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Lényeges előrelépés a
szennyvízberuházásban

Nőnapi Köszöntő
Tisztelt hölgyeim, lányok, kisasszonyok, asszonyok,
édesanyák és nagymamák!

Kiválasztásra került a mérnök és a műszaki ellenőr

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm Önöket
Széchenyi István szavaival:
Czeller Zoltán polgármester

„Fogadjátok Hazám érdemes Leányai!
Tiszteletem és szeretetem jeléül...mert annyi Nemes és Szép, ami az emberiséget felemeli, a Ti Nemetek műve.
Ti viszitek karjaitokon életbe a kisded nevendéket, s jó Polgárrá Ti nevelitek;
a Ti nemes tekintetetekbül szí a férﬁ lelki erőt s elszánt bátorságot...
S ha léte alkonyodik, Ti fontok koszorút homloka körül.
Ti vontok minden körül bájt, s életet.
Ti emelitek egekbe a port s halhatatlanságra a halandót.
Üdvözlet és hála Nektek!”

„Munkáltatói Fórum”
a helyi munkáltatók részére
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Jánoshalmi Kirendeltsége „Munkáltatói Fórumra” hívta a jánoshalmi vállalkozókat.
A rendezvényre február 13-án
sokan eljöttek az Imre Zoltán
Művelődési Központba.
A köszöntő, rendezvény megnyitása után, az elvárt béremelés kompenzációja és a Start
bónusz kártyával kapcsolatos információkat osztott meg
a résztvevőkkel Mészáros
Pongrác. Az eszköz koordinátor hangsúlyozta: „2012. január
1-jén hatályba lépett, alacsony
keresetű munkavállalók bérének
emelését ösztönző jogszabály
5 százalékos mértékig bérkompenzációt ír elő.
Azok a vállalatok, amelyek a béremelést nem
hajtják végre, nem tehetnek ajánlatot közbeszer-

zési eljárásban, nem kaphatnak támogatást a
központi költségvetésből és az elkülönített álla► folytatás a 4. oldalon
mi pénzalapokból.

2012. február 10-én megszületett Jánoshalma
Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása megvalósításához szükséges
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység
ellátása Megbízási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás lezáró döntése.
Jánoshalma Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő, a Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása keretében 2011. november 4-én nyílt, közösségi közbeszerzési eljárást indított el a 2011/S 214-349507
számú ajánlati felhívás alapján.
Az ajánlattételi határidőn belül (2011. december
20-án, 10 óra) 3 ajánlat érkezett:
1. KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási
Kft. Szolnok, Ságvári krt. 4. és Országos
Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens
és Tervező Kft. Budapest, Nagysándor
J. u. 6., mint közös ajánlattevők
2. Grontmij Canor Beruházó, Tervező és Szolgáltató Kft. Budapest, Nógrádi u. 8.
3. FÖBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és
Mérnöki Zrt. Budapest, Rumbach S. u. 14.
A formai és tartalmi megfelelőség szempontjából
az 1. és 3. számú ajánlattevők hiánypótlási felhívást kaptak, de az adott határidőben csak az 1.

Borok nemes
versenye 2012

Jánoshalma Város
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

számú ajánlattevő teljesítette.
Az Önkormányzat Bíráló Bizottsága 2012. február 7-én megtartott ülésén értékelte az ajánlatokat. Megállapította, hogy az eljárás eredményes
volt, és javasolta a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján az 1.
számú ajánlattevő ajánlatának elfogadását.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztálya 2012. február 9-i dátummal kiadta a fenti eljárás szabályossági tanúsítványát.
Mindezeket tudomásul véve 2012. február
14-én a Képviselő-testület elfogadta a helyi
Önkormányzat Bíráló Bizottságának javaslatát és a „Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása
megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása
Megbízási szerződés keretében” feladatokra
a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.
és Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki
Konzulens és Tervező Kft. mint közös ajánlattevőkkel köt szerződést.
A két fél közötti szerződés aláírására. 2012.
február 27-én, délelőtt 11 órakor került sor.
-r -n

