
XXVII. év fo lyam 2. szám

Megjelenik minden hónap első péntekénMegjelenik minden hónap első péntekén

 Ára: 170 forint 2012. február

Já nos hal ma Vá ros 
ön kor mány za tá nak lap ja

HUNYADI NÉPEHUNYADI NÉPEHUNYADI NÉPE
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
J Á N O S H A L M I

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

HUNYADI NÉPE
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

I S S N  2 0 6 2 - 4 0 6 9

www.janoshalma.hu 
Jánoshalma Város 
hivatalos honlapja

Lapszámaink itt is olvashatóak!

2012. január 26-án 
13 órai kezdettel Köz-
biztonsági Fórum 
megrendezésre került 
sor az Imre Zoltán 
Művelődési Központ-
ban. A rendezvény-
re meghívást kaptak a 
Jánoshalmi Kistérség 
településein élő, föld-
területet, vagy tanya-
területet, tanyaépüle-
tet használó tulajdo-
nosok. A fórum össze-
hívásának célja a ter-
ménylopások, épü-
letbetörések, rongá-
lások növekedésé-
nek megakadályozá-
sa volt. A jánoshalmi 
polgármesteri hivatal 
közel 250 meghívót 
küldött ki a fórumra, 
ennek következtében 
nagyon sokan eljöt-
tek, de szép számmal 
voltak Borotáról és 
Kéleshalomról is.

Czeller Zoltán polgármester úr köszöntötte a jelenlé-
vőket, a fórum meghívott vendégeit, Dr. Husti János rend-
őr alezredest, rendőrségi tanácsost, a Kiskunhalasi Kapi-
tányság kapitányságvezetőjét, valamint Bányai Gábort, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökét, országgyűlési 

képviselőt, és Csernák Roland századost, a Jánoshalmi 
Rendőrőrs nyomozóját. 

Bányai Gábor örömének adott hangot, amiért a ren-
dezvényt sokan megtisztelték a jelenlétükkel. Az elnök úr 
hozzászólásában kifejtette, hogy a bűnmegelőzésre for-
dítandó pénzeszközök és emberi erőforrások minél haté-
konyabb felhasználására lesz szükség a jövőben. A cél 
elérése érdekében helyi kezdeményezések elindítását is 
jónak látta a lakosok részéről, természetesen a megfelelő 
törvényi háttér szem előtt tartásával, és az önkormányzat 
tudtával. Emlékeztetett arra, hogy a néhány évvel ezelőtt 
még működő mezőőrséget azért kellett megszüntetni, 
mert nem volt fenntartható, az állami normatíva mellett 
csak az önkormányzat támogatta a működését, a föld-
területeket és gyümölcsösöket használók döntő több-
sége nem járult hozzá a hatékony munkavégzés feltét-
eleit megteremtő költségekhez.

Dr. Husti János kapitány úr elmondta, hogy a jövőben 
meg kívánják sokszorozni a rendőri jelenlétet a térségben, 

több alkalommal terveznek a külterületi részeken is ellen-
őrzéseket. A kapitány úr a bűnesetek megelőzésével kap-
csolatban azt kérte a lakosságtól, hogy telefonon sürgő-
sen jelentsék a rendőrségnek a gyanús, ismeretlen jármű-
vek, személyek mozgását a térségben, segítsék elő ezzel 

a rendőri munka haté-
konyságát.

Sánta Zoltán a DEL-
TA-SEC Kft. képvisele-
tében tájékoztatást tar-
tott a tanyás ingatlanok 
tulajdonosai számára a 
tanyákat érintő személyi 
és vagyonvédelmi meg-
oldásokról.

A lakosok részé-
ről sokan felszólaltak, 
jelezték a már eddig 
felmerült problémá-
kat, elmondták javasla-
taikat, továbbá többen 
az együttműködésükről 
biztosították az önkor-
mányzatot, a rendőrsé-
get és a polgárőrséget.

Mészáros István a 
Jánoshalmi Önkén-
tes Polgárőr Egyesü-
let elnöke hozzászólá-
sában aláhúzta, hogy a 
helyi polgárőrség tagjai 
továbbra is készek az 
önkéntes szolgálatra, 
lehetőségeikhez mérten 
mindent megtesznek a 
közbiztonság megőrzé-

séért. Mészáros István több ponton is problémásnak 
nevezte az elmúlt évek gyakorlatát. A helyi polgárőrség 
munkáját jó megközelítéssel csak az önkormányzat, 
valamint az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület és 
néhány vállalkozó támogatta üzemanyag költség for-
májában. Ennek azért van jelentősége, mert járőrözési 
feladatukat csak abban az esetben tudták, és tudják ellát-
ni, ha van üzemanyagra pénz. Munkájuk során több alka-
lommal is külön lakossági elvárásoknak tettek eleget, jár-
őröztek a tanyák, gyümölcsösök, földterületek körül, úgy, 
hogy a tulajdonos előtte támogatási ígéretet tett. A lakos-
sági támogatás azonban, mind a mai napig csak ígéret 
maradt…

Czeller Zoltán a lakossági kérdésekre adott válaszá-
ban kiemelte, hogy az önkormányzat ezután is szorosan 
együtt kíván működni a rendőrséggel és polgárőrséggel 
annak érdekében, hogy a bűnesetek ne szaporodjanak 
el a térségben.

-r  -n

Fórum a közbiztonságról

Úgy tűnik még sem ette meg a kutya 
a telet! Az elkövetkezendő napokban 
ránk köszöntő hideg kemény próba 
elé állítja az utcán élőket és a tüzelő 
nélkül, lakásukban egyedül élő idős 
embereket. A zord idő beálltával 
veszélybe kerülnek a hajléktalanok 
és a fűtetlen lakásban élők. Figyel-
jenek oda rájuk, működjenek együtt 
a rendőrséggel, a polgárőrséggel, 
karitatív szervezetekkel! Kérjük, 
fordítsanak fi gyelmet az egyedül 
élő időseket és a hajléktalanokat 
közvetlen veszélyeztető kihűléses 
halálesetek megelőzésére, tekin-
tettel arra, hogy az elkövetkezendő 
napokban és hetekben zord, hideg, 
csapadékos időjárás várható. 
Az Önkormányzat és a rendőrség ki-
emelt fi gyelmet fordít a kihűlés meg-
előzésére haladéktalanul gondoskodik 
a krízishelyzetben lévők elszállíttatá-
sáról, továbbá felvilágosítást ad a ka-
ritatív szervezetek szolgáltatásairól a 
veszélyeztettek számára, amennyiben 
az ilyen kérdéssel fordul hozzá.
Kiemelt fi gyelmet kell fordítani a la-
kásukban, házukban – bármilyen ok-
ból – fűteni nem tudó, főleg egyedül 
élő, idős emberekre is. Tüzelő nélkül, 
hideg lakásban túlélési esélyeik csök-
kennek.

Az állami intézményeken, a civil szer-
vezeteken túl az egyes állampolgár-
oknak is nagy szerepük lehet abban, 
hogy a további halálesetek megelőz-
hetőek legyenek. Így mindenki aktívan 
segítséget nyújthat a hideg időben, ha 
az eddigieknél jobban fi gyel a környe-
zetében élőkre, a legveszélyeztetet-
tebb, tudottan magányos idős embe-
rekre.
Tegyenek bejelentést azokban az 
esetekben, amikor távolabb élő hoz-
zátartozójukkal, ismerősükkel vá-
ratlanul, minden különösebb indok 
nélkül megszakad a kapcsolatuk, 
életjelet semmilyen formában nem 
adnak magukról, amikor ismerten 
otthon tartózkodó szomszédjuknál 
nem észlelnek életvitelszerű moz-
gást.
Kérünk mindenkit, kísérjék fi gye-
lemmel „hogy füstöl-e a kémény a 
lakott házak tetején” mert több alka-
lommal fűtetlen lakásokban, házak-
ban hűltek ki emberek!
Kérjük, hogy mennyiben tudnak 
olyan emberről, akit akármilyen 
okból kihűlés veszélyeztethet, tár-
csázzák az ingyenesen hívható 107-
es, vagy a 112-es telefonszámokat, 
illetve jelezzék a tapasztaltakat az 
önkormányzatnak! 

Figyelem! 
Kihűlés veszély!

Február 3. 
péntek 21 óra

DUMBFOUND 
EGYÜTTES 

KONCERTJE
Február 10. 

pénteken 22 óra

FARSANGI 
WELCOME 

BULI

Február 18. szombat 9-12
FARSANGI 

ÁLARCKÉSZÍTÉS
Február 20. hétfő 16 óra

DR. RENDEK 
MAGDOLNA 

TERMÉSZETI KÉPEIBŐL 
NYÍLÓ KIÁLLÍTÁS 

MEGNYITÓJA
Február 22. szerda 14 óra

ELVARÁZSOLT 
KATINKA – színházi 

előadás gyerekeknek

Februári  programok az
 Imre Zoltán 

Művelődési Központban
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A könyvtárban 2012. január 26-án 
a Városi mesemondó versenyen a 
két általános iskola 18 legjobb mese-
mondója  élvezetes mesemondásá-
val örvendeztette meg a nagyszámú 
közönséget.  Hosszas tanácskozás 
után a zsűri (Sere Mihályné ny. peda-
gógus, Lehoczki Emőke logopédus, 
Szabó Andrea könyvtáros, magyarta-
nár) a következő döntést hozta: 
Alsó tagozat: 

1. Csernák Hunor 1.a 
Hunyadi J. Ált. Isk.
2. Kiss Enikő  2.a  

Szent Anna Kat. Ált Isk.
3. Mike Márk  3.b 

Szent Anna Kat. Ált Isk.

Felső tagozat: 
1. Szőke Janka 5.G  

Hunyadi Isk.
2. Czibolya Viktória  5.G

 Hunyadi Isk.
3. Papp Dániel 6.o 

Szent Anna Kat. Ált. Isk.

Városunkat   Kecskeméten a Kato-
na József Könyvtárban a Mesemon-
dók megyei találkozóján Csernák 
Hunor és Szőke Janka képviseli. 

Minden mesemondónak gratu-
lálunk a színvonalas szerepléshez, 
köszönjük a szülők és a felkészítő 
pedagógusok munkáját! 

Egy sikeres pályázatnak köszön-
hetően 2012. január 7-én megala-
kult a Kistérségi Ifjúsági Tanács (KIT) 
Jánoshalma, Mélykút, Borota és 
Kéleshalom összefogásával. Elsőd-
leges célja a térségben élő fiatalok 
mozgósítása, társadalmi szerepvál-
lalásuk elősegítése, közösségépítés. 
A KIT tagjai olyan fiatalok, akik tevé-
kenyen részt akarnak venni a helyi és 
kistérségi közösségi élet megszerve-
zésében és fenntartásában. 

A megalakulás egyik fontos előz-
ménye egy projektgeneráló szeminá-
rium volt, ahol a fiatalok saját tapasz-
talataik alapján először egy helyzet-
elemzést végeztek, az ifjúsági munka 
jelenéről a térségben. A nap folytatá-
saként a fiatalok saját ötleteiket mond-
hatták el és adhatták elő a többiek 
számára az ifjúsági munka témakör-
ében. A szeminárium végén a közel 
negyven fiatal kiválasztotta azt a 13 
személyt, akik a Kistérségi Ifjúsá-
gi Tanácsban képviselni fogják őket: 
Borotáról Fodor Márk, Kiss Adrienn 
Kitti; Jánoshalmáról Blázsik Endre, 
Faddi Tamás, Kovács Kitti, Sendula 
Flóra, Rácskai Zsuzsa; Kéleshalmáról 
Maruzsa Nikolett, Bende Szabolcs; 
Mélykútról Behány Balázs, Sári Diá-
na, Szabó Péter és Szirák Noémi.

Megalakult a KIT 5 főből álló opera-
tív szerv a tanács menedzsmentje:

adminisztrátor: Faddi Tamás

külső szervezési menedzser: 
Fodor Márk

belső szervezési menedzser: 
Kovács Kitti

kommunikációs menedzser: 
Maruzsa Nikolett

ifjúsági koordinátor: Sári Diána
A tanácsban részt vevő fiatalok 

azóta sem tétlenkednek. Január 21-én 
megtartották az első ülést melynek 
keretében elkészült a KIT alapjait tar-
talmazó Szervezeti Működési Sza-
bályzat. De ezzel sem zárult le a fia-
talok munkája, rengeteg tennivaló vár 
még rájuk. Az elkövetkezendőkben 
feladatuk lesz helyi szinten létrehozni 
a tanácsot, valamint számos program 
megszervezése vár még rájuk. 

A KIT a következő programokat hir-
deti meg, melyekre szeretettel várunk 
minden fiatalt:
2012.02.04. Farsangi jelmezverseny 
Borotán
2012.02.25. Nebuló Kupa Jánoshal-
mán
2012.03.03 Ki-Mit Tud általános isko-
lások számára Mélykúton
2012.03.10. Ki-Mit Tud középiskolás-
ok számára Jánoshalmán
2012.03.15. Kiállítás Jánoshalmán 
„Ez én vagyok” címmel
2012.03.17. Keresztény ifjúsági kon-
cert Mélykúton

Sári Diána

2012. január hónapban újabb 
tíz vajdasági nemzettársunk – 
Temerinből, Szenttamásról és Topo-
lyáról – szerezte meg a magyar 
állampolgárságot, akik nálunk nyúj-
tották be a kérelmüket, és szintén 
nálunk tették le az állampolgársági 
esküt. Nagyon nagy öröm ez a szá-
mukra. Beszéltek az érzéseikről, bár 
a könnyektől csillogó szemük szavak 
nélkül is beszélt. Azt mondták, úgy 
érzik, ezután ők is tartoznak valaho-
vá. Eddig is jó magyarok voltak, de 
ez egy olyan pluszt adott nekik, hogy 
ezután még jobb magyarok lesznek. 

Az egyik vajdasági fényképész 
mesélte, hogy sokan, akik megkapták 
a magyar állampolgárságot, bevitték 
hozzá az üzletbe a honosítási okira-
tukat sokszorosításra, mert levélben 
szétküldik az ismerőseiknek, hogy az 
örömüket megosszák velük.  

Kívánjuk mindannyiuknak, hogy 
áldás kísérje életüket magyar állam-
polgárokként is!

„Eddig is jó magyarok voltak…”

Beiratkozási időpontok
Az önkormányzati és egyházi intézmény vezetők megállapodtak abban, 

mikor szeretnék lebonyolítani a leendő bölcsődések, óvodás és elsős tanulók 
beíratását. Ezek alapján születtek az alábbi döntések: 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Városban az óvodák-
ba és a bölcsődébe történő jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határoz-
za meg: 2012. április 16-27-ig hétfő- csütörtök :8 és 16 óra között,  pénteki 
napon pedig 8 órától -12 óráig

Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Városban az általános 
iskolákban a tanköteles tanulók első évfolyamra való beiratkozás időpontját 
az alábbiak szerint határozza meg: 2012. március 23-án  pénteken 08:00 
-16:00, valamint 2012. március 24. szombaton 08:00 -12:00

Fiatalokkal a 
fiatalokért

Városi mesemondó verseny

Fellépett Leblanc Győző 

Jánoshalma Város Önkormányzata 2011. december 20-án délután látta 
vendégül városunk nyugdíjasait az Imre Zoltán Művelődési Központban Idő-
sek karácsonya rendezvényen felléptek a Napközi Otthonos Óvoda óvodá-
sai, Hunyadi János Általános Iskola diákjai és a Szabó Gréta a katolikus isko-
la diákja, valamint a Mezei Csokor, az Új Pávakör és a Pöndölösök. A délután 
sztárvendége Leblanc Győző volt, aki  Tóth Évával az operett irodalom slágere-
ivel szórakoztatta a nézőteret zsúfolásig megtöltő szép korú jánoshalmiakat.
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A Városgazda Kft. keretein belül működő Városfejlesz-
tési Társaság a Képviselő-testület 2012. január 16-i ülésé-
re tájékoztatót készített Jánoshalma Város Önkormányza-
tának európai uniós forrásból támogatott projektjei mag-
valósításának aktuális helyzetéről. A társaság beszámoló-
ját a testület elfogadta. A Képviselő-testület az alábbiak-
ban közölt írással tájékoztatja a város lakosságát az aktu-
alitásokról.

DAOP-5.1.2/A 
„Jánoshalma Város Integrált fejlesztése”

A záró elszámolás folyamatban van. A Főtér és hoz-
zá kapcsolódó parkolók esetében sor került a garanciális 
bejárásra. A kivitelező 2012. április 15-ig vállalta a garanci-
ális bejárás során felvetődött hiányosságok pótlását.

A pályázat a Közreműködő Szervezet részéről történő 
zárása 2012. I. negyedévében várható.

DAOP-4.2.1/B 
Iskola+diákélelmezés felújítása

A projekt záródokumentumainak beadása a Közremű-
ködő Szervezet részére: január vége. Az iskolával, Diák-
élelmezési Konyhával kapcsolatos esetlegesen felmerülő 
hibák, hiányosságok javítása folyamatos a kivitelező, Haj-
dú Épker részéről.. 

