,
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?

Kezelés és
tanfolyamok,

Mindent egy helyen?

Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

2 l-es szénsavas üdítő több féle ízben
1,5 l-es ásványvíz
100 g-os granulált kávé

499,– Ft

200 g-os granulált kávé

899,– Ft

ajándék bögrével

69,– Ft
49,– Ft

Az akció május 10-25 között, illetve a készlet erejéig tart

ISSN 2062-4069

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

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

www.szcsk.hu

06-70/634-63-64

Anya köny vi hí rek
2013. április hónapban
született:

Novák Olivér (Anyja neve: Kurucz Katalin),
Ádám Boróka (a.n.: Édes Gabriella),
Horváth Dzsesszika (a.n.: Kiss Anita)
Házasságot kötött:

Petróczky Ferenc

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

Takács István és Zoó Edit
GRATULÁLUNK!