2012. március 9. 19 óra
Imre Zoltán
Művelődési Központ

Jelenetek egy
házasságból

2012.
március 15-én
az 1848-as forradalom és
szabadságharc évfordulóján
rendezendő ünnepségre
Program:
09:00 Ünnepi szentmise a Szent Anna
Római Katolikus Templomban
10:00 Koszorúzás a Hősi Emlékműnél
10:30 Ünnepi műsor az Imre Zoltán
Művelődési Központban
ISSN

Várhatóan Húsvétra helyére kerül a Szent Anna templom
előtti felújított feszület. A munka
egy jánoshalmi család adományának köszönhetően kezdődhetett meg, innen elszármazott
vállalkozó kivitelezésében.

2062-4069

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

A Gazdakör, Szőlő és Gyümölcstermesztők egyesülete szervezésében Február 18-án volt a Felső-Bácskai Borok Nemes Versenyének borbírálata. A verseny eredményére egy hetet vártak a gazdák. Február 25-én a Korzó Étteremben Dr. Hajdú Edit tudományos
főmunkatárs értékelte a 141 mintából álló felhozatalt, látta el tanácsokkal a gazdákat az idei évre. Mindezt az 5. oldalon olvashatják.

Rendező:
Balatoni Mónika
Szereplők:
Détár Enikő, Rékasi Károly

Belépő: 3500 Ft
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2. oldal

Lakossági tájékoztatás
Az EDF DÉMÁSZ, mint felelős villamosenergia-szolgáltató, elkötelezett a nehéz anyagi
körülmények között élő fogyasztók védelme
mellett. Társaságunk célja segíteni, hogy a
villamosenergia-szolgáltatás, mint alapvető
szükséglet, a legszegényebb társadalmi csoportok számára is elérhető legyen.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2012
februárjában induló hátralékkezelő programját 100 millió forinttal támogatja az EDF
DÉMÁSZ.
A programban pályázati jelentkezés után olyan
– az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén élő
– családok vehetnek részt, amelyek korábban
hátralékot halmoztak fel, és az áramszolgáltató már kikapcsolta a szolgáltatásból, vagy
kikapcsolási értesítőt kaptak. A támogatás
olyanokon is segíthet, akik még rendszeresen ﬁzetik számlájukat, de szociális helyzetük
miatt védendő fogyasztónak tekinthetők. A
felhalmozott hátralékok rendezéséhez a fogyasztók felelős hozzáállása is szükséges,
legalább 50% saját erő mellé igényelhetnek támogatást tartozásaik kiegyenlítésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól. A
közös támogatási program kiemelt ﬁgyelmet
fordít arra is, hogy a szolgáltatásból történő
kikapcsolás később is megelőzhető legyen, a
támogatásban részesülők egy csoportját ezért
életvezetési tanácsokkal segítik, és takarékos
villamosenergia-felhasználásra is tanítják,
az érintettek sorsát nyomon követik, hogy az
újabb eladósodás megelőzhető legyen.
A pályázatra jelentkezni elektronikus úton,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján (www.maltai.hu) lehet február 15. után.

A szolgáltatásból már kikapcsolt, vagy más
okból internet kapcsolattal nem rendelkező
ügyfelek szociális intézmények vagy segélyszervezetek irodáiból is elküldhetik jelentkezésüket. A pályázaton nyertes fogyasztókkal
márciustól kezdődően szerződést köt a Máltai Szeretetszolgálat, majd a legalább ötven
százalékos önrész beﬁzetését követően a
segélyszervezet kiﬁzeti a tartozás fennmaradó
részét.
Az áramszolgáltató a pályázati elbírálási
folyamatban nem vesz részt, az kizárólag
a Máltai Szeretetszolgálat hatáskörébe tartozik. Az EDF DÉMÁSZ adatszolgáltatást a
Máltai Szeretetszolgálat felé azon ügyfelek
esetében végezhet, akik pályázatukat benyújtották az erre kialakított felületen.
A Máltai Szeretetszolgálat programjába belépők számára kérjük, hogy a széleskörű összefogás keretén belül biztosítsák az adósságkezelési szolgáltatáson belül igényelhető adósságcsökkentési támogatást, mely megoldást
nyújthat a fogyasztók hosszabb ideje fennálló
tartozásainak kiegyenlítésében, főként a szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő védendő
fogyasztói körben. Ez a támogatási forma különösen nagy segítséget jelent a jelenleg előre
ﬁzetős mérővel rendelkező fogyasztók számára, akik csak nehezen, kizárólag a havonta
történő kódvásárlások alkalmával tudják csak
törleszteni a korábbi adóságukat.
További információk az alábbi honlapon
találhatóak: www.halozat.maltai.hu