DAOP-3.1.2/B jelű, Kerékpárút fejlesztése
A projekt zárása megtörtént. A pályázat pénzügyi lebo-

nyolítása végett létrehozott elkülönített bankszámla akkor 
szüntethető meg, amikor a záró csomag elfogadásá-

ról megérkezik a határozat a Közreműködő Szervezettől. 
Ezen kívül más önkormányzati feladat nincs a pályázattal.

DAOP-3.2.1/B jelű, Buszmegálló kiépítése
A 2011. őszén kiírt közbeszerzési eljárás során megtör-

tént a beruházás kivitelezőjének kiválasztása. A nyertes 
Duna Aszfalt Kft-vel kötött szerződést a Czeller Zoltán pol-
gármester úr aláírta. A projekttábla kihelyezése megtörtént 
a Polgármesteri Hivatallal szemben lévő parkolóban. 

A buszpályaudvar kivitelezésének ütemezését nagy-
ban befolyásolja a szennyvíz beruházás kezdete. A hiva-
tal előtti útszakasz felújítása érintett a szennyvízberuhá-
zásban is, mindazonáltal addig nem célszerű megkezde-
ni az útfelújítást, amíg a szennyvíz csatorna és közművek 
nem kerülnek elhelyezésre. Az önkormányzatnak ebben a 
kérdésben még egyeztetéseket kell folytatni a Közremű-
ködő Szervezettel és a programok Irányító hatóságával A 
Buszpályaudvar projekt fizikai zárásának határideje 2012. 
augusztus 30. Az optimális megvalósítási időtartam 2,5-3 
hónap, ami azt jelenti, hogy a kivitelezőnek 2012. júniusá-
ban már munkaterületet kell biztosítani, a fentebb megha-
tározott feltételekkel.

DAOP-1.1.1/G jelű, 
„Ipari Terület fejlesztése”

A volt laktanya területének hasznosítására irányuló 
önkormányzati törekvések 2007. óta folynak. Legelőször 
a terület szennyezőanyagoktól való kármentesítése történt 
meg, majd az önkormányzat egy Földhivatali eljárás során 
belterületbe vonta, felparcellázta a megközelítőleg 26 hek-
tárnyi területet. 5 évnek kellett eltelni a mai magyar viszo-
nyok között, hogy azt lehessen mondani, az elképzelések 
célhoz érnek. 2011-ben a DÉMÁSZ és DÉGÁZ tervek elké-
szülte után a szolgáltatók elvégezték az áram - és gázve-
zetékek bevezetését. 2012-ben jó esély van arra, hogy a 
víz-szennyvíz közművek is kiépülnek, és a központi út is 
aszfaltozásra kerül. Az önkormányzat 2011. év végén kiír-
ta a kivitelezők kiválasztására vonatkozó közbeszerzé-
si eljárást, ami még nem zárult le. A Közreműködő Szer-
vezet felé a pályázati dokumentumok beadásra kerültek, 
amelyek tartalmazzák az elektromos hálózat kiépítése, a 
kármentesítés, valamint a telekalakítás tárgyában kifize-
tett számlákat.

DAOP-3.1.1/B jelű, 
Belterületi utak fejlesztése

A projekt zárása megtörtént, a pályázat pénzügyi elszá-
molására létrehozott, elkülönített bankszámla megszünte-
tésre került.

Jánoshalma Város Képviselő-
testületének rendelete alapján 
minden évben lehetőség van
„Jánoshalma Város Díszpolgára”

„Jánoshalma Város 
Tiszteletbeli Polgára”
„Jánoshalma Város 
Kiváló Pedagógusa”

„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város 
Egészségügyéért”

„Jánoshalma Város
 Szociális Munkáért”
„Jánoshalma Város 
Közszolgálatáért”

„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”

„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj

cím adományozására.

Az egyes címek adományozásának 
konkrét feltételeit a 19/2008(IX .12.) 
Ör.sz. rendelet szabályozza. 
A címek adományozására javaslatot 
tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak ¼-e ,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett 

társadalmi, gazdasági szervezetek, 
intézmények,

d.) egyesületek szakmai, szövet-
ségek, kamarák, érdekképviseleti 
szervek, egyházak,

e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos 
állampolgár,

f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot 
tehetnek fentieken kívül az egyéni 

vállalkozó vagy a gazdasági társa-
ság munkavállalói.

Valamennyi kitüntető díjra vonatkozó-
an a javaslattételre jogosult egy alka-
lommal díjanként csak egy személyre 
(közösségre) tehet javaslatot.
A javaslati lap és a rendelet a www.
janoshalma.hu címen elérhető, letölt-
hető.
A javaslatokat 2012. március 1. 
napjáig Jánoshalma Város Polgár-
mesterének kell megküldeni. (Pol-
gármesteri Hivatal – 6440 Jánoshal-
ma, Béke tér 1.)
A címek odaítéléséről a Képviselő-
testület – mint adományozó – minő-
sített többséggel dönt.
Az elismeréseket a Polgármester 
adja át az adományozottnak, hoz-
zátartozójának vagy megbízottjának 
az alábbiak szerint, ünnepi alkal-
makkor:

„Jánoshalma Város Kiváló Peda-- 
gógusa” címet a Városi Pedagógus 
Napon,
„Jánoshalma Város Kultúrájáért”, - 
„Jánoshalma Város Szociális Mun-
káért”, „Jánoshalma Város Sport-
jáért” címeket a Jánoshalmi Napo-
kon,
„Jánoshalma Város Közszolgálatá-- 
ért” címet a Köztisztviselői Napon,
„Jánoshalma Város Egészségügyé-- 
ért” címet a Semmelweis Napon,
„Jánoshalma Város Díszpolgára”, - 
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli 
Polgára”, „Jánoshalma Város Élet-
mű” kitüntető címeket, továbbá a 
„Bátorság érdemszalag” és „Az Év 
Vállalkozója” díjat az augusztus 
20-i ünnepi testületi ülésen.

 Tájékoztató
a kitüntető címek adományozásáról

60 perces vizsgálat
– 100 %-os kimutatás, 

szervekre bontva 
– Gyors, kényelmes és

fájdalommentes
– Gyógyszer, vitamin, más anyagok

szervezetre gyakorolt tesztje
– Góckutatás, okok felderítése
A betegségeket jobb 

megelőzni, mint kezelni!

Bejelentkezés:
 +36-30/32-99-800

Egészségfelmérés 
diagnoszt ikával! 

Jánoshalma Város 
Polgármesteri Hivatalának

Tájékoztatója
A hivatal székhelye:  6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Levélcíme: Jánoshalma Város Önkormányzat
 Polgármester Hivatala 6440 Jánoshalma, Pf. 49.
Telefonszámai 77/501-001 77/501-002, 77/501-003

Okmányiroda gépjármű ügyintézés: 77/ 501-012
Okmányiroda általános tájékoztató: 77/ 501-011
Gyámhivatal telefonszáma: 77/610-335
Polgármesteri Hivatal telefax-száma: 77/401-788
E-mail címe:                              polghiv@janoshalma.hu
Weblap:                                     www.janoshalma.hu

A Képviselő-testület 2012. január 16-i 
ülésén pályázat beadásáról döntött, 
amely az Imre Zoltán Művelődési 
Központ, és a könyvtár eszközellá-
tottságának és szolgáltatásainak bő-
vítésére irányul. A Képviselő-testület 
célja, hogy a lakosság részéről felme-
rülő igényeket minél nagyobb mérték-
ben kielégítse.
A 4/2004.(II.20.) NKÖM a helyi önkor-
mányzatok könyvtári és közművelő-
dési érdekeltségnövelő támogatásá-
ról szóló rendelet 9. § (1) bekezdése 
szerint a helyi önkormányzat 2011-
ben március 25-ig nyújthatja be pá-
lyázati igényét a lebonyolítással meg-
bízott Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságához.
A támogatás mértéke az elbíráláskor 
a rendelet 3.§ értelmében a kapott tá-
mogatás nem elsősorban a céltól, ha-
nem az önkormányzat által biztosított 
önerő mértékétől függ.

A rendelet 8. § (1) bekezdése kimond-
ja: „A közművelődési támogatásokra 
rendelkezésre álló összeg a helyi ön-
kormányzat által fenntartott, illetve az 
önkormányzattal kötött közművelődé-
si megállapodás alapján működő köz-
művelődési intézmények, közösségi 
színterek technikai, műszaki eszköz-
állományának, berendezési tárgyai-
nak gyarapítására használható fel”
A Lajtha László Nonprofi t Kft. az Ön-
kormányzat hozzájárulásával jogosult 
a támogatás igénylésére, mivel meg-
állapodása van az Önkormányzattal.
A Lajtha László Nonprofi t Kft. a pályá-
zaton elnyert összeget az új Kultu-
rális Központ, műszaki eszközállo-
mányának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására fordítja.
Jánoshalma Város Képviselő-testüle-
te úgy döntött, hogy a pályázat kerül-
jön beadásra, és erre a célra pályázati 
önerőként 1 millió forintot biztosít.

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az
 Okmányirodában lehetőség van az illetékek, díjak 

További információ kérhető az Okmányirodában
 a következő telefonszámon: 77/501-011.

Tisztelettel:                               Dr. Benda Dénes 
                     címzetes főjegyző

BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ  
FIZETÉSÉRE

Pályázat 
"Az önkormányzatok 
érdekeltségnövelő, 

közművelődési fejlesztő 
támogatására"

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli 

irodáinál 
(okmányiroda, gyámhivatal, humán iroda stb.)

Hétfő de. 8.30-12-ig  du. 13-16 óráig

Kedd nincs ügyfélfogadás!

Szerda de. 8.30-12-ig du. 13-16 óráig

Csütörtök nincs ügyfélfogadás!

Péntek de. 8.30-12 óráig

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
irodájának ügyfélfogadása rendje:

Hétfő de. 8.30-12-ig  du. 13-16 óráig

Kedd  de. 8.30- 13 óráig

Szerda de. 8.30-12-ig du. 13-16 óráig

Csütörtök de. 8.30- 13 óráig

Péntek de. 8.30-12 óráig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Városi Gyámhivatal a Polgármesteri Hivatal 
épületéből elköltözött a Jánoshalma Arany J. u. 13. sz. alá. 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalt személyesen 
csak ügyfélfogadási időben keressék fel!

Tájékoztató a pályázatokról
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Nyári táborok

A Magyar Kultúra Napja, 
január 22.

A Himnusz születésnapját méltó módon ünnepeltük meg intéz-
ményünkben.

Iskolánk az alábbi nyári táborokat hirdeti meg a 2012. évi vaká-
cióra:

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR alsó tagozatosok részére

CINKA PANNA TÁBOR ingyenes tábor a lovári tagozat  diák-
jainak

ERDÉLYI TÁBOR cseretábor a csíkszeredai Petőfi Sándor 
Általános Iskola diákjaival, az idei évben ERDÉLYBEN

Az LHH Kistérségi projektjei című pályázat a TÁMOP5.1.1-
11/1/A projekt keretében  40 millió forintot nyert.

Intézményünk e projekt keretében a következő oktatásokat/
képzéseket ajánlja Önöknek: 

Amennyiben valakinek nincs meg a nyolc osztályról a bizonyít-
ványa, 2012. szeptember 1-jétől 2013. január közepéig megsze-
rezheti a 7. osztályról, 2013. június 15-ig a 8. osztályról a bizo-
nyítványt. A pályázat eredményes elbírálása esetén képzési hoz-
zájárulást biztosítunk. 

Részt vehet alapfokú informatikai képzésünkön, amelyről 
TANÚSÍTVÁNYT állítunk ki. 

Jelentkezzen, megéri!
Amennyiben Ön GYÁS-on, GYES-en tartózkodik, 35 év alat-

ti hátrányos helyzetű. 
Amennyiben tartósan munkanélküli.
Amennyiben tartósan csökkent munkaképességű.

INGYENES ECDL-FULL    

Amennyiben a szintfelmérő alapján bejut az első 12-be, akkor 
400 órás tanfolyamon vehet részt! Ingyenesen biztosítjuk a vizs-
galehetőséget is. 

Kísérleti jelleggel 2012. szeptember 1-jétől a 4.b osztályos 
gyermekek heti 2 órában tanulják az informatikát. Ebből heti 1 
órában közös számítógépes képzésben vehet részt szülő-gyer-
mek egyaránt.

Tájékoztatás: szerdánként 7.30-8.45 között, munkanapokon 
                      Jánoshalma, Radnóti u. 13. 
                       Tel.: 77/501-169
Jelentkezés a programra: pontos elérhetőség megadásával, 

iskolai végzettség megjelölésével.

Jánoshalma, 2012-01-24
Somogyiné Sági Piroska

igazgató

A város i 
m e s e m o n -
dó verseny-
ről tovább jutó 
Szőke Janka 5. 
G és Csernák 
Hunor 1.c osz-
tályos tanu-
lók képvise-
l ik városun-
kat a Kecske-
méten megren-
dezésre kerülő 
megyei  fordu-
lón.

Az Invokáció – „Segítségül hívás” és az 
Alma Mater Alapítvány közös nagysikerű ren-
dezvénye volt a Jótékonysági Pótszilveszter. 
A rendezvénynek ezúttal a megújult, elegáns 
Hunyadi Diákkonyha adott helyt.

A zenés, táncos mulatság elsődleges cél-
ja a szórakozás volt. A rég nem látott barátok, 
osztálytársak, családok és iskolatársak szá-
mára a báli sokadalom kiváló alkalom volt a 
találkozásra. A hagyományos báli bevételekből 
(szponzorok adományai, jótékonysági tombo-
la, egyéni támogatás, támogatói jegyek) min-
den évben az általános iskolai és a gimnáziumi 
tagozat diákjainak segítése történik, valamint 
az oktató-nevelő intézmények támogatása. 

A 2012-ben összegyűlt összeg felhaszná-
lásának célja: hozzájárulás verseny nevezé-
si, nyelvvizsga, osztálykirándulás, tábor költ-

ségeihez.. 
Alkalmazottaink a konyhavezető irányításá-

val első osztályú svédasztalos vendéglátással 
rukkoltak ki. A süteményekről, a pogácsáról az 
intézmény szülői szervezetének tagjai gondos-
kodtak. A bál bevétele: 360 ezer Ft.

Köszönjük a szponzorok: Czeller Zoltán, 
Komáromi Lajos, Kovács József, Ádám Gyu-
la,  Dr. Vavró Beáta, Dr. Mikó Attila, Dági József 
(Műszaki kereskedés), Kiss Árpád, Nikli Károly 
támogatását.

Köszönjük a résztvevőknek, hogy tombola 
felajánlásukkal, a támogatói jegyek megvásár-
lásával sikeressé tették rendezvényünket.

A tombola fődíját 11. osztályos tanulónk szülei 
nyerték (Rácskai Róbertné). A nyeremény egy 3 
napos wellness hétvége volt Mórahalmán.

Kedves Szülők, Érdeklődők!

A 8 évfolyamos és 4 évfolya-
mos gimnáziumba jelentkezők 
számára a szaktanárok három 
alkalommal felkészítő foglalko-
zást tartottak matematikából, 
magyarból és idegen nyelvből. 
A diákok részéről nagy volt 
az érdeklődés. Kipróbálhatták 

tudásukat, érdekes feladatokat 
oldottak meg. A felkészítő vizs-
gával zárult. Az eredmények 
alapján mérleget vonhattak a 
diákok felkészültségükről, és 
ez segítséget nyújthat az isko-
laválasztásban.

Célom a jövőm

Helyesírási verseny
Az alsó tagozat 3. és 4. évfolyamán január 26-án helyesírási versenyt szerveztünk. A harmadikosok az ajándékozásról szóló, a 

negyedikesek a Balatonnal kapcsolatos szöveget másolták, majd a j és ly betű alkalmazásáról, a magánhangzók hosszúságának 
jelöléséről és a tulajdonnevek helyesírásáról adtak számot. 

3. évfolyam: I. Kőszegi Szabolcs Kéleshalom, II. Friebert Dorina 
3.c, III. Mészáros Mirella 3.c, Dicséretes: Keresztesi Boldizsár 3.c

4. évfolyam: I. Szécsi Nikolett 4. b, II. Nagy Enikő 4.b, 
III. Boros Réka 4.a, Dicséretes: Lipka Barbara 4.a

Vörös Adrián, Balázs Jázmin, Kármán Miksa Dudás Ivett, Koszorús Dorina, Horváth Roland

Helyezettek: 

Jótékonysági Pótszilveszter a Hunyadiban

A mese gyönyörködtet, álomba ejt, örömet szerez, segít 
legyőzni a félelmeket, erkölcsi szépségekre tanít, mert a gonosz 
elnyeri méltó büntetését, gazdagítja a képzeletet, a természet és 
az emberi élet igazságaira tanít, útmutatást ad, hogy a gyermek 
megtalálja élete értelmét. Amikor mesélünk a gyerekeknek, szin-
te megjelenítjük a mesét, ilyenkor a gyerekek és a mesélő kép-
zeletét átjárja a látvány, az érzések, a hang, a szín. A mesében 
a gyerekek csodálatos módon feloldják a szorongásaikat, mert 
a legkisebb királyfi győzedelmeskedik, a sárkányt legyőzik, a 
hamis pórul jár. 

„Mesélj”, mondja a kisgyerek, amely azt jelenti, hogy foglalkozz 
velem, figyelj rám, beszélj hozzám. „Mesélj mindennap” hirdeti az 
országos kampány, - igen meséljünk a gyerekeinknek állatokról, 
mondjunk rövid történetet eseményekről, saját gyermekkorunk-
ból és ne csak mesekönyvből, hanem fejből, mert ennek van a 
legnagyobb értéke. 

Valódi élmény lehet, amikor a felnőttek eljátsszák a kedvenc 
mesét, igazi színházban. Az igazi színház nagy ünnep, amikor 
a család együtt élheti át a színház varázsát, megelevenedik a 
képzeletbeli meseszereplő, ott a díszlet, a drámai vagy humo-
ros helyzet, a fények, a zene. Mi a Radnóti utcai óvoda óvónői, 
a színház varázsát szerettük volna nyújtani gyermekeinknek és 
a szülőknek, A brémai muzsikusok című jótékonysági mesejáté-
kunkkal.

Bruno Bettelheim szerint „a mese, a felnőtt szívből jövő ajándé-
ka” reméljük mesejátékunkkal örömöt és ajándékot tudtunk min-
denkinek nyújtani. 

Köszönjük mindenkinek, aki érdeklődésükkel megtisztelték 
előadásunkat. 

Köszönjük az Imre Zoltán Művelődési Központ dolgozóinak, 
hogy odaadó segítségükkel hozzájárultak meseelőadásunk sike-
réhez. 

Rostás Róbertné
óvodapedagógus

Mesélj!

Győztes mesemondók
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  A hazai növény-, állatfajok, illetve faj-
ták kiemelt fontosságú nemzeti örökségeink, 
közkincseink. A genetikai alapok védelme és 
további kiszélesítése fontos élelmiszer-önren-
delkezési, élelmezés-, élelmiszer- és ezzel 
együtt nemzetbiztonsági kérdés. Az agrárbioló-
giai sokféleség fenntartása szükséges ahhoz, 
hogy a jövő társadalma megfelelő válaszokat 
tudjon adni a természeti és gazdasági kihívá-
sokra (pl. a klímaváltozásra, a gazdasági/élel-
miszerválságok következményeire). A mezőgaz-
daság tartós alkalmazkodásának nélkülözhetet-
len feltétele tehát a gazdálkodók alkalmazkodó-
képességének javítása. Egyre inkább szükség 
van olyan programokra, amelyek javítják a hatá-
sokkal leginkább érintett gazdálkodók, közössé-
gek tudatosságát. Az egyik legfontosabb elem  
az ilyen programokban az állatállomány növelé-
se, különösen azoknál a gazdálkodóknál – tér-
ségekben –, ahol a takarmánytermelés és trá-
gyakezelés feltételei biztosítottak. Kiemelt cél az 
is, hogy az őshonos állatfajták tartásának jöve-
delmező körülményeit kormányzati eszközök is 
segítsék. 

 A VM ASzK-t fenntartó Vidékfejleszté-
si Minisztérium iskolái számára az elmúlt évben 
már biztosította, hogy kapcsolódni tudjanak a 
programhoz. A jánoshalmi iskolában magyar 
vetőmagok beszerzésére és egy cigája törzste-
nyészet átvételére nyílt lehetőség a támogatás-
ból.

Egy solti gazdálkodó 45 anyából álló tel-
jes tenyészetét vásároltuk meg decemberben 
a támogatási lehetőséggel együtt. A vemhes 
anyajuhok január közepén már utódokkal – 
fekete  kisbárányokkal - örvendeztettek meg 
bennünket. A törzstenyészet a tenyészállat-elő-
állítás színtere, ahol a tenyésztői munka, vala-

mint a tenyészállatok teljesítményei is az átlag 
feletti. A most született utódok már genetikailag 
kimagaslóan értékes állatoknak számítanak un. 
nukleusz állatok. 

A fajtaválasztás során a nagy ellenálló-képes-
ség, a kiváló anyai tulajdonságok, a gyors növe-
kedés, a többoldalú hasznosíthatóság volt a 
szempont számunkra.

 A jövő a házunk körül kezdődik. A 
cigája olyan állatfajta, amelyet a tradíció máig 
megőrzött, és jól megfelel a ház körüli tartás-
ra. A tanulóink többsége gazdálkodók gyer-
meke, de vannak köztük olyan diákok is, ahol 
a családban teljesen idegen az állatok tar-
tása és gondozása. A juhtartás mostanában 
nem túl népszerű, ezért biztatást kívánunk 
adni ehhez a nálunk végzett minden diákunk-
nak.  Szeretnénk bizonyítani, hogy a juhtar-
tással sokat tehetünk a rendezett, gyommen-
tes környezet biztosítása mellett a családok 
egészséges élelmiszerrel való ellátásáért is.

Végre eljött az 
a nap, amire már 
négy éve vártunk. 
Eddig csak ven-
dégként vagy szer-
vezőként  vettünk 
részt ilyen esemé-
nyen, és nem gon-
doltuk, hogy ennyi 
gyakorlást, szorgal-
mat, önfegyelmet 
vesz majd igénybe, 
hogy méltó módon 
felkészüljünk rá.

Rengeteg pró-
ba és előkészület 
előzte meg a „nagy 
napot”, mindenki 
izgatottan készült 
rá, igyekezett a 
maximumot kihozni 
magából! 

Péntek délelőtt a főpróbán még nem izgultunk, 
vidám hangulatban telt az idő.

Délben azonban befejeztük a próbákat, és 
már csak három óránk maradt a kezdésig. Egy-
re több vendég érkezett… Négyet ütött az óra. 
Elkezdődött az ünnepség! 

Az osztályok elegáns bevonulása után a 11. 
évfolyamosok műsora következett. Meghatottan 
hallgattuk köszöntő szavaikat, és azt a dalt, ami-
vel hónapokon keresztül készültek nekünk.

Ezután Taskovics Péter főigazgató úr beszé-
dét hallhattuk, majd az ünnepélyes szalagtűzés 
ceremóniája következett.

A legszorgalmasabb diákok kitüntetésképpen 
a főigazgató úrtól kapták szalagjukat, a többi 
végzős diáknak pedig az osztályfőnöke tűzte fel 
azt .A szalagtűzés végén a tanulók virágcsokor-
ral köszönték meg osztályfőnökeiknek az értük 

végzett sok-sok munkát.
Rövid szünet után elkezdődtek az osztálytán-

cok, majd a bécsi keringőt láthattuk, mely igazán 
bálias, elegáns hangulatot varázsolt a terembe!

Nagyon hálásak vagyunk Bertáné Kiss Anett-
nek és Berta László tanár úrnak, amiért betaní-
tották nekünk a táncokat! Köszönjük szépen!

Majd az immár hagyományossá vált tanár-
diák tánc következett. A végzős tanulók kérték 
fel tanáraikat egy keringőre, így nyitva meg az 
ünnepség utáni szalagavató bált.

Az ünnepélyes rész az évfolyaménekkel ért 
véget. Ezt az éneket úgy énekeltük, hogy köz-
ben megemlékeztünk a tavaly közlekedési bal-
esetben elhunyt diáktársainkról Irénkéről és Ger-
gőről is, akiknek most velünk együtt kellett volna 
megkapnia a szalagot.

Kolompár Elvira 12.B

Huszonhét hónapos progra-
mot zárt a VM Kelet-magyarorszá-
gi Agrár-szakképző Központ, ami 
2009 november elején indult el  
TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0014 szá-
mon, „Munkaerő-piaci igényekhez 
alkalmazkodó FVM Alföldi Agrár-szak-
képző Központ fejlesztése” címmel, 
közel 373 millió forintos költségvetés-
sel. A záró konferenciára meghívást 
kaptak a jánoshalmi székhelyintéz-
ményhez kapcsolódó öt tagintézményt 
képviselő igazgatók mellett, a munka-
csoportokban dolgozó pedagógusok, 
a munkacsoportok munkáját segítő 
szakértők, a projekt teljes menedzs-
mentje, a fenntartó képviselői, a társ 

TISZK-ek vezetői, a társiskolák képvi-
selői, valamint az iskolával kapcsolat-

ban lévő vállalkozások és szerveze-
tek képviselői.

A rendezvény résztvevőit Taskovics 
Péter az VM ASzK főigazgatója 
köszöntötte. Kiemelte, hogy a program 
végrehajtása nagy fejlődést hozott az 
iskolák integrációjának folyamatában, 
ezen belül is elsősorban a szakmai 
és emberi kapcsolatok területén. A 
TÁMOP projekt lényegéről és meg-
valósításának tapasztalatairól beszélt  
Dúl Nándor a projekt szakmai veze-
tője. Elmondta, hogy a kapcsolódó 
TIOP projekt egészítette volna ki az 
alapprogramot, ami sajnos nem kapott 
támogatást, ezért az a technikai fej-
lesztés, ami az iskolák képzési feltét-

eleit jelentősen meg tudta volna vál-
toztatni elmaradt. Igyekeztünk tehát 

kihasználni azokat a lehetőségeket, 
amelyeket ez projekt tudott biztosí-
tani. Az iskolák 450 dolgozója ismer-
te meg a céljainkat, a tanárok peda-
gógiai képzéseken, a vezetők több-
sége menedzsmentképzéseken vett 
részt, a tanulók számára közös szak-
mai, sport és kulturális programokat 
szerveztünk, ahol megismerték más 
iskolák képzési feltételeit, megismer-
kedhettek az oktatott szakmák több-
ségével. Mindezeken túl a modulá-
ris szakképzéshez kapcsolódó, a gya-
korlati képzést segítő technikai eszkö-
zökhöz jutottunk, olyan képzési prog-
ramokat dolgoztunk ki, amelyek akár 
az ifjúsági, akár a felnőttképzésben 
hasznosíthatóak. Olyan intézményirá-
nyítási rendszert vezettünk be, ami 
nem csak a gazdasági folyamatok, 
hanem az egész pedagógiai ciklus 
nyomon-követését lehetővé teszi. Min-
den intézményben vannak olyan kollé-
gák, akik képesek e-learning tananyag 
készítésére és alkalmazására.

Taskovics Péter, aki a projekt peda-
gógiai vezetőjeként dolgozott, a mun-
kacsoportok által végzett munkát 
mutatta be a résztvevőknek. Elmond-
ta, hogy a hat munkacsoport mind-
egyikében volt képviselete minden 
tagintézménynek, a munkacsoportok 
üléseinek helyszíne minden alkalom-
mal más iskola volt, ami segítette az 
emberi kapcsolatok kialakítását és az 
ASzK intézményrendszerének meg-
ismerését. Ismertette azt az internet-
alapú munkamódszert, amivel lehető-
vé vált a csoportok munkavégzése és 
annak ellenőrzése is.

A legfontosabb eredmények ezek-
ben a csoportokban születtek. Így az 
integrált irányítás munkacsoportban 
azok az alapdokumentumok és sza-
bályzatok, amelyek a működésünket 
meghatározzák, a tanagyag-fejlesz-
téssel és felnőttképzéssel foglalko-
zó csoportban az akkreditációs doku-
mentumok, új felnőttképzési progra-
mok, valamint e-learning-es tananyag 
készült. A gyakorlati oktatással és a 
moduláris képzéssel is külön csoport 
foglakozott. Itt a gyakorlati képzés fel-
tételrendszerének és fejlesztésének 
lehetőségeit vizsgálták, tanulócse-

rés programokat készítettek elő, de 
készült egy oktatásmódszertani kézi-
könyv is. A pályaorientációs és hátrá-
nyos helyzetűeket segítő munkacso-
port többek között esélyegyenlőségi 
tervet készített, az intézményi marke-
ting csoport a média megjelenéseket 
koordinálta és készítette elő. Jelentős 
munkát végzett a minőségirányítás és 
mérés-értékelés munkacsoport is az 
egységes minőségbiztosítás kialakítá-
sában, valamint a folyamatszabályo-
zás területén.

Ezt követően a projektben végzett 
tevékenységet a munkacsoportvezető 
szemével mutatta be az egyik legaktí-
vabb - a gyakorlati oktatás fejlesztésé-
vel foglalkozó - fejlesztőcsoport veze-
tője Katona Edit. A VM Kutatás- és 
Oktatásszervezési Főosztály képvise-
letében Ruzsinszki Ildikó szakképzé-
si referens ismertette azokat a terve-
ket, amelyek a kormányzati elképze-
léseknek megfelelően átalakuló szak-
képzés keretein belül a mezőgazda-
sági szakképzés jövőjét meghatároz-
zák. Elmondta, hogy mezőgazdasá-
gi képzéseket csak a VM fenntartá-
sában működő 50-60 iskolában lehet 

majd folytatni. Az oktatott szakmákat a 
miniszter határozza meg a munkaerő-
piac igényeinek és az iskolák képzési 
feltételeinek figyelembe vételével.

Dr Pataki Mihály az Európai Unió 
Oktatási Szövetségének magyaror-
szági képviselője, aki a projektben 
szakértőként vett részt, tájékoztatót 
tartott azokról a folyamatokról, ame-
lyek az EU-ban zajlanak az oktatás 
területén. Áttekintést kaptunk arról is, 
hogy miben hasonlít a magyar szak-
képzés átalakítása a más országok 
képzésében zajló folyamtokra.

A rendezvény végén Fekécs Lász-
ló a projekt menedzsere ajándéko-
kat adott át a végrehajtás során leg-
több munkát végző munkatársainak, 
és a több mint két évig tartó programot 
lezárta. A projekt fizikai zárása és vég-
elszámolása még hátra van, de miu-
tán minden szakmai ellenőrzés során 
elismeréssel szóltak a végzett mun-
káról minden reményünk megvan rá, 
hogy az elszámolás is sikeres legyen.

A nap programját a jánoshalmi 
Pöndölösök fergeteges műsora zár-
ta, melyet fogadás követett az iskola 
ebédlőjében.

A mezőgazdasági szakképző hírei
A TÁMOP projekt zárása

A Nemzeti Vidékstratégiához 
kapcsolódva 

Szalagavató 2012
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Tehetséggondozás

Új lehetőséggel bővült a katolikus óvodában a tehetséggondo-
zás. Péntekenként tehetséggondozó képességfejlesztő játszó-
délután várja a nagycsoportos korú óvodásainkat. Tevékenysé-
geink között szerepel a figyelem és koncentráló képesség, a tér-
beli, síkbeli tájékozódási képesség, a látott és hallott azonossá-
gok, különbözőségek felismerési képességének, a sorozatalko-
tás, az emlékezet, a finommozgás, a kommunikáció, a gondol-
kodás képességének fejlesztése, illetve, mindezek összekapcso-
lásának, együttes használatának gyakorlása. Újszerű megköze-
lítésben, játékosan fedezzük fel, hogyan juthatunk el a szemléle-
tes tapasztalatoktól az elvont gondolkodás és a műveletvégzés 
szintjéig. Munkánkat a gyermekek lelkesedése mellett korszerű, 
bevált pedagógiai módszerek, fejlesztő programok, játékok segí-
tik. Az óvodapedagógusok három-négy éves lelkiismeretes neve-
lő, fejlesztő munkája kiegészülve ezzel a lehetőséggel biztosít-
ja, hogy nagycsoportosaink helytálljanak a hangok, betűk, szá-
mok birodalmában. 

„Ha a tehetséges gyermek a későbbiekben a tehetségét be is 
bizonyítja, vagyis veleszületett adottságait valóra váltja, akkor ő 
már nem ígéret, hanem tehetség.” 

Diákolimpia

A kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola minden évben meg-
rendezi a Diákolimpiát. A játékos sportversenyre idén iskolán-
kat is meghívták. Nagy örömmel és készülődéssel indultunk el 
18 tanulóval. A megmérettetés 10 versenyszámból állt, melyek 
között szerepelt például kötélhúzás, labdavezetés, szekrényug-
rás, rák- és pókjárás is. 

Gratulálunk a versenyzőknek, és további sikereket kívánunk!
Nemes Brigitta

Három királyok érkezése 
a katolikus óvodában.

Óvodai életünk része a keresztény ünnepekről való megemlé-
kezés. Ilyen volt az elmúlt időszakban a Napkeleti Bölcsek érke-
zése. Vízkeresztkor, január 6-án évről évre felelevenítjük a Betle-
hemben történt eseményeket. 

Ezen a napon Jézus megmutatkozott minden népnek, amelyet 
a napkeleti bölcsek képviseltek. A három király keletről érkezett 
Betlehembe, hogy lerója tiszteletét a zsidók királya előtt, akinek 
születését az égbolton felbukkanó új csillag jelezte számukra. A 
barlangba belépve letérdeltek és imádták az újszülöttet, felkínál-
va jelképes ajándékaikat: aranyat, tömjént és mirhát. 