Ottmár László,
Aradi Roland
DÉMÁSZ önkormányzati kapcsolattartók

Czeller Zoltán
polgármester

Megszületett a döntés
hulladékszállítási
díjkedvezmény ügyében
A Képviselő-testület 2011. decemberében úgy döntött, a 2012. évi költségvetés tárgyalásakor visszatér annak megvizsgálására a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi rendeletében
tudja-e biztosítani a hulladékszállítási
díjkedvezményt az idős lakosság számára az előző évekhez hasonlóan.
A Bizottságok látva költségvetési
tervezet hiányszámait egyöntetűen megállapították, hogy miután a

kedvezmény biztosítása a költségvetésben még nagyobb mértékű hiányt idézne elő, erre a 2012. évben
nincs lehetősége az önkormányzatnak.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a jelenleg hatályos Települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi rendeletében rögzítésre került a döntésnek
megfelelő állásfoglalás.

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati
irodájának
ügyfélfogadása rendje:

Ügyfélfogadás rendje a
Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodán
kívüli irodáinál

Hétfő

08:30-12:00
13:00-16:00

Kedd

08:30-13:00

Szerda

08:30-12:00
13:00-16:00

Csütörtök 08:30-13:00
Péntek

08:30-12:00

(okmányiroda, gyámhivatal,
humán iroda stb.)