Erre az eseményre emlékezve, nagy izgalommal gyűltek egy-
be a katolikus óvoda gyermekei, hiszen most hozzájuk érkez-
tek a királyok. A betlehemi történetet megelevenítve, a Napkeleti 
Bölcsek most sem jöttek üres kézzel, hiszen óvodás csoportjaink 
számára ők hozták a karácsonyi ajándékot. 

A királyok érkezését egy édesapa (Zámbó Gábor), és két fér-
fi kollégánk (Csóti János, Sódar Balázs) teljes átéléssel tette 
hitelessé. Hálás szívvel köszönjük, hogy részt vállaltak ebben a 
nagyszerű küldetésben.

„Szép Magyar Beszéd”
verseny

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a 2011-2012. tanévre is 
meghirdette a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” ver-
senyt az általános iskolák 5-8. évfolyamos diákjai számára. A ver-
seny házi fordulóját január 12-én tartottuk. A január 31-én meg-

rendezésre kerülő területi versenyen Czeller Ágnes 6. és Lábadi 
Vivien 7. osztályos tanuló képviseli iskolánkat a kiskunhalasi Bibó 
István Gimnáziumban. 

Szente Mariann

Olvasási verseny

Alsó tagozatos diákjaink számára olvasási versenyt szervez-
tünk januárban. A nagyszámú jelentkezőnek köszönhetően két 
versenynapot is meg kellett hirdetnünk. A versenyzőknek elő-
ször egy szabadon választott szöveget kellett felolvasniuk, majd 
egy ismeretlen műrészlet következett. Az indulók kiválóan helyt-
álltak ezen a próbatételen, de megállapították, hogy jól és kifeje-
zően olvasni nem is olyan könnyű, mint amilyennek tűnik. A diá-
kok értékelése korcsoportonként történt. A zsűri döntése alapján 
a következő helyezések születtek:
1. osztály:  „Legszebb olvasó” cím Csiszár Barnabás 1.b
2. osztály:   1. helyezett Kovács Eszter 2.b
 Kiemeltek:  Gyepesi Erik 1.a
  Stibrik Adél 1.b
  Dobos Kende Vajk  2.a
  Kiss Enikő  2.b
3-4. osztály: 1. helyezett Csima Natália 3.a
Kiemeltek: Simity Flóra   3.b
 Bata Karina  3.b
 Málik Rebeka   4.

Szente Mariann

Versíró verseny
Január 22-ét 1989 óta a Magyar kultúra napjaként tarjuk szá-

mon. Erre emlékezve 23-án versíró versenyt rendeztünk isko-
lánkban. A kis poéták előre megadott szavakat felhasználva a 
diákélet szépségeiről, buktatóiról verseltek. A zsűri Lábadi Vivien 
7. osztályos tanulónak ítélte az első helyezést. 

Lábadi Vivien: Diákélet
Az iskola nyolckor elkezdődött,
a puska a padban elrejtőzött.
Matek, magyar, biosz, töri,
társam az órán a fejét töri.

A szünetben pletykák indulnak,
a tanárok holnap kirándulnak.
A lurkók az udvaron szaladgálnak,
holnap káosz lesz egész nap!

Heni rosszul viselkedett hétfőn,
ezért kapott ma oszt.fői intőt.
„A megtérítések árát kérném!”
Ez állt a füzetem végén.

Otthon a szülőm már kék tollal várt,
de félúton a biciklim azt mondta: ÁLLJ!
Anya kérdezi: Hol voltál Heni???
Mostanság nehéz diáknak lenni!

6440 Jánoshalma, Kisszállási út 13.
e-mail: info@deltasec.hu

Tel/fax: 06-77/401-067

A Delta-Sec Kft újonnan kialakított telep-
helyén a Kisszállási út 13.sz. alatt alterna-
tív energiával történő beruházást tervezett, 
amelynek során 2011 tavaszán 2 db háztartá-
si méretű, villamos hálózatba termelő napele-
mes rendszer kiépítését kezdhette meg.

A beruházás kezdetét a KEOP-
4.2.0/A/11-2011. számú „Napelemes rend-
szer telepítése a DELTA SEC Kft székhe-
lyén“ című pályázat alapozta meg , amely-
nek során a cég 2.933.900,- Ft-ot nyert a 
kivitelezésre. A kivitelezés 2011. augusztus 
1-én vette kezdetét és jelenleg a csatlakozá-
si fázisban tart a beruházás.

A projekt az Európai Unió támogatásával 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val az UJ Széchenyi Terv keretein belül való-
sulhatott meg. A cég a pályázattal és a gya-
korlati tapasztalataival szívesen áll a telepü-
lésünkön élők és működő vállalkozások ren-
delkezésére.

Kisvállalkozások a költségek ellen
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A növényvédő szerek használata veszélyes 
tevékenység, emiatt felhasználásukat szigorú 
előírások szabályozzák. Az alábbiakban 
összefoglalva, a termelőkre vonatkozó 
legfontosabb növényvédelmi előírások 
találhatók.

2009. január 1-jétől, fokozatosan és folyamatosan, 
Magyarországon is bevezetik a kölcsönös 
megfeleltetés teljes rendszerét, mint a közvetlen 
támogatások ellenőrzési rendszerét.

Az ellenőrzés során az ellenőrök azt vizsgálják, 
hogy a támogatott termelők a már huzamosabb 
ideje meglévő, rájuk vonatkozó, hatályos 
jogszabályokat, a gazdálkodásuk során 
betartják-e. Az MVH jelöli ki az ellenőrzöttek 
körét ( egy részét teljesen véletlenszerűen, tehát 
bárki bekerülhet az ellenőrzésre kijelöltek közé 
), azok közül, akik a területeik után bármilyen 
támogatásban részesülnek. 

2011- től, a helyszínen ellenőrizendő jogszabályok 
köre tovább bővült, a növényvédelmi jogszabályok 
betartásának ellenőrzésével ( JFGK 9 ) is, amely 
mezőgazdasági termelést folytató termelők közül 
gyakorlatilag mindenkit érinthet, aki növényvédő 
szert használ gazdálkodása során. 
A termelőkre vonatkozó legfontosabb előírásokat 
a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. 
(IV. 23.) FVM rendelet részletesen tartalmazza. 

A legfontosabb betartandó követelmények
Növényvédő szer felhasználásához  
szükséges végzettség/ Az I. és II. forgalmi 
kategóriában sorolt növényvédő szereket 
hatósági engedély birtokában lehet vásárolni, 
illetve felhasználni. A III. forgalmi kategóriába 
sorolt növényvédő szer vásárlása és saját 
célú felhasználása szakképesítéshez, 
engedélyhez nem kötött. Aki szolgáltatásként 
végezteti a növényvédelmét, azt megfelelő 
dokumentumokkal igazolni kell!
Engedélyezett növényvédő szer  
felhasználása/ Kizárólag Magyarországon 
hatályos felhasználási, kísérleti, eseti vagy 
párhuzamos behozatali engedéllyel rendelkező 
növényvédő szer használható fel.
Növényvédő szer felhasználására vonatkozó  
előírások/ A növényvédő szer címkéje, illetve 
használati utasítása tartalmazza azokat a 
legfontosabb szabályokat, korlátozásokat, 
amelyeket a gazdálkodóknak a növényvédő 
szer kijuttatása során be kell tartani. 
Permetezési napló vezetése / Az értékesítési 
célra szánt növény, növényi termék előállítása, 
raktározása és feldolgozása során végzett 

növényvédő szeres kezelésekről permetezési 
naplót kell vezetni, amelyet az utolsó 
bejegyzést követő 3 évig meg kell őrizni.
Nyilvántartás a növényvédő szerekről / 
Növényvédő szerek raktárkészletéről forgalmi 
kategóriájának megfelelő nyilvántartást kell 
vezetni.
Növényvédő szerek tárolása / A növényvédő 
szereket elkülönített raktárban vagy 
szekrényben kell tárolni, amelyeket jól látható 
felirattal és előírt jelölésekkel kell ellátni.

Ahol a helyszíni ellenőrzés hiányosságot talál, 
ott a hiányosság jellegétől és súlyosságától 
függően, az érintett területek esetében csökkentik 
a tárgyévi kifi zetés összegét. 

A vásárlási engedélyhez ( zöld könyv ) kapcsolódó 
legfontosabb tudnivalók:

Birtokosa II., III. kategóriájú növényvédő szert  
szabadon, I. kategóriájút, növényvédelmi 
szakmérnök által kiállított vénnyel vásárolhat, 
a növényvédő szereket önmaga, illetve 
közvetlen családtagjai számára kijuttathatja, 
illetve alkalmazottként növényvédelmi 
munkakörben dolgozhat, de az engedély 
önállóan nem jogosítja fel birtokosát, hogy 
más számára szolgáltasson ( permetezzen ).
Az engedély érvényessége, a kiállítástól  
számított 5 év, ami letelte után az engedély 
érvényét veszti, tehát meg kell újítani, 8 
órás továbbképzés keretében, ami nem 
vizsgaköteles.
Azok számára, akik az engedéllyel nem  
rendelkeznek, az engedély megszerzéséhez 
80 órás növényvédelmi alaptanfolyamon kell 
részt venniük, ami vizsgaköteles, de a képzés 
– az érintett termelők elfoglaltsága miatt - 
csak a téli időszakban lehetséges, az év 
többi részében új engedély megszerzésére 
általában már nincs lehetőség, 

Tájékoztatom mindazokat, akiknek nincs 
engedélyük, de szükségük van rá, illetve lejárt 
az engedélyük és hosszabbítani kívánják, hogy 
2012. január 26.-án, Jánoshalmán, a Gazdakör 
székházában ( a piac mellett ) ” zöldkönyves ” 
felkészítő, illetve hosszabbító képzés indult, 
amelyre a cikk megjelenését követő héten még 
lehet jelentkezni.

További információ:

Balogh László
növényvédelmi felügyelő

Tel.: 20/479-8-007

Tisztelettel meghívjuk a mezőgazdasági ter-
melőket, illetve érdeklődőket a hagyomá-
nyos téli szakmai előadásokra:

2012. február 7. 17 óra 
Előadó: Mérai Imre ( BASF Hungária Kft. )
” Korszerű növényvédő szerek gyümölcsösök-
ben. ”

2012. február 9. 17 óra 
Előadó: Kútszegi László ( BASF Hungária Kft. )
” Korszerű növényvédő szerek szántóföldi kul-
túrákban. ”

2012. február 14. 17 óra 
Előadó: Kiss András ( Bayer Hungária Kft. Bayer 
CropScience )
” Bayer Hungária Kft. legújabb termékei a 
növényvédelemben. ”

2012. február 23. 17óra 
Előadó: Szelecki Attila ( Syngenta Kft.  )
” Korszerű és hatékony növényvédő szerek a 
Syngenta kínálatából. ”

2012. február 28. 17 óra 
Előadó: Gyöngyösi Zsolt (Cheminova Mo. Kft. )
”Kihívások és megoldások a növényvédelemben.”

2012. március 6. 17 óra 
Előadó: Rácz Atilla, Bodó Péter (DuPont Magyar-
ország Kft.)
” A DuPont legújabb fejlesztései a növényvéde-
lemben. ”

2012. március 7. 14 óra!!! 
Előadó: Mathiász Tivadar (Magyar Kwizda Kft.)
” Hogyan termeljünk hatékonyabban a Magyar 
Kwizda Kft. termékeivel? ”
Előadó: Balogh László ( BKM KH NTI ) ”A 
növényvédelem legfontosabb – termelőkre - 
vonatkozó jogszabályi előírásai.”

FELHÍVÁS MEZŐGAZDASÁGI 
TERMELŐKNEK!

Meghívó a „Téli gazdaestékre“

F I G Y E L E M !
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉS INDUL

a jánoshalmi VM ASZK Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium az alábbi tanfolyamokat szervezi
 MVH regisztrációs számmal rendelkezőknek ingyenes ( visszaigényelhető  

Gyümölcspálinka-gyártó
OKJ: 33 541 02 0100 31 02

200 óra
2012. 02. 10. 8.00 h 132.000 Ft/fő

Konzultációs felkészítéssel
Aranykalászos gazda
OKJ: 33 621 02 0100 31 01

140 óra
2012. 02. 03. 8.00 h

140.000 Ft/fő

A képzés helyszíne: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés személyesen vagy telefonon:

06-77/401-028 ; 06-70/3328-957

Győzött az ökotraktor!

A Harmónium Egyesület környezettudatos-
ságra nevelő komplex projektet készített, mely-
nek célja a hulladéktermelés megelőzése és a 
keletkező hulladékok hasznosítása.

A program keretében interaktív webfelületen 
ehhez a témához kapcsolódó cikkek, videók vol-
tak feltéve, valamint ötfordulós kvízjátékkal ellen-
őrizhették tudásukat a játékosok.

Ezen kívül ,,Alkoss valamit hulladékból’’ cím-
mel pályázatot hirdetett az egyesület, amelynek 
keretében újrahasznosított anyagokból elkészí-
tett pályaműveket vártak.

Iskolánkból Király Zsolt és Rácskai Zoltán 
10.K osztályos tanulók petpalackokból készített 
ökotraktorával beneveztünk a versenybe.

Összesen 930 pályamű került elbírálás-
ra. A zsűri Nagy Marianna környezeti nevelő-
ből, Törőcsik Katalin iparművészből, Verebélyi 
Tamás recycling kézművesből és Odlerné Bagi 
Judit szakbloggerből állt.

Örömmel értesültünk, hogy műanyag kategóri-
ában első helyezést értek el tanulóink.

A díjátadó ünnepségre Győrben került sor 
2012. január 20-án. A rendezvényen Törőcsik 
Katalin  és a Mokka csoport vezetésével újra-
hasznosított jelmezeket, álarcokat, hangszereket 
lehetett készíteni.

 Bemutatták a bringaerőművet, aminek a meg-
hajtásával 230 volt áramot lehet előállítani, ha 
meghajtják. A két fiú ki is próbálta, nagyon tet-
szett nekik.

 A díjátadó ünnepség biobüfés vendéglátás-
sal zárult. 

A nyertes alkotások képei egy hónapig megte-
kinthetők Győrben a Gyermekek Háza kiállítóter-
mében, majd vándorkiállításként az ország több 
helyén is bemutatásra kerülnek.

A projekt nagyon aktuális problémára hívja fel 
a figyelmet. Magyarországon a szelektíven gyűj-
tött hulladék aránya európai viszonylatban kiug-
róan alacsony, valamint még sokan nem érvé-
nyesítik a hulladékképződés mérséklését és az 
anyagtakarékosságnak a szemléletét. A gyere-
kek nyitottak és fogékonyak a környezeti problé-
mák iránt, ezért ha sikerül egy környezettudato-
sabb magatartásformát kialakítani bennük, meg-
határozó lesz felnőttkorukban is.

A verseny weboldalán olvasható gondolatot jó 
lenne, ha mindannyian megfogadnánk:

,,EGY APRÓ LÉPÉS A KÖRNYEZETÉRT 
= EGY APRÓ LÉPÉS SAJÁT JÖVŐNKÉRT. 
TEGYÉL TE IS EGY APRÓ LÉPÉST A KÖR-
NYEZETÉRT!’’

Nagy Béláné
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A jánoshalmi Honvéd Kaszinó Kultu-
rális Egyesület 2011. december 10-én 
ünnepelte létrejöttének 20. évfordu-
lóját. A kiemelten közhasznú szerve-
zet megszületése különleges példája 
a város társadalmi összefogásának, 
közakaratának. Történt, hogy a helyi 
alakulat fölszámolását követően 1991-
ben hamarosan megjelent a Honvé-
delmi Minisztérium parancsa, amely 
tartalmazta a Helyőrségi Klub működ-
tetésének a megszüntetését is. A kis-
városban gyorsan terjedt a hír, hogy a 
közkedvelt közművelődési intézmény 
megszűnik. Rövid, 48 óra alatt közel 
2000 aláírást gyűjtöttek össze, mely-
ben civilek és katonák kérték, hogy a 
klub vezetése a helyi polgármesterrel, 
az országgyűlési képviselővel keres-
sék meg a honvédelmi vezetést, kér-
ve, találják meg a módját a további 
működtetésre.

Ilyen közvetlen előzmények után 
alakult meg a Honvéd Kaszinó Kultu-
rális Egyesület, amely a honvédség-
nél elsőként kapott jogot intézmény 
működtetésére. Példamutatónak szá-
mított a jánoshalmi kezdeményezés, 
az országban számtalan honvédségi 
irányultságú civil kulturális szervezet 
jött létre, fémjelezve az adott települé-
sek jó katona-civil kapcsolatot !

Az egyesület azóta is az alapszabá-
lyának megfelelően zászlóvivője a tér-
ség honvédelmi hagyományai ápolá-
sának, terjesztésének, együtt a Bem 
József Honvéd Nyugdíjas Egyesület-
tel és a Honvédség és Társadalom 
Baráti Köre Országos Szövetségé-
nek helyi szervezetével . A különböző 
pályázatok lehetővé teszik az egye-
sület számára a korszerű honvédel-
mi tudat erősítését a kultúra eszkö-
zeinek és módszereinek segítségé-
vel. Ugyanakkor az egyesület akkre-
ditált felnőttképző intézmény is egy-
ben, amely tág lehetőséget biztosított 

a szervezet számára különféle önkor-
mányzati és állami feladatok helyi 
megoldásában.

Az ünnepség a zsúfolásig megtelt 
Imre Zoltán Művelődési Központ elő-
csarnokában kezdődött, ahol  meg-
tekinthető volt a fotókiállítás, amely 
hűen prezentálta a szervezet sokré-
tű tevékenységét. Sipos Gábor ezre-
des, a Honvéd Kulturális Egyesüle-
tek Országos Szövetségének elnö-
ke előadásában részletesen taglalta 

a jánoshalmi Honvéd Kaszinó külön-
leges szerepét a honvédség kulturális 
életében, azt a helyes  példamutatást, 
melynek azután követője volt Debre-
centől Nagykanizsáig számtalan Hely-
őrségi Művelődési Otthon.

Bányai Gábor, a BKM-i Közgyű-
lés elnöke, országgyűlési képviselő 

hozzászólásában méltatta az egye-
sület helyi  művelődés szervezésé-
ben betöltött szerepét, fölvállalva tér-
ségi kultúra közvetítését is. Kiemel-
te az egyesület kulturális tevékeny-
ségét szervezők magas színvonalú 
munkáját.

A kerek évforduló kapcsán elisme-
rések átadására is sor került. A jános-
halmi oktatási intézményekkel kiala-
kult eredményes és folyamatos mun-
kakapcsolat közül is kiemelkedő  a 
Hunyadi János Általános Iskola, Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollé-
gium igazgatójával, Somogyiné Sági 
Piroskával kialakult munkakapcsolat. 
Karsai Péter, az egyesület elnöke, aki 
20 évvel ezelőtt, mint országyűlési 
képviselő, valamint Szakál Lajos, a 
szervezet vezetőségének tagja, 1991-
ben a város polgármestereként jártak 
el az igazgatóval együtt a HM-nél az 
intézmény megmaradásáért. Mindket-

ten Dr.Benkő Tibor vezérezredes, a 
Honvéd Vezérkar főnökének elisme-
résében részesülhettek, melyet Bozó 
Tibor dandártábornok, Honvéd Vezér-
kar személyzeti csoportfőnöke adott 
át.

Talabér Dezsőné , Bognár Viktó-
ria és Gyetvai József az egyesület 
szervezeti és szakmai eredményes-
ségének kulcsszereplői, nélkülük nem 
működhetett volna eredményesen a 
Kaszinó ! Kérges Albert karnagy, az 

országos hírnevet szerzett Mithras 
Kamarakórus és Mithras Jazz Vokal 
vezetőjeként vitte jó hírét a városnak 
és az egyesületnek valamint Nikli Kár-
oly tanár úr, aki a nagy sikerű, a hely 
és a térségben élő neves személyi-
ségek bemutatását szolgáló Minden 
tudás „egyeteme” c. sorozat szer-
vezője. Számukra az elismeréseket 
Papp Ferenc ezredes, a Honvédel-
mi Minisztérium Parlamenti Államtit-
kárság Társadalmi Kapcsolatok iro-
davezetője, valamint Szászvári Lajos 
ezredes, a HM Kulturális és Üdülte-
tési Kft. ügyvezetője, ill. Sipos Gábor 
adták át.

A Honvéd Kaszinó Kulturális Egye-
sület társelnökét,Sere Mihályt, az 
évforduló kapcsán a Vezérkar főnö-
ke / aki 2006-tól az egyesület tisztelet-
beli tagja !/ egy különlegesnek számí-
tó tárgyjutalomba részesítette, melyet 
kivételes alkalomra és elismerésként 
adományoz, ezúttal másodikkén kap-
hatta meg!

A szervezet társelnöke zárszavá-
ban kiemelte és köszönte  az egye-

dülálló kiállást, melyet a város lakói az 
egyesület megalakulásakor is tanúsí-
tottak, valamint a különböző művelő-
dő közösségeknek az aktivitást,  azt a 
nyitottságot, amelyet az igényes kul-
turális és művelődési programok befo-
gadására tanúsítottak. Nélkülük és az 
egyesület mindenkori lelkiismeretes 
és szakszerű munkát végző munka-
társai nélkül a Kaszinó nem tudott vol-
na ilyen szép eredményt fölmutatni! 
Köszönet nekik !

A hivatalos ünnepséget követően a 
„frissen” Prima Primissima Díjas Hon-
véd Együttes Férfikara adott nagy-
sikerű adventi ajándék koncertet a 
város érdeklő lakóinak.

Szerzői utószó:
Az évfordulós megemlékezés nem 

több vagy kevesebb annál, minthogy 
egy rövid ünnepi pillanat erejéig visz-
szatekinthettünk az elmúlt húsz évre. 
Erőt, muníciót gyűjthettünk egy várha-

tóan nem könnyebb időszakra, hogy a 
kultúra, közművelődés eredményes-
sége, a honvédelmi hagyományok 
őrzése érdekében további feladatokat 
legyen képes a Honvéd Kaszinó Kul-
turális Egyesület elkötelezett támoga-
tóival együtt, valamennyiünk megelé-
gedésére, megoldani.

Nagyon köszönjük a rendezvény 
sikerét anyagilag támogatók önzet-
lenségét !!

Sere Mihály

20  ÉVES AZ  
EGYESÜLET

Egyesületi közlemény

A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület a 2011. évben a személyi jöve-
delemadó 1%-nak felajánlásából 33 211 Ft-ot tudott közművelődésre 
(idős korúak és tanulók számítástechnikai alapképzésére) fordítani. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával segítsék 
a szervezet művelődési tevékenységét.

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület
Adószám: 19046550-1-03

Karácsonyi ünnepséget és par-
tit rendeztünk az Alternatív plusz-
ban. Meghívást kapott az összes 
fiatal, családjuk és barátaik, vala-
mint a december 15.-én a képvise-
lőtestületi ülésen tett látogatásunk 
alkalmával, meghívtuk Jánoshalma 
Város Képviselő testületét és a Pol-
gármester Urat is. Ez alkalommal 
ajándékokat kaptunk a képviselőktől 
és a fiatalok által készített ajándéko-
kat adtunk át.

December 22.-én a Karácsony 
áhítatáról és ünnepélyességéről a 
szakemberek és segítők gondos-

kodtak, hiszen a műsort a TÁMOP 
5.1.1.-09/2 programban résztvevő 
szakemberek adták. A Betlehemi 
játék, a közös ének, majd az aján-
dékok felnyitása mosolyt csalt a 
résztvevők arcára. Az ajándék min-
denki számára közös meglepetés 
volt, hiszen a fiatalok és családtag-
ok Alternatív pluszos pólót, CD-t és 
kiadványt kaptak. Az ünnepi műsor 
után közös lakomával és estig tartó 
discoval köszöntöttük a karácsonyt.

   Ádám Zsuzsa
Szakmai vezetető

Karácsonyi 
ünnepséget és 

partit rendeztünk 
az Alternatív 

pluszban

Gyermekek és fiatalok integrációs programjai      
TÁMOP-5.1.1.-09/02-2009-0003
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A Magyar kultúra Napján könyvbemutató szín-
helye volt az Imre Zoltán Művelődési Központ. 
Ezen az estén Komáromi Lajosné Klárika a 
„Játékos zenebona” című könyvével ismételten 
egy rendkívül értékes szakirodalommal ajándé-
kozott meg bennünket, amit elsősorban a csalá-
dok, de a kisgyermekekkel foglalkozó pedagó-
gusok is, nagy haszonnal tudnak majd forgatni.

Elsőként Czeller Zoltán Jánoshalma Város 
polgármesterre méltatta az új könyvet.

Ezt követően Kodály Zoltán gondolatát idézve 
Mikó Mária a következő gondolatokkal ajánlotta 
a művet a közönség figyelmébe: „Az óvodával, 
annak zenéjével foglalkozni, nem mellékes kis 
pedagógiai kérdés, hanem országépítés”

Majd így folytatta az óvodavezető: „Klári-
ka, jelképesen szólva, remek mérnöki munkát 
végzett, melynek eredménye ez a most megje-
lent, a gyermekkori zenei nevelés minden terü-
letét felölelő gyűjtemény. 40 éves óvodapeda-
gógusi gyakorlat, több évtizedes óvodai zene-
pedagógiai tapasztalat összegzésének, nagy 
szakértelemmel összeállított gyümölcse ez a 
könyv.. Klárika ezen elvek mentén, szakszerű-
en felépítve fogja egybe, az érzelmeket, a szo-
ciális, az értelmi a testi képességeteket fejlesztő 
tevékenységeket. Ilyen megközelítésben nyújt 
hasznos gyakorlati útmutatást az ölbeli játékok-
tól kezdve, a közös énekes-táncos mozgásfor-

mákon keresztül a csoportos hangverseny láto-
gatásig.” …

A szerző mondanivalóját a kötetben, három 
fejezetre bontotta: Az elsőben az ének-zene 
gyermekekre gyakorolt hatásáról fejt ki nagyon 
lényeges gondolatokat. A másodikban ahhoz 
ad tanácsot, hogy miként teremtsünk kedvet az 
énekes zenés tevékenységekhez. A harmadik 

fejezet pedig gya-
korlati útmutatót tar-
talmaz.

A könyv szerkesz-
tése kitűnő, nyel-
vezete közérthető, 
kottatára szaksze-
rű. Mind a családok, 
mind a pedagógu-
sok már kipróbált, 
és bevált, konkrét 
gyakorlati tanácsot, 
ötletet, magyaráza-
tot kapnak ahhoz, 
hogy minél tudato-

sabban, ugyanakkor örömteli módon játszanak 
zenebonát a gyermekekkel.

Az érzelmi biztonság megteremtésében, a 
személyes kapcsolatok alakításában, a képes-
ségek fejlődésében, az ének-zene hatása vitat-
hatatlan..

A könyv kivitelezése nagyon esztétikus, tartal-
mi részét Raffainé Haik Katalin gyönyörű képei, 
illusztrációi erősítik, a fotókat Mészáros Márta 
készítette . A mellékletben található CD hang-
anyaga, mely segíti a helyes hangformálást, 
intonálást, hangoztatást, Kulisics István szak-
szerű munkájának köszönhető. A hangfelvéte-
len jánoshalmi családok, szülők és gyermekeik 
közös éneklése hallható. Megtalálható a kötet-
ben Róbert Gábor nyugalmazott főiskolai szak-
mai ajánlása. 

Komárominé Klárika a bemutatón köszöne-
tét fejezte ki családjá-
nak a türelmükért, mely-
lyel a mű elkészülté-
nek három évében irán-
ta tanúsítottak, vala-
mit mind azoknak, akik 
közreműködtek a meg-
valósításban.

Jó szívvel ajánljuk a 
könyvet minden jobb-
ra törekvő szülőnek, 
pedagógusnak .egy-
aránt. Beszerezhető 
többek között a szerző-
nél és a Kossuth utcai 
könyvesboltban

 ikor

2012. január 1-jétől kell alkalmazni a nem-
dohányzók védelméről és a dohánytermé-
kek fogyasztásának, forgalmazásnak egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt 
módosított formájában

 
A törvény módosítás alapvető célja a 

lakosság fokozottabb védelme a dohány-
zás egészségkárosító hatásaival szemben, 
így a legtöbb változást a dohánytermékek 
fogyasztásának korlátozása terén hozza.

Hol megengedett és hol 
tilos a dohányzás?

2012. január elsejétőll sem zárt*, sem 
nyílt légtérben nem jelölhető ki dohány-
zóhely:
– közoktatási intézményben
– gyermekjóléti, gyermekvédelmi intéz-

ményben
– a pszichiátriai intézeteket kivéve, az 

egészségügyi szolgáltatónál

A dohányzás számára kijelölt helyek 
kivételével tilos dohányozni a közterület-
nek minősülő gyalogos aluljárókban, zárt 
légterű közlekedő összekötő terekben, 
játszótéren, ill. azok 5 méteres körzeté-
ben, valamint a közforgalmú vasúti szol-
gáltatás nyújtására szolgáló létesítmé-
nyeiben, területein (pl. peron), a közös-
ségi közlekedési eszközök megállóiban, 
várakozóhelyeinél (pl. buszmegálló), ill. 
ezek 5 méteres körzetén belül sem. Ezen 
felül a helyi önkormányzat rendeletben 
egyéb közterületet is nemdohányzó köz-
területnek nyilváníthat.

Dohányzási tilalmat vezet be a közforgal-
mú intézmények nyilvánosság számára nyit-
va álló zárt légterű helyiségekben, a munka-
helyek zárt légterű helyiségeiben, valamint 
helyi, helyi érdekű és helyközi közösségi 
közlekedési eszközökön, a menetrend sze-
rint közlekedő személyszállító vonaton.

Így 2012. január 1-jétől a munkahelye-
ken és a közforgalmú intézményekben nyílt 
téren kijelölt helyen engedhető csak meg 
a dohányzás. Ezeken a helyeken (beleért-
ve a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatókat is) viszont ki kell jelöl-
ni és fenn kell tartani nyílt légterű helyet a 
dohányzók számára (kivéve, ha az üzemel-
tető, munkáltató nemdohányzó intézménnyé 
nyilvánítja a helyet vagy tűzvédelmi, munka-
biztonsági előírások nem engedik azt).

Ez a dohányzóhely nem lehet az intéz-
mény bejáratától számított 5 méteren belül, 
kivételek ez alól a szórakoztató, vendéglá-
tóhelyek. Itt kijelölhető 5 méteren belül is 
abban az esetben, ha annál távolabb nem 
állnak fenn a dohányzóhely kijelölésének fel-
tételei. Ezzel szemben közforgalmú intézmé-
nyeknél nyílt helyen is csak úgy jelölhető ki 
dohányzóhely, ha az, az egészségügyi szol-
gáltatást igénybevevők szokásos vagy szük-
ségszerű útvonalától elkülönül.

Jelentős változás, hogy amennyiben kije-
lölhető zárt légtérben a dohányzóhely, az 
nem lehet nemdohányzó helyiségben.

A szállodákban továbbra is megengedett 
dohányzóként kiadott és megjelölt szoba 
fenntartása, azonban zárt légterű dohány-
zóhely csak akkor üzemeltethető (szivarszo-

baként), ha az korábban már megvolt és az 
üzemeltető a megadott határidőig (2011. júli-
us 9.) kérte annak engedélyezését.

Dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet 
dohányozni a dohánytermék kereskedelmi 
bemutatója céljából létrejött rendezvényen, 
feltéve, hogy a törvény egyéb rendelkezése-
ibe nem ütközik.

A dohányzási korlátozással érintett, vala-
mint a dohányzásra kijelölt területet, helyisé-
get továbbra is megfelelő felirattal vagy pik-
togrammal kell ellátni.  

A fenti feltételek biztosításáról a belső 
szabályzatban rögzített személynek vagy 
(ennek hiányában) az intézmény vezetőjé-
nek, üzemeltetőjének, a rendezvény szer-
vezőjének, üzembentartójának kell gondos-
kodnia.

A kijelölt dohányzóhelyek a törvényben 
foglaltaknak való megfelelését, valamint a 
dohányzási korlátozások betartását, betar-
tatását a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek ellenőrzik.  A dohányzással össze-
függő tilalmak, korlátozások megszegése 
esetén továbbra is 20 000 Ft-tól 50 000 Ft-
ig terjedő egészségvédelmi bírság szabható 
ki, azonban a helyszínen kiszabható bírság 
összege 20 000 Ft-ról 30 000 Ft-ra emel-
kedik.

* zárt légterű helyiség: valamely műszaki meg-
oldással környezetétől fizikailag lehatárolt léte-
sítmény, eszköz, amelynek a a külső környe-
zetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy 
kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki 
berendezés útján biztosított;

Meghívó
A Felső-Bácskai borok 22. nemes versenyét 

rendezi meg Jánoshalmán 
a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők 

Egyesülete.
Borverseny ideje: 2012. február 18. (szombat) 9-17 óra

Verseny helye: Gazdakör Székháza

Nevezés feltételei: 
      - nevezési díj : 1000 Ft/minta
        - bormintát egységes üvegben kell leadni
        - egy mintából két üveggel, fajta megjelöléssel  ellátva
Üveg felvehető és egyben leadható: 

az Egyesület Székházában 
(Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7.) 