Hétfő

08:30-12:00
13:00-16:00

Kedd nincs ügyfélfogadás!
08:30-12:00
Szerda
13:00-16:00

Csütörtök nincs
ügyfélfogadás!
08:30-12:00
Péntek

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

BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ
FIZETÉSÉRE
További információ kérhető az Okmányirodában
a következő telefonszámon: 77/501-011.
Tisztelettel:
Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző
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Tájékoztató a Helytörténeti
Gyűjteményről
1988. március – április.
A jánoshalmi városi helytörténeti gyűjtemény 2011ben ismét áttelepítésre és átszervezésre került. Mie- Miután a helytörténeti gyűjteménynek a hosszú iskolafolyolőtt eddigi története feledésbe merülne, szeretném fel- só is szűknek bizonyult, az iskola akkori igazgatója (Karsai
idézni keletkezését és jelentősebb bővülésének törté- Péter) egy tantermet és egy raktárhelyiséget adott át, ahova
azután az egész gyűjtemény beköltözhetett. Az áthurcolkonetét.
dásban és a berendezésben a tanártársak és a szülők is
segítettek (pl. villanyszerelés, polcok készítése, stb.)
1958-tól
1991-ben
Trillsam Márton Dél-Bácskából származó rajztanár az
általános leányiskola felsős tanulóiból egy kisebb létszámú Sorra került az iskola nagy arányú rekonstrukciója, így a
gyűjteménynek ismét költöznie kellett, ezúttal a Dózsa Gy.
régészeti szakkört szervezett, s éveken át vezetett.
Céljuk a belterületen vagy a határban előkerült régi csere- és a Bajai út sarkán álló épület alagsorába, szervezetileg
pek, háztartási eszközök, öreg fényképek stb. gyűjtése és pedig Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény címen
tanulmányozása volt. Az egyre szaporodó „régiségeket„ az közvetlenül a város tulajdonába került. Vezetője továbbra
iskola emeleti folyosóján felállított üveges szekrényekben, is dr. Karsai Ferenc nevelő maradt. A nyári átköltözés és
falra szerelt tablókon állították ki. A további gyűjtőmunka az újra berendezés terhét főleg az általános iskola önkén– főként az 1960-as évektől – a külterületi tsz-majorok, tes nevelői viselték. Ősztől kezdve az általános iskola felső
silógödrök és a belterületi csatornák építése nyomán tagozatának és a gimnáziumnak néhány osztálya időnként
egyre eredményesebb és a gyerek-munkán túlnövő lett. már itt is tartott egy-egy tanórát, többször itt mutatkoztak
Segítségül dr. Karsai Ferenc és más nevelőtársak kapcso- be hirdetéssel toborzott vendégek előtt a köztünk élő és
lódtak be, így gyűjtő munkájuk eredményeként a megtelt a tőlünk elszármazott költők, festők, s más kultúrműsorok
szekrények száma egyre emelkedett, a lelkesedés egyre szereplői.
nőtt, még a szülők is bekapcsolódtak, sőt leletmentő mun- A gyűjtemény bővítésében nagyon sokat segítettek a
könyvtár vezetői: Vavró Istvánné (pl.: üveges vitrinek
kájukat tanácsaival a kiskunhalasi múzeum is támogatta.
felszerelése népviseleti babákkal, díszesen kivarrott
fehérneműk beszerzése), az őt követő igazgató (Mizser
1965-től
A tekintélyes gyűjteményt vezető és sok restaurálást is Attila) pedig egyebek mellett a régészeti anyag szakszerű
elvégző Trillsam „Matyi bácsi” közben Kunfehértón egy kis leltározását végeztette a szegedi tudományegyetem szaüdülőt is épített, ezért az ottani általános iskolába helyez- kos végzőseivel.
tette magát, ahol azután hasonló régészeti gyűjtőmunkát is
végzett. (Halála után gyűjteménye szintén Jánoshalmára
került.)
A helyi gyűjtemény gondozása, további gyarapítása az
eddigi segítő munkatársakra, az anyagi fedezet pedig
az iskola költségvetésén keresztül (Szabados József
igazgató) a községre várt. Közben a szaporodó régészeti
tárgyak és az egyre növekvő irattári, levéltári dokumentumok feldolgozását és néprajzi anyag gyűjtését is folytatva
dr. Karsai Ferenc elkészítette Jánoshalma 3 kötetes történetét, és közel 1000 oldalas néprajzát is. 1974, 1982,
2004 és 1987-ben kerültek kiadásra. 1974. májusától a
gyűjteményt a híres földrajzi utazónkról Magyar László
Múzeumnak kezdték nevezni.

1987-ben és a következő években

gyűjteményünk igen értékes és nagy mennyiségű anyaggal bővült. Hazalátogatott Brazíliából községünk szülötte:
Bányai Mihály, aki a forradalom után Brazíliában telepedett
le. Múzeulógusként Lagoa Santában egy magánmúzeumot
épített és fejlesztett ki, s több nyáron is hazalátogatva saját
múzeumának anyagából igen sok kiállítható és az iskolai
munkában is jól felhasználható anyagot hordott haza, gyűjteményünknek ajándékozva azokat. (Bányai Mihály: 1920.
Jánoshalma – 2005. Lagoa Santa, Brazília).

2011. augusztus.

Új, talán végleges helyre költözött a Városi Helytörténeti
Gyűjtemény (Molnár János utca 4. sz.) A szakszerű átköltöztetést, berendezést dr. Gulyás András által szervezett
Felső-Bácskai Művészeti Kulturális Alapítvány végezte.
Az épület felújításának, többségében új bútorokkal történő
ellátásának és az új kiállítás megteremtésének anyagi
fedezetéül pályázaton nyert EU-s alap összege és városi
önrészes hozzájárulás szolgált. A további fenntartást,
megőrzést is ugyanezen alapítvány vállalta. A gyűjtemény
ünnepélyes felavatása augusztus 20-án történt.