2012. február 17.(péntek) 9-17 óráig
Eredményhirdetés: 

2012. február 25-én a Korzó Étteremben 16 órakor

Bácskossuthfalvi (Vajdasági)
 pálinka-bemutató és kóstoló 18 órától - 19 óráig

Utána vacsora, zene, tánc, tombola 
(Belépő ára: 3500 Ft/fő) 

Jegyek elővételben kaphatók 2012. február 24-ig:
Dági József Jánoshalma, Jókai M. u. 55.

 tel: 77/401-442; 06-70/453-56-17
Farkas László Jánoshalma, Széchenyi u. 9.  

tel: 06-20/965-70-21
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 

borversenyre, az eredményhirdetésre és az azt 
követő vacsorára!

Felső-Bácskai
Hegyközség

Gazdakör Gyümölcs- 
és Szőlőtermesztők 

Egyesülete
és Szőlőtermesztők 

Gazdakör Gyümölcs- 
és Szőlőtermesztők 

Gazdakör Gyümölcs- 
követő vacsorára!követő vacsorára!

Felső-Bácskai

követő vacsorára!
Felső-Bácskai

követő vacsorára!

Nemdohányzók védelme
 Jelentős változásokat hozott a törvény módosítása 2012. január 1-jétől

Az idei tanévben 
a Radnóti utcai óvo-
da nevelői úgy dön-
töttek, hogy szakít-
va a hagyományok-
kal az idén nem jóté-
konysági bált ren-
deznek, hanem egy 
jótékonysági mese-
játékkal örvendezte-
tik meg a gyereke-
ket és szüleiket, vala-
mint az érdeklődő 
közönséget. A bré-
mai muzsikusok című 
mesejátékkal készül-
tek, amit 2012. janu-
ár  29-én vasárnap 
délután adtak elő a 
lelkes közönségnek. 
A Művelődési Központ 15 órára zsúfolásig meg-
telt izgatott gyerekekkel és szüleikkel. A piciknek 
hatalmas élmény volt látni óvónénijüket egy-egy 
mesefigura bőrébe bújva. A mese pedig magá-
val röpítette gyermekeinket a mesevilágba, ami-
re nagy szükségünk van rohanó hétköznapja-
ink során. 

Egy színvonalas, minden színpadon helyét 
megálló mesetájék volt ez, tele mókával és 
kacagással. 

Nagy élmény volt kicsiknek, nagyoknak egy-
aránt, mindezt szívből KÖSZÖNJÜK!!!

Csernák Anita
 szülő

A brémai muzsikusok 
– Jánoshalmán

- Jótékonysági mesejáték a Radnóti utcai óvodásokért 

Kultúra napi könyvbemutató
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„JANUÁR, FEBRUÁR… ITT A NYÁR!”

Tájékoztatjuk, hogy a Hambár Kft. 2012. január 2-től
 új irodájában, 

Jánoshalma, Rákóczi u. 7. alatt
 – volt Orvosi Rendelő –, 

fogadja meglévő és leendő ügyfeleit.
Tevékenységi köreink:

növénytermeléshez szükséges alapanyagok  
   (vetőmag, műtrágya, növény védőszer) forgalmazása
növénytermelés fi nanszírozása 
termény – gabona, olajos növények – felvásárlása és feldolgozása 

Továbbra is várjuk partnereinket 
munkanapokon 0800 és 1600 között.

Jánoshalma, Rákóczi u. 7. alatt

Hogyan tápláljuk az 
allergiára veszélyezte-
tett csecsemőt?

A veszélyeztetett csecsemőt minél tovább kell 
szoptatni, számára legjobb táplálék az anya-
tej. Az anyatejjel a csecsemő nem kap fajidegen 
fehérjét, illetve nagyon ritka, hogy az anyatejtől 
legyen allergiája a picinek. Ilyenkor az anyatejbe 
bekerült tehéntej-fehérje okozza a panaszokat. 
Az anyatejből átadott allergén miatt a szoptatást 
nem kell abbahagyni, viszont az édesanyának le 
kell állni a tehéntejfogyasztással.

Amennyiben nem elegendő az anyatej meny-
nyisége, vagy ha kezdettől fogva nincs lehető-
ség a szoptatásra, a babákat olyan speciális táp-
szerrel kell táplálni, amelyben az idegen fehérjék 
olyan mértékig vannak lebontva, hogy azok már 
allergiás reakciót a szervezetben nem váltanak 
ki (csökkentett allergenitású, hypoantigén vagy 
hypoallergén tápszerek).

A hozzátáplálást 6 hónapos kor előtt lehetőleg 
ne kezdjük el. A nagy allergén aktivitású ételeket 
(tojás, tej, hal) csak l éves kor után adjunk.

A szoptató anya ne dohányozzon, biztosítsuk, 
hogy senki se dohányozzon a gyermek környe-
zetében

Kezelés tehéntejfehérje allergia esetén
Ha az orvos tehéntej allergiát állapított meg a 

gyermeknél, a táplálék nem tartalmazhat tehén-
tejet még nyomokban sem. A tehéntej helyettesí-
tésére speciális tápszerek ajánlottak.

Gyakran hangzik el, hogy más emlős állat teje, 
mint például a kecsketej fogyasztható tehén-
tej allergiában. Mi a jelenlegi tudományos-orvo-
si álláspont tehéntej-allergia esetében a kecske-
tej adásával kapcsolatosan? Ma már nemzetkö-
zi ajánlások vannak arra vonatkozóan, hogy nem 
javasolható más emlősállat tejének fogyasztá-
sa sem. A kecsketej és juhtej, valamint az ezek-
ből készült tejtermékek adásával kapcsolatosan 
számos próbálkozás és vizsgálat történt, ami a 
nehezen betartható szigorú tejmentes étrend-
ből kiutat jelenthetett volna. A vizsgálatok sze-
rint azonban erős kereszt reakció mutatható ki 
a tehéntej és a kecske, valamint a juhtej között. 
Ez azt jelenti, hogy a tehéntej-allergiás betegben 
ezek a tejek a tehéntej által kiváltotthoz hason-
ló betegségi tüneteket eredményezhetnek. A 
közhittel ellentétben tehéntej-allergiában a juh 
és a kecsketej nem alkalmazható alternatíva-
ként, mivel allergiás reakciót válthat ki a fehérjék 
közötti keresztreakció miatt. 

Faragóné Hován Éva dietetikus

Érzékeny csecsemők 
táplálásáról

A dietetikus tanácsai

„Az ízek minősége
A minőség íze“

Kóstolja meg
termékeinket!

Savanyúságaink megvásárolhatóak 
Petróczky Ferenc vállalkozó üzleteiben : (Dózsa Gy. u. 75, Kálvária u. 4., Rákóczi u. 12, Téglagyár u. 32.) 

valamint a Fajsziék boltjában a Bálvány utcában

A káposzta az egyik legrégibb és legelterjed-
tebb természetes gyógyszerünk. Ezt a tulajdon-
ságát annak köszönheti, hogy nagy mennyiség-
ben tartalmaz ként. Mint tudjuk, ez az elem a 
testünk minden sejtjében megtalálható. 

De lássuk mi minden van még a káposztá-
ban!

A fehér káposzta tartalmaz káliumot, ként, 
jódot, kalciumot, foszfort, vasat, klórt, nátriumot, 
nagy mennyiségű A vitamint, B vitamin komple-
xet, C vitamint és U vitamint.

Ezeket, az elemeket egyébként a káposz-
tafélék családjának a többi tagja is tartalmaz-
za. Bebizonyosodott, hogy rákellenes tulajdon-
ságuk van, amely lassítja a karcinogén - tehát 
a rákkeltő -anyagok felszívódását a szervezet-
ben, illetve gátolja a sejtek mutálását, s a mutált 
sejtek növekedését, amelyek egyébként a rákos 
daganatokat képezik. A fehér káposzta gyógyí-
tó hatásához még hozzájárul két elem, a klór és 
a jód. Ez a kombináció teszi lehetővé azt, hogy 
a káposzta az emésztőrendszerünk legtökélete-
sebb gyógyszere.

A C vitamin tartalomból eredően a gyulladásos 
fogínyt kitűnően gyógyítja, rendkívül jól tisztítja a 
beleket, különösen a vastagbelekre van jó hatás-
sal akkor, amikor azok nem ürülnek rendesen.
Arról tudjuk meg, hogy valami nincs rendben a 
vastagbélben, ha a káposztalé elfogyasztása 
után szokatlanul nagy mennyiségű gázok kelet-
keznek. Ez annak a jele, hogy a vastagbél nem 
ürül rendesen, illetve idegen baktériumok van-
nak jelen.

Véd a bőrkiütések ellen. A káposzta fogyasz-
tásával segítséget adunk a májnak a kobalt, nik-

kel és a réz mérgek semlegesítésére. A cukor-
betegek számára mindenképpen ajánlatos a 
káposzta fogyasztása, mert az elfogyasztás 
után hamarosan érezhető a vércukor szint csök-
kenése vagy emelkedése a vérben. A legutób-
bi kutatások bebizonyították, hogy a káposztá-
ban található kén-aminosav csökkentőleg hat a 
magas koleszterin szintre.

A fehér káposzta rákellenes hatását vizsgál-
va a legjobb eredményt az emésztőszerveken 
jelentkező rákos - kelés - fekély gyógyításában 
értek el. Így a gyomor-rák, nyombél-rák gyó-
gyításában egyharmadára csökkent a gyógyí-
tási idő, mint a hagyományos módszerrel gyó-
gyítottaké. Ez annak köszönhető, hogy a három 
elem, a kén, a klór és a jód olyan mennyiségben 
és olyan kombinációban fordul elő benne, amely 
optimálisan hat a gyomor és a belek nyálkahár-
tyájára és nyálkamennyiségére.

A népi gyógyászatban a hörghurutos meg-
betegedésekre is jótékony hatással van a káli-
um, amit tartalmaz a káposzta. A káposzta 
hatására lényegesen emelkedik a bélben a 
barátságos, az emésztést elősegítő baktéri-
umok száma. Glutamin, illetve a nélkülözet-
len aminosav tartalma teszi lehetővé, hogy a 
káposzta a májbetegség gyógyításához is kivá-
ló eszköz legyen. Zaklatott idegeink csillapí-
tására a stresszes helyzetek elkerülésére, a 
túlzott aggodalom enyhítésére, a depresszi-
ós hangulatok feloldására, az alvási zavarok 
megszüntetésére is fogyaszthatunk káposztát.
Savanyú káposzta + olívaolaj + lila hagyma = 
szenzációs hatású étel!!!

…indul a lemosó permetezés és a
műtrágyázások időszaka

Felhívjuk minden kis-. és nagykert tulajdonos fi gyelmét, hogy 
permetszerek, műtrágyák széles választékával készülünk a tavaszra.

Az előző évhez képest szélesebb választékkal és 
nagyobb készlettel várunk minden régi és új vásárlót!

Az év újdonsága, hogy minden héten tanácsadással 
egybekötött akciós napot tartunk 

Szaktanácsadó: Tamás Ferenc növényvédelmi szakmérnök

A START BÓNUSZ kártya kiváltására – 2012. 
december 31-éig – az jogosult, aki: 

a gyermekgondozási segély (• GYES), a gyer-
mekgondozási díj (GYED), a gyermeknevelé-
si támogatás (GYET), valamint az ÁPOLÁSI 
DÍJ folyósításának megszűnését követő 
egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoz-
tatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy 
a gyermek egyéves korának betöltését kö-• 
vetően, e gyermek után igénybe vett GYES 
folyósítása mellett kíván munkát vállalni, 
feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban nem áll (tehát „passzív jo-
gon” van gyesen), illetve 
legalább • 3 hónapja folyamatosan nyilván-
tartott álláskereső. 

(Megjegyzés: A Start Bónusz kártya kiváltására 
az jogosult, aki nem rendelkezik érvényes Start, 
Start Plusz vagy Start Extra kártyával.)
START BÓNUSZ kártyával történő foglalkozta-
tás esetében a munkaadót a szociális hozzá-
járulási adóból kedvezmény illeti meg az aláb-
biak szerint: 

a bruttó munkabér (de legfeljebb a minimál-• 
bér másfélszeresét elérő összeg) alapul vé-
telével számított szociális hozzájárulási adó-
ból a foglalkoztatás első évében 27%-os 
részkedvezmény. 

Ezen rendelkezés akkor is irányadó, ha a foglal-
koztatás időtartama a START BÓNUSZ kártya 
érvényességi időtartamát meghaladja.
(Megjegyzés: tehát a munkáltató a szociális 
hozzájárulási adó megfi zetése alól mentesül a 
foglalkoztatás első évében.)
Az adókedvezmény érvényesítése a START 
BÓNUSZ kedvezményt csak akkor érvényesít-
heti, ha a foglalkoztatás időtartama megha-
ladja a 30 napot, és a munkaidő legalább a 
napi 4 órát eléri.
A kedvezmények csak úgy érvényesíthetők, ha a 
kedvezmény igénybevételére jogosító személy a  

START BÓNUSZ kártyával vagy azt helyettesítő 
igazolással a munkába lépést megelőző napon 
rendelkezik!

A kártya igénylése
A kártyát a munkavállaló, a foglalkoztatás meg-
kezdését megelőzően, a NAV irodáiban igényel-
heti (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII 
törvény 20/A §-a alapján). Az igénylésre szolgáló 
nyomtatvány ingyenesen szerezhető be a NAV 
ügyfélszolgálatain, vagy letölthető az adóha-
tóság internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu, 
www.apeh.hu).
A kártya iránti kérelmet a kérelmezőnek az ál-
landó lakóhelye szerinti adóhatósághoz, ennek 
hiányában a tartózkodási helye szerinti adóható-
sághoz kell benyújtania, továbbá be kell mutat-
nia az alábbi igazolásokat:
START BÓNUSZ igénylése esetén

gyes, gyet megszűnésére vonatkozó meg-- 
szüntető határozat vagy kincstár, ill. a csa-
ládtámogatási kifi zetőhely által kiadott iga-
zolást;
gyed megszűnésének időpontjára vonatko-- 
zóan az egészségbiztosítási szerv, ill. tb kifi -
zetőhely által kiadott igazolást;
az ápolási díj megszűnésének időpontjára - 
vonatkozóan a települési önkormányzat jegy-
zője által kiállított igazolást;
a 3 hónapos folyamatos álláskereső státusz-- 
ra vonatkozóan az illetékes kirendeltség által 
kiállított igazolást;

 Valamely kártyával rendelkező személyt foglal-
koztató, és a fenti kedvezményeket érvényesítő 
munkaadó a kedvezménnyel érintett foglalkoz-
tatás alatt köteles a kártyát megőrizni, és azt a 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűné-
sekor a kártya tulajdonosának átadni. 
Részletesebb felvilágosítás a Munkaügyi 
Központban vagy a NAV ügyfélszolgálati iro-
dáin kérhető!

Tájékoztató 
a START BÓNUSZ programról

Hogyan gyógyít a káposzta?

fűmagok,
tápoldatok

vetőmagvak
virághagymák

vetőburgonyák
dughagymák

További termékeink:

Nézzen be hozzánk és éljen az ingyenes 
szaktanácsadás lehetőségével!

Pethő Zoltán Jánoshalma Bajai u.t 51/b
 (Tápbolt)
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A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2012. január hónapjában a  kö vet ke ző elhunytak 
kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

Balogh Istvánné 
sz: Ledenyák Margit élt: 76 évet
Bényi István élt: 77 évet
Virágh Ferenc élt: 93 évet
Danajka Jánosné 
sz: Behány Ilona élt: 79 évet
Juhász Rozália Sarolta élt: 84 évet
Gajdos Istvánné 
sz: Bábity Erzsébet élt: 74 évet
Faragó József élt: 88 évet
Bori Mihály élt: 86 évet
Kónya Károlyné 
sz: Váradi Ilona élt: 92 évet
Kéfer László  élt: 77 évet

Gáspár Mihályné 
sz: Rasztik Veronika élt: 85 évet
Király Andrásné 
sz: Kakas Margit élt: 87 évet
Stefán Mária élt: 57 évet
Farkas Józsefné 
sz: Szőllősi Erzsébet élt: 91 évet
Sziráczki Zoltán élt: 36 évet
Kothencz Károly élt: 60 évet
Nagy István Mihály élt: 77 évet
Nagy Istvánné  élt: 85 évet
Binszki Antal élt: 88 évet
Torma Kálmánné 
sz: Dora Rozália élt: 79 évet

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

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

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

Dr Csényi Attila cégvezető

Víz, gáz és 
központi fűtés 

szerelés
Gázkazánok, 
gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek 

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:06-20-32 39 906

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők 
megbízásából 2012. január  hónapban a következő 

elhuny tak temetésén működött közre:

„Álmodtam nem rég, hogy utadnak vége, leteheted már fájdalmaid végre,
Éltedben annyi szívjóságot adtál, hogy az Atyától most megváltást kaptál.”