A gyűjtemény rövid leírása:

A látogatók a belépés után balra a brazíliai gyűjtemény
ásványait, őskövületeit, az egykor élt indiánok kőszerszámait, a szemben lévő szobában népi fehér hímzéseinket,
népviseleti fényképeket és helyi vonatkozású irodalmi
emlékeket találnak. Onnan balra lévő szobában a helyi
néprajz impozáns anyagát láthatják. Berendezésében
sokat segített Mészáros Endre tanár is. A jobb terembe
érve pedig Jánoshalma történetének több vitrinben és
tárolóban kiállított gazdag emlékeit tekinthetik meg. Az
egyik falon pedig a legrégebbi helyi térképek fényképei
függnek
Dr. Karsai Ferenc

Egy leendő járási székhelyen
legyen gimnázium!

Kiemelt téma volt a költségvetés elfogadásakor
a gimnáziumi és szakközépiskolai képzés

Csökkenő gyermeklétszám… Csökkenő állami normatíva…
Egyre nagyobb mértékű önkormányzati szerepvállalás az oktatásban…
Ez jellemzi évek óta az alapfokú és középfokú oktatást,
Jánoshalmán, persze más településeken is, országosan ez a
helyzet. Már a tavalyi évben felmerültek az előttünk álló változásokkal kapcsolatos kérdések, de 2012-ben kerültek igazán
előtérbe az összevont bizottsági és testületi ülések napirendi
pontjaként, a költségvetés tárgyalásakor.
Czeller Zoltán polgármester joggal vetette fel az alábbi
kérdéseket. Mit lehet, következésképpen mit kell tenni
2012-ben, amíg önkormányzati kézben vannak az oktatási feladatok? Milyen változásokat fognak tapasztalni a
helybéli lakosok, 2013-tól, amikor az állam átveszi ezt a
nemes, a település jövőjét meghatározó feladatot az önkormányzattól? Megmarad-e majd a gimnáziumi oktatás
a környékbeli, és egymáshoz közeli két kisebb városban,
Bácsalmáson és Jánoshalmán?
Mi lesz az oktatási épületek sorsa? Az állam átveszi a
feladattal együtt az eddig önkormányzati vagyont is?
Több megválaszolatlan kérdés vetődött föl ebben a témakörben az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjaiban,
de a testületi tagok részéről is, aminek oka, hogy az Oktatási
Törvény megfelelő rendelkezései csak ezután látnak napvilágot. Egy dolog bizonyos, az Önkormányzat Képviselő-testületének minden kérdésben, ami az oktatásügyet érinti
2012. május végéig döntést kell hozni.
Vajon mi lesz a jó döntés?
Egyes szakmai vélemények szerint az lett volna jó döntés,
ha a Képviselő-testület már 2007-ben felajánlja megyei fenntartásba a gimnáziumot. A megye vagy megtartotta volna, vagy
példának okáért a kiskunhalasi Vári Szabó iskola kihelyezett
tagozata lett volna, vagy megszüntette volna… Ráadásul a
jánoshalmi Önkormányzat pénzügyi gondjai sem nehezültek
volna el az elmúlt években, ha nem tart fenn középiskolát!
Hogy mi lett volna, már soha nem fogjuk megtudni, mert
nem így lett! Az akkori Képviselő-testület-amelyik ma is szinte