André Erzsi
Nagy Zsolt ügyvezető 

Saller Béla (1946)
Kovács Sándorné sz. Bánóczki Rozália (1929) 

Szűcs József (1960) Mészáros Sándorné sz. Jagicza Mária (1939)
Bozár Ferenc (1924) Rédai Józsefné sz. Balogh Anna(1932)
Szamos József (1951)  Kozma Lajosné sz  Pál Julianna (1934)
Horváth József (1967)  Mák Istvánné sz. Maczkó Franciska (1921)
Körmöczi Iván (1931) Csincsák Istvánné sz. Szili Ilona (1928)
Vancsura Oszkár (1933) Sőreg Jánosné sz. Kollár Sarolta (1940)
Szőke Árpád József (1941)  Lakatos Sándor József (1943)

Temetkezési vállalkozás

TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL:
Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges: • 

Telefonon: 77/401-344 (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában)o 
A fenti e-mail címre.o 
Személyesen az ügyfélszolgálati irodábano 

2012. január hónapban a • vízmérő leolvasására a téli hideg idő miatt nem vízmérő leolvasására a téli hideg idő miatt nem 
került sor. Akitől eddig az időpontig nem kaptunk óraállást annak az időszaki 
vízfogyasztását az előző 365 nap fogyasztása alapján becsültük meg.
2012-ben az első leolvasás március hónapban lesz.2012-ben az első leolvasás március hónapban lesz.• 
ITT A HIDEG IDŐ! ÜGYELJÜNK A FAGYMENTESÍTÉSRE!• 
Jól zárjuk el a kerti- és fagycsapokat. 
Minden ebből adódó vízelfolyás a fogyasztót terheli!

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

interne: www.janoshalma.hu/Városgazda
 varosgazda@t-online.hu 

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

 kedd, csütörtök 1330-1630.

Indul a tavaszváró kupa a sportcsarnokban. Minden focirajongót várunk!• 
Tájékoztatjuk a sportcsarnokot használókat, hogy 2012.március 1-től • 
„Belépési jegy” kerül bevezetésre. A részletekről érdeklődjön a helyszínen.

 www.janoshalma.hu/VárosgazdaKft

Tájékoztatjuk azokat az érintetteket, akik igénybe veszik a 
szennyvízszállítási szolgáltatást, hogy a Képviselő-testület által 
meghatározott ár az alábbi költségeket tartalmazza: szennyvíz 
szállítás díja + szennyvíz tisztítás díja + ÁFA. Az ár tartalmazza 
továbbá a környezetterhelési díjat (KTD), mely egy jogszabály által 
kötelezően fi zetendő díj, amit a szolgáltatónak be kell építenie az 
egységárba, azt negyedévente megfi zeti az adóhatóság felé.

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE 
KIZÁRÓLAG A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN 

77/402-493-as telefonon 06-16-ig

2012. februárban 

Nem lesz 

Or szágos 
Kirakodó Vásár

M• TZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek
Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb.• 
a piacos fűrészkehez is egyes alkatrészek kaphatóak)
Kerti munkagépek (marók, fűnyírók, motoros • 
kaszák) és alkatrészeik kaphatóak.
Vékony, vastag különböző fajta tűzifa• 
 köbméterre, vágottan és szállítva kapható! 

Jánoshalma Kisfaludy utca 63
Tel: 77/403-188 vagy +3630-477-26-03

Ne utazzon máshová, 
nézzen be hozzánk!

Dr Gregó Sándor 
háziorvos, fül- orr- gége és 
tüdőgyógyász szakorvos 

magán rendelést tart 
minden munkanapon előzetes 

bejelentés alapján. Bejelentkezni lehet 
a 06-30/589-34-46 telefonszámon. 

Víz, gáz, központi 
fűtés szerelés

Napkollektoros és 
hőszivattyús rend-
szerek kiépítése 

(referencia munkák)
06-30/9-671-296

STÍLUS ÜZLET

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71. 
Tel.: 06-30/602-2501

STÍLUS ÜZLET JANUÁRI AKCIÓJA
Lóbalzsam (500ml-es):   550.- (1100/l)

Tányéralátét (65*100 cm):   250.-
Ételes doboz (3 db-os):   250.-

FARSANGI JELMEZEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!
További akciónkat keresse az üzletben!

SÓKAMRA,   INFRASZAUNA,   
FINN-SZAUNA

Helyszín: Jánoshalma, Dózsa György utca 71
Nyitva tartás:Hétfő-péntek : 8-1230-1330-17

                             Szombat:         8-12 
 

Ettől eltérő időpontban bejelentkezés alapján! 

Telefon: 20 482 0581 /Mészáros Márta/

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazon rokonok-
nak, barátoknak, ismerősöknek, akik

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

Gyászoló család
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Január 28-án tartotta meg  évzáró közgyűlés-
ét a BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS 
EGYESÜLET.
„Úgy gondolom egy munkában, de sikerekben is 
bővelkedő éven vagyunk túl” kezdte bevezetőjét 
Györgypál Csaba nyugállományú alezredes 
az egyesület elnöke, majd értékelte az egye-
sület helyzetét, a benyújtott pályázatok eredmé-
nyességét. Tájékoztatta a közgyűlést az elnyert 
illetve kapott támogatásokról, külön kiemelve és 
megköszönve az állampolgárok SZJA 1%-a fel-
ajánlásából származó. 77,794 Ft-ot.
 2011-ben egyesület 3 tagja illetve az egyesület 
felterjesztésére az egyesületet, a honvédelmi 
hagyományápolást segítő sok éves munkájának 
elismeréseként Kiss György tanácsnok része-
sült Honvédelmi Minisztériumi elismerésben. 
A Bajtársi Egyesületek Országos Egyesülete 
egyesületünk egy tagjának munkáját „BEOSZ 
EMLÉKÉREMMEL” jutalmazta.
A költségvetési helyzet ismertetése után, az 
egyesület által szervezett rendezvények ke-
rültek értékelésre. A különböző szórakozást és 
egészség megőrzést szolgáló rendezvények, 
kirándulások mellet kiemelt fontosságú tevé-
kenység volt a hagyomány őrzés illetve a város 
társadalmi életében való aktív részvétel, különös 
tekintettel a május 27-én az egyesület szervezé-
sében és levezetésével megtartott Magyar Hő-
sök Emlékünnepe a „HŐSÖK NAPJA” megem-
lékezés, melynek keretében egy II. világháborús 
fényképekből és egyéb relikviákból álló kiállítás 
megnyitására is sor került. 
Október 1-én „BAJTÁRSI TALÁLKOZÓ” kere-
tében az egyesület megemlékezett  
a 102. légvédelmi tüzér ezred megalakulása 53. 
évfordulójáról és az „Idősek Világnapjáról”.
A „Halottak napja” alkalmából a „Hősi Sírkert”- 
ben történt kegyeleti gyertya gyújtáson túl meg-
emlékeztek és  tiszteletüket tették a jánoshalmi 
temetőkben nyugvó katonabajtársaik volt mun-
katársaik sírjánál. 
A beszámoló a 2011 évi gazdálkodás értékelé-
sével zárult.
Az elnökségi beszámoló után Korom István 
nyugállományú r. főtörzsőrmester a Felügye-
lő Bizottság ( FEB ) elnöke ismertette a FEB je-
lentését a 2011 évben végrehajtott ellenőrzések 

tapasztalatairól, az egyesület működési rendjé-
ről és a gazdálkodás helyzetéről.
A tagság az elnökség beszámolóját valamint a 
FEB jelentését egyhangúlag elfogadta.
A napirend zárásaként Czeller Zoltán polgár-
mester úr az egyesület öt tagjának –  az egye-
sület működését segítő munkája elismeréseként 
– „Jánoshalma értékei” című könyv egy-egy pél-
dányát adta át.
Ezek után került sor a 2012 évre tervezett prog-
ramok és a 2012 évi „Költségvetési terv” ismer-
tetésére valamint az éves tagdíj és az állampol-
gárok által felajánlott 1% tervezett felhasználá-
sának ismertetésére.
A tagság a beterjesztett költségvetést illetve a 
tervezett programokat egyhangúlag fogadta el.
A közgyűlés a vezetőség javaslatára BEOSZ 
márciusi tisztújító közgyűlésére Györgypál 
Csaba nyugállományú alezredest és Molnár 
Máté nyugállományú őrnagyot választotta 
meg a küldöttnek.
A közgyűlés érdemi munkájának zárásaként 
Czeller Zoltán polgármester úr kért szót. Ér-
tékelte az egyesületnek a város életében betöl-
tött szerepét, különös tekintettel a honvédségi 
hagyományok ápolása terén elért eredményeit, 
sikereit. Megköszönte a városi rendezvényeken 
való aktív részvételt. Kifejezte reményét, hogy a 
városi művelődési központ átadásával tovább 
nő a különböző egyesületi rendezvények meg-
tartásának lehetősége.
A közgyűlés zárásaként Györgypál Csaba el-
nök köszöntötte a 2011. évben „kerek” születés-
napi évfordulót megélt tagjait.

GYPCS

BORBOR
A MINDENNAPOKRA!A MINDENNAPOKRA!

– tini és alapkezelések
– ránctalanító, Bortherápiás

kezelés
– lazító, Csokoládé kezelés
– pigment foltok kezelése
– parafin kézkezelés
– alkalmi sminkek

Romsits Andrea
mesterkozmetikus
Jánoshalma, Berzsenyi u. 22.

Kiskunhalas, Fűrész u. 1
Tel: 06-30/256-97-26

– tini és alapkezelések

Az Önnek járó 
szépségért 

Ajándékutalvány

Földtulajdonosok figyelmébe!
A Bács-Zöldért Zrt. 

szántóföldi paprika termesztésére alkalmas 
2-10 ha nagyságú területet, illetve területeket 

bérelne, Bácsalmás, Jánoshalma Tompa 
és vonzáskörzetükben lévő településeken. 

Kiemelkedően magas bérleti díj fizetésével.

Közös kockázatviseléssel 
termeltetési szerződés 
megkötését megkezdtük Kápia- 

és Pritaminpaprikára.
Érdeklődni: +3630/6065680

hírei

Az ügyfélfogadás helye: 
Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű) 

Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
 Hétfő, szerda, péntek 
0830 – 1200 óra között,

Kedd 1330 – 1700 óra között 
Csütörtök szünnap

Újabb előrelépés történt a csatorna beruházás terüle-
tén. A következő hetekben lezárul a mérnök kiválasz-
tása, aki felügyeli a kivitelezési munkákat. A kivitelező 
kiválasztására a szükséges dokumentáció felülvizsgá-
lata is folyamatban van a Közreműködő Szervezet ré-
széről. Amennyiben a döntés megszületik, a kivitelező 

kiválasztásra kerül és kezdődhet a munka. 
Kérjük, hogy aki LTP szerződött kötött és hátraléka van,

 rendezze elmaradásait, mert a nem pontos fizetés 
állami támogatás csökkenést von maga után. 

A továbbiakban hiányzó összeget önerőből kell megfizetni. Felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy azok az Érdekeltek, akik még nem, vagy csak nagyon 
keveset fizettek be LTP szerződésükre a Fundamenta Lakáskassza fo-
lyamatosan felmondhatja a szerződést, mely az állami támogatás teljes 
elvesztését jelenti. Ennek következménye, hogy a 199.000 Ft megfizeté-
se helyett a 260.000 Ft (egyösszegű) megfizetésére lesz kötelezett, A 

FELMONDÁST KÖVETŐEN!
Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll  rendelkezésükre  minden kérdésben.

 JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

A

TORKOS HÉTVÉGE 
 GÁLA 

ÉTTEREMBEN  
 Február 23 – 24 – 25 – 26 

Asztalfoglalás: 06-77/402-236 
MINDENKIT NAGY SZERETETTEL VÁRUNK! 

A Budapesten élő Jánoshal-
máról elszármazottak “Találkozó-
ját”2012. január 25-én a buda-
pesti Szépművészeti Múzeum-
ban tartottuk, ahol megtekintet-
tük az EL GRECÓTÓL RIPPL 
RÓNAIIG című kiállítást.

A kiállítás Jánoshalmi Nemes 
Marcell mecénásnak állít emlé-
ket. 

Jánoshalmi Nemes Marcell 
(1866-1930) a XX. század ele-
ji magyarországi műgyűjtés leg-
jelentősebb alakja, aki a tárlat 
anyagát a múzeumnak adomá-
nyozta. 

A “találkozón” három jánoshal-
mi vendéggel együtt 39 fő vett 
részt. Kérésünkre Németh Ist-
ván kurátor úr ismertette Nemes 
Marcell életét, kitért a gyűjtemény 
képanyagának részletes bemuta-
tására, mindezt élvezetes, remek 
előadói stílusban. 

Jó érzés töltött el bennünket,  
hogy városunk szülötte tevékeny-
ségét  megismerhettük

A kiállítás 2012. február 19-ig  
tart nyitva. Érdemes megnézni!

Kende Andrásné

Találkozó a múzeumban     Évzáró-évértékelő 
közgyűlés 

Vámos Györgyné (Magda) is velünk volt.

Németh István a gyülekező csoporttal

NOVAK-FA
asztalos ipari
vállalkozás

Vállalom:
– ajtó-ablak beépítését
– kül- és beltéri nyílászárók 

javítását,
– helyszíni szerelését.
– bútor helyszíni 

összeépítését, javítását
– gipszkarton, oldalfalak, 

mennyezetek építését, 
kialakítását

– laminált parketta lerakását
– egyéb asztalosmunkák, 
rövid határidőre!

Tel.: 06/ 703216510
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 A jánoshalmi Fidelitas csoport az 
ünnepek alatt is tevékenykedett.

Elsőnek is részt vett az országo-
san megszervezett „Csillagszóró 
2011“ elnevezésű adománygyűjtés-
ben, amelyet a helyi Fidelitas a kis-
kunhalasi csoporttal közösen a kis-
kunhalasi Semmelweis Korház gye-
rekosztályának adott át 2011. decem-
ber 23-án.

         
Az átadáson jelen volt, (a képen 

balról jobba) Szilágyi Pál megyei 
Fidelitas alelnök, Darida József 
megyei Fidelitas elnök, Tatai Jenő 
jánoshalmi Fidelitas csoport  elnöke, 
és Farkas Dániel a kiskunhalasi cso-
port elnöke.

Olyan jól sikerült az adománygyűj-
tés, olyan sok játék összegyűlt, hogy a 
Jánoshalmi csoport elnöke Tatai Jenő 
arra gondolt, hogy egy helyi óvodát 
meg lehetne lepni vele. A helyi cso-
port választása a Katolikus óvodára 

esett. 2012. január 13-án lettek átad-
va a játékok a gyerekeknek az óvoda 
aulájában. Amelynek nagyon örültek 
a gyerekek.

Az átadáson részt vettek a helyi 
csoport tagjai.

Ezúton is köszö-
netet mondunk min-
denkinek akik hoz-
zájárultak, ahhoz, 
hogy a gyermekeket 
mosolyra fakasszuk 
az ünnepek alkalmá-
val. Ne feledjük azt a 
mondást, hogy „Jobb 
adni, mint kapni”! 
Ezért úgy határoz-
tunk, hogy ezt min-
den évben megismé-
teljük.

2011-ben a Jánoshalmi  Természetbarát és 
Szabadidősport Egyesület versenyzői a fér-
fi fekvenyomó szakágban valamennyi hazai 
egyesületet megelőzve az  abszolút  csúcs-
ra értek. Eredményeik alapján versenyzőik a 
2011. évi világ és európai egyéni rangsorban 
igen előkelő helyeket foglalnak el pl.: ifjúsági  
105 kg.-ban Kolompár Árpád mindkét rang-
sorban első, Kubatov Géza európa rangsor-
ban  4.,  világrangsorban  7. A hazai ragsorok-
ban szinte minden versenyző az I-III.  helyet 
foglalja el. Csapatversenyben   Tabon I. 
helyezett a JÁTESZ S.E. A Magyar Kupa ver-
senysorozatban / hat verseny/  utcahosszal 
első a  „ Haász csapat”. Kubatov Géza 2011-

ben az év  férfi fekvenyomója. A sport szak-
államtitkárság által kiírt  nemzetközi pontver-
senyben a férfi fekvenyomó kategóriában 
toronymagasan első a JÁTESZ SE.
A felsorolt  eredmények alapján az év férfi 
fekvenyomó edzője  Haász László (JÁTESZ 
S.E.) . A helyezések mellett ejtsünk pár szót 
az országos rekordokról.
Országos csúcstartóink:
Felnőtt 66 kg. alatt Földvári Csaba felhú-
zás 
Junior 74 kg. Patyi Zoltán
Felnőtt 83  kg Kubatov Géza
Ifi 105 kg Kolompár Árpád
Felnőtt   93 kg Bársony Attila

Felnőtt 105 kg Schauer Kornél

Válogatott versenyzőink: Földvári Csaba, 
Patyi Zoltán, Kubatov Géza, Rostás Dávid 
(- 93 kg.  ifi) ,  Kohl Ferenc ( - 93 kg. junior), 
Schauer Kornél és Kolompár Árpád.
A csapat és a versenyzők 2012.  február 
18-án  a különdíjakat Orosházán a Városi 
Polgármesteri Hivatal dísztermében veszik 
át.
A  2012-es évi versenyekre a  felkészülés 
elkezdődött, az első megmérettetés a 2012 
május 24-28-án megrendezendő Világbaj-
nokság előtt  április közepén  a Magyar Baj-
nokság lesz, ahol valamennyi férfi és női 
súlycsoportban rendezik meg a versenyt, 
mely egyben válogatóverseny a Világbaj-
nokságra is. A rendezés jogát a Szövetség 
még nem döntötte el. A 2011. évi  nagyon jól 
sikerült a  jánoshalmi Sportcsarnokban meg-
rendezett  RAW verseny erre való tekintettel 
elképzelhető, hogy  ez a verseny is János-
halmán kerül megrendezésre.
  A Szakosztály és versenyzők nevében vala-
mennyi támogatónknak köszönjük a segít-
séget, így a Pick Szeged Zrt. Bajai gyáregy-
ségének, az Interboss Kft.-nek (Sükösd), a 
Schauer Securaite Vagyonvédelmi BT.-nek, 
Giorgio Dekor BT:-nek, a Perka 2006 Bt-
nek (Kiskunhalas), a Pásztor és társa BT.-
nek (Kiskunhalas), Jánoshalma Város Önkor-
mányzatának, a Felső Bácskai Önkormány-
zatok Szövetségének, Mélykút Város Önkor-
mányzatának, a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzatnak, a Bács-Kiskun Megyei Szabad-
idősport Szövetségnek, a Winnettours BT.-
nek, Széll Zoltán, Petróczky Ferenc, Takács 

István, Doszpod László és  Agócs János  vál-
lalkozóknak, valamint minden versenyzőnek 
akik jelentős mértékben hozzájárultak ver-
senyzési költségeikhez ( utazási, élelmezési 
és nevezési költségek).
2012-ben hasonló jó szereplést várunk ver-
senyzőinktől: várjuk hogy Kolompár Árpád 
megvédje világbajnoki,  Kubatov Géza  
európa bajnoki címét és a  világbajnoksá-
gon is  dobogós helyezést érjen el. Nagy elő-
relépést várunk Schauer Kornéltól úgy az 
európa-, mint a  világbajnokságon. Utánpót-
lás versenyzőinket az ifjúsági és junior világ-
bajnokságokon a dobogóra várjuk (Laki Zol-
tán, Kohl Ferenc, Rostás Dávid). Földvá-

ri Csabát a 2011. évben elért helyezésének 
megismétlésére tartjuk képesnek. A többi ver-
senyzőink a Magyar Bajnokságokon érmes  
helyezéseket érhetnek el.
Csapatversenyekben  2012-ben is az abszo-
lút győzelmekre készülünk.
Kérjük a Város  vállalkozóit, intézményeit, 
hogy az előző éveknél hatásosabban és erő-
teljesebben támogassák, szponzorálják  ver-
senyzőinket, és csapatunkat, hogy városunk 
hírnevét még jobban tudjuk a világversenye-
ken képviselni.

Haász László
elnök

Hírek a Jánoshalmi 
Futball Club életéről

JÁTESZ  hírek!

Fekvenyomás: 2011-ben  Jánoshalma az ország élén !
Világ, Európa és Országos bajnokok, csúcstartók.

Gyerekek mosolya
Felnőtt és az ifjúsági csapatunk 2012. január 20.-án heti 

három edzéssel kezdte el a felkészülést a tavaszi szezon-
ra. Egy hónapot a sportcsarnokban edzenek a játékosok, 
majd ezt követően – február közepétől – a sportpályán 
folytatódik az alapozás. Az átigazolási időszakban a követ-
kező játékosok érkeztek a felnőtt csapat keretéhez: Kiss 
Tamás védő a Kisszállás KSE –től, Tóth Tamás közép-
pályás szintén a Kisszállás KSE –től, valamint Mészá-
ros Balázs csatár a Kunfehértó KSE –től. A felnőtt csapat 
ezzel a három játékossal kiegészülve fogja felvenni a ver-
senyt a megyei II. osztály bajnokságában. Az ifjúsági csa-
pathoz egy régi játékosunk csatlakozott, Zámbó Ádám 
védő, aki a Budapesti Grund FC –től tért haza. A több 
játéklehetőség miatt Király Zsolt kapusunk – kölcsönbe - 
a Kunfehértó KSE –be, Gáspár Adrián csatárunk pedig – 
kiválasztás után – a Kecskeméti KTE –be, igazolt át.

Női csapatunk 2012. január 10.-től szintén heti három 
edzéssel készül a sportcsarnokban a tavaszi folytatás-
ra. A keret kialakítása most van folyamatban. Az eredmé-
nyesség érdekében, valószínűleg minőségi játékosokkal 
fog kiegészülni a csapat. A lányok február 04.-én Bugacon, 
teremlabdarúgó tornán vesznek részt.

Amint az újság előző számában írtuk 2012. február 04. 
– szombaton – XXXIV. alkalommal rendezzük meg a Majo-
ros Aladár Ifjúsági Teremlabdarúgó Tornát. A részt vevő 
csapatok:Budapesti Grund FC, Bajaszentistván SK, Mély-
kút SE, Szeremle SK, Bácsbokod SK, Jánoshalmi FC.

2012. február 11.-én – szombaton – szintén XXXIV. 
alkalommal fogjuk megrendezni a Hunyadi János Felnőtt 
Teremlabdarúgó Tornát. A rész vevő csapatok: Budapes-
ti Grund FC, Bajaszentistván SK, Borota SE, Kunbaja SE, 
Szeremle SK, Jánoshalmi FC

2012. február 18.-án első alkalommal rendezzük meg 
az I. Felső Bácskai Öregfiúk Lábtenisz Tornát. A részt vevő 
csapatok: Ferencvárosi TC (dr. Fenyvesi Máté, Novák 
Dezső), Bajai SK (Faddi Máté), Grund FC (id. Buzsáki 
Ákos), Hajós FC (Koch Róbert), Mélykút SE, Jánoshal-
mi FC.

A Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokba megrendezésre 
kerülő tornákra mindenkit szeretettel várunk!

Hajrá JFC!
Ádám Gyula JFC elnök

Január 28-án kiskunhalason a PER-KA Tanyán került 
megrendezésre a XVIII. PER-KA KUPA amelyen János-
halma  várost három fővel képviseltük.Farkas Zsanett 
Emese , Szalai János és Varga Csaba   vett részt ezen a 
szinte családias légkörben lebonyolított igen jó hangulatú 
örömíjász versenyen.

Két versenyzőnk betegség miatt / Horvát Dani influ-
enza , Petróczki Péter sérülés / hagyta ki ezt az évindí-
tó eseményt .

A részvételünk igen jól sikerült ugyanis két éremmel 
és egy különdíjjal térhettünk haza erről a hosszúra nyúlt 
egész napos  szabadidős programról.

Farkas Zsanett Emese I. helyezést ért el Pusztai IFI 
Lány kategóriában igen magas pontszámot elérve ami-
vel a felnőtt női kategória győztesét is megelőzve hozhat-
ta haza a VERSENY LEGJOBB NŐI versenyzője címért 
járó különdíjat .

Szalai János a népes Férfi mezőnyből II.hellyel Ezüst 
érmet hozott haza .

Varga Csaba is a legjobbak között volt és hajszál híján 
maradt le a dobogóról amit a legjobb nyolc versenyző 
közötti szétlövéssel döntöttek el. Ő eredményes volt a táv 
lövészetben is .

Gratulálunk sportolóinknak és reméljük a februári miskei 
3D terem versenyen kiegészülve gyógyult versenyzőinkkel 
tudunk majd hasonló eredményeket kivívni városunknak.

Továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklődőket és kér-
jük támogassák versenyzőinket az országos eredmények 
elérése érdekében .

hammer

Az év első íjász versenyén történt 
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Eljárás indult a Btk. 316. § (1) bekezdésébe 
ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint 
minősülő kisebb értékre elkövetett lopás 
vétségének megalapozott gyanúja miatt 
A Jánoshalma Rendőrőrsre telefonon bejelentés 
érkezett, hogy a Jánoshalma Kélesi utcai 
lakóházban az ott lakók áramlopást követnek el, 
a villamos hálózatra szabálytalanul rákötöttek. 
Jánoshalma Rendőrőrs, büntető eljárást indított 
lopás elkövetése miatt.

Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) 
bekezdés b. pont I. fordulata szerint minősülő 
- fi gyelemmel a (2) bekezdés II. fordulat d. 
pontra - kisebb értékre elkövetett lopás bűntett 
elkövetésének gyanúja miatt : 
Eljárás indult K. F. S. Jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján lopás bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 
2011. december 12-e és 2012. január 29-én 
10 óra között Jánoshalmán a Dózsa György 
utcai - lakatlan - ingatlanba lakat lefeszítés 
módszerével behatolt. Onnan egy fém keretes, 
alumínium lemezborítású pinceajtót, különböző 
vashulladékot, egy varrógépet, 2 darab 
öntöttvas cserépkályha ajtót, 25 mázsa vágott 
akácfát, valamint 6 darab sárgaréz kilincset, 2 
darab heverőt, 2 darab asztalt és 4 darab széket 
tulajdonított el kb. 80 ezer forint értékben. A 
rongálással okozott kár kb. 130 ezer forint.  A 
Jánoshalma Rendőrőrs a bejelentést követően 
az eltulajdonított tárgyak egy részét lefoglalta. 

Eljárás indult A. J. Jánoshalmi lakos feljelentése 
alapján K. M. Jánoshalma Tópart u. lakos ellen, 
aki 2011. december 30-án 12:00 és 12:15 közötti 

időben az Arany János utcában lévő gyámhivatal 
épületében a feljelentőt testi sértés kilátásba 
helyezésével megfenyegette.

Cs. L. Jánoshalmi lakos telefonon tett bejelentést 
2011. december 31-én 09:05 órakor, mivel 
ismeretlen személyek az éjszaka folyamán a 
tulajdonában lévő, Borota IV. Körzet alatt lévő 
hobbi célra használt tanyába ajtó befeszítés 
módszerével behatoltak és az épületben lévő 
használati tárgyakat, élelmiszert, műszaki 
eszközöket eltulajdonították. Lopási kár: kb. 250 
ezer forint. Rongálási kár: kb. 130 ezer forint. 
Az eljárás során az ismeretlen elkövetőket a 
Jánoshalma Rendőrőrs felderítette és elfogta, 
valamint az eltulajdonított tárgyak egy része 
lefoglalással megtérült. Az elkövetők Fk. L.B. 
jánoshalmi lakos és H.R., akiknek a terhére más 
tanyabetörések elkövetése is róható. 

Cs. S. Jánoshalmi lakos feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen, aki 2011. október 23-án 8 
és 16 óra között Jánoshalma, Parcelok tanyájába 
dolog elleni erőszakkal kisebb értékre elkövetett 
lopás bűntettét követte el. A bűncselekménnyel 
okozott kár: 25 ezer forint, rongálással: 1000 
forint. Az elkövetőket, B.J. B. P. B. K. Jánoshalmi 
lakosokat, a Jánoshalma Rendőrőrs felderítette. 

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  Tér jen be hoz zánk!

 

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

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Ügyeleti beosztás, 
Január 6. Dr. Kishonti Attila, 7. Dr. 
Faddi Zoltán, 8. Dr. Faddi Zoltán, 
9. Dr. Mikó Attila, 10. Dr. Kishonti 
Attila, 11. Dr. Gregó Sándor, 12. Dr. 
Faddi Zoltán, 13. Dr. Csoboth Johan-
na, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Mikó 
Attila, 16. Dr. Kishonti Attila, 17. Dr. 
Faddi Zoltán, 18. Dr. Csoboth Johan-
na, 19. Dr. Vándor Ilona, 20. Dr. Mikó 
Attila, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. 
Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. Tom-
pa László, 24. Dr. Kishonti Attila, 25. 
Dr. Gregó Sándor, 26. Dr. Faddi Zol-
tán, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. 
Vándor Ilona, 29. Dr. Vándor Ilo-
na, 30. Dr. Mikó Attila, 31. Dr. Tom-
pa László, 
Február, 1. Dr. Gregó Sándor, 2. Dr. 
Kishonti Attila, 3. Dr. Csoboth Johan-
na 

Csak  SÜR GŐS és
 ÉLET VE SZÉ LYES 

eset ben ve he tő igény be!
Ellátási területe:
Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom 

bel- és külte rü le te.
Ideje: 

munkanap okon: du. 17 órá tól más-
nap reg gel 7 órá ig tart. 
Hét vé gén és ün nep nap okon: 
pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző 
nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet 
kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart.
He lye: Or vo si ren de lő 
          Já nos hal ma, Arany J. u. 13
          Te le fon: (06) 77/401-088

Or vo si ügye let

Anya köny vi hí rek

Lapunk legközelebb 2012. 
március 2-án jelenik meg 

Keze lés  és 
tanfo lyamok,

Sza la i  Csaba Koppány
természetgyógyász

Japán masszázs!

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

született 

GRATULÁLUNK!

2012. január hónapban

forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

Rendőrségi hírek

A jánoshalmi rendőrőrs indokolt esetben
 a 06-20/539-64-99 

telefonszámon hívható  éjjel – nappal

Házasságot kötött:
Mészáros Mihály és

Komáromi Andrea.

Szépségpatika: Miskolczi Nóra
Fodrász, pedikűrös,  talpmasszőr

Jánoshalma, Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alapján  Tel: 

06-70/5038213 

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

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

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

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

Szerkesztésért felel: 
Ágoston István a Szerkesztőbizottság 

elnöke.
Szer kesz tő ség cí me: 

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla 
Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

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

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
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0,5 l-es dobozos sör 4% Lindenhof  99,- Ft 198,- Ft/liter

1,5 l-es ásványvíz  (savas és savmentes)(Super Auqa) 50,– Ft 33,- Ft/liter

2 l-es Origo szénsavas üdítők  45,- Ft/liter

1 l-es Aloha habfürdő 199,– Ft
Narancs 169,– Ft/kg

Vas Flórián (Anyja neve: Vas Eli-
za Betti), Torma Vanessza (a. n.: Tor-
ma Erzsébet), Kolompár Olivér (a. n.: 
Kolompár Erzsébet).

Kiru-Tel Kft.
Jánoshalma, Dózsa György  u. 86.
Kiskunhalas, Köztársaság u. 10.

Baja, Arany J. u. 2.
Baja, Csermák tér 4.

Hófúvás jellemzően legalább 25-30 cm-es hó 
esetében fordul elő. A havat a szél megeme-
li és abból gyakran 1,5 – 2 m magas hóakadá-
lyokat épít.

Mit tehet Ön ilyenkor?
Leggyakrabban az alacsonyabb töltéseken 

vagy a dombok közötti nyílásokban kell hófú-
vásra számítani.

• A hófúvás által emelt akadályok megszün-
tetése rendkívül idő- és energiaigényes – külö-
nösen, ha a szél folyamatosan visszahordja a 
havat a burkolatra. Az elzárt településeken tar-
tózkodóktól a közútkezelők munkatársai türel-
met kérnek, hogy az akár több napig tartó mun-
kát elvégezhessék – amelyet a hófúvás meg-
szűnte után tudnak megkezdeni.

• Segítséget a helyileg illetékes önkormány-
zattól, illetve mentésre a tűzoltóság szakem-

bereitől kaphat a 105-ös segélyhí-
vó számon.

Ha a tömegtájékoztatás útján azt 
kérik, ne induljon útnak, saját és jár-
műve biztonsága érdekében kérjük, 
vegye komolyan a tanácsot! Várja 
meg a veszélyes időjárás végét.

• A közútkezelő gépeit narancs-
sárga színükről és sárgán villogó jel-
zőfényeikről ismerheti fel. A sor ele-
jén lassan haladó gépet ne előz-
ze meg – higgye el, előtte biztos, 
hogy rosszabbak az útviszonyok. A 
gép mögött tartson nagyobb követé-
si távolságot, hogy a szóróanyag ne 
kerüljön járművére.

• Ne feledje, havazásban lecsökken a látótá-
volság, ezért mindig használja a tompított fény-
szórót vagy a ködlámpát!

• A letaposott havas burkolaton az elindulás 
téli gumival nem okozhat gondot, de fékezéskor 
a megcsúszásra számítania kell.

• Ha hosszabb útra indul, legyen a kocsi-
ban elegendő élelmiszer, takaró, tartalék üzem-
anyag, meleg ital. A téli időszakban mindenkép-
pen tartson lapátot az autóban!

 A síkosság miatt vezessen lassabban és tart-
son nagyobb követési távolságot!

• Ha síkos útszakaszra érkezik, lassítson, és 
lehetőleg kerülje a hirtelen fékezést és kormány-
mozdulatokat.

• Narancssárga, síkosság-mentesítő, legfel-
jebb 40 km/h sebességgel haladó tehergépjár-
művek mögött mindig óvatosan közlekedjen!

Téli közlekedési tanácsok