ugyanazokból a képviselőkből áll-nem ajánlotta fel a megyének a város középiskoláját.
A Képviselő-testület 2012-ben ismét fontos döntések
előtt áll. Most is jó döntéseket várnak a város lakói. Jó döntéseket, amelyek szakmailag és pénzügyileg is annak bizonyulnak.
Első lépésként meghatározásra került, hogy a képzés
jelenlegi formájának folytatását megfelelőnek tartja a
Képviselő-testület. Tehát gimnáziumi és szakközépiskolai képzés is indulhat a 2012/2013-as tanévben. Ezen a
ponton egyetlen kérdés maradt! Lesz e elegendő tanuló
ősztől? Mert minden ezen múlik! Sikerül-e annyi diákot
idecsalogatni, hogy indulhassanak az osztályok? Megmentik-e ilyen módon a Jánoshalmi Szülők a középfokú
oktatást Jánoshalmán? A Képviselő-testület bízik ebben,
a költségvetés tárgyalásakor ennek a lehetőségnek szavazott bizalmat.
A másik fontos kérdés a Képviselők előtt az volt, ha megmarad a középiskolai oktatás, hogyan lehet költséghatékonyabban működtetni úgy, hogy a szakmai feltételek
továbbra is adottak legyenek? 2013-tól nem lesz kötelező
feladat, a működtetőnek lényeges szempont lesz; mennyibe
kerül? A Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság előterjesztéseként már a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor
felmerült a gimnáziumi osztályok Béke tér 11. sz. épületbe-a
2011-ben felújított általános iskola épületébe-való költözésének lehetősége. A 2012. évi költségvetés tárgyalásakor ez az
eshetőség ismét előtérbe került.
A Képviselő-testület határozatban kérte fel az iskola
igazgatóját, vizsgálja meg a gimnáziumi osztályok átköltöztethetőségének lehetőségét. Somogyiné Sági Piroska
Igazgató Asszony a költségvetés elfogadása után részletes átköltöztetési tervet nyújt be a testületnek. A márciusi
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az iskola épületében, kihelyezett ülésen tárgyalja majd a témakört, ezután
teszi meg szakmai javaslatát a Képviselő-testületnek.
-r -n
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A 2012. évi költségvetés
fő célkitűzései
Az éves költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza a 2012. naptári évben megvalósításra váró
feladatokat és biztosítsa az ezek elvégzéséhez
szükséges forrásokat. A 2012. évi költségvetéssel elérendő alapvető célok az alábbiak:
1. A Képviselő-testület ﬁgyelembe vette az új
önkormányzati törvény fokozatosan életbe
lépő rendelkezéseit. Ennek megfelelően meg
kell teremteni a 2012. évi, valamint a jövőbeni
(2013-tól) önkormányzati feladatok rendszeréhez a szükséges pénzügyi forrásokat és egyéb
feltételeket.
2 A Képviselő-testület a legmesszebbmenőkig
igyekezett szem előtt tartani, hogy meg kell
teremteni, továbbá fenn kell tartani a város
bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát.
2012-ben szigorúan a gazdaságosság, hatékonyság kritériumainak kell megfelelni, minden eddiginél szigorúbban meg kell célozni
a kapacitások jobb kihasználását. Ebben
az évben szükségessé válik a feladatellátás szervezeti kereteinek megreformálása,
melynek első lépései, intézkedései a 2012. évi
költségvetésben is megjelennek, és folytatódnak 2013-ban.
3. El kell látni a törvényi előírások szerinti kötelező önkormányzati feladatokat.
4. A törvényi előírások szerinti nem kötelező önkormányzati feladatok ellátása csak
abban az esetben végezhető, amennyiben
azokat a település a saját bevételi forrásából
ﬁnanszírozni tudja.
A fentebb felsorolt célok mindegyike azt tükrözi,
hogy a költségvetés elsősorban egy pénzügyi
terv, mely a jövő feladatait, teljesítményeit tartja
szem előtt. Emellett a Képviselő-testület eddig
is arra törekedett, hogy a városban lakó polgárok által elvárt szolgáltatásokat biztosítsa,
az életviszonyokat és azok feltételeit ezután
is megtartsa, esetlegesen fejlessze.

Önkormányzatunk eddig a jogszabályi szinten rögzített kötelezettségeit az egyre nehezedő pénzügyi lehetőségek ellenére az előírásoknak megfelelően teljesítette, továbbra is
erre törekszik. Növekvő társadalmi elégedettségre okot adó többletszolgáltatások nyújtására
elsősorban a pályázati lehetőségek kiaknázása révén nyílott lehetőség, melyre ezután is lehetőség lesz. Elsődlegességet élvez az induló
vállalkozások támogatása – a laktanya, mint
ipari terület közművesítése, élhető környezet
kialakítása – autóbusz pályaudvar építése,
szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, ivóvízhálózat korszerűsítése, az intézmények
energiatakarékos működtetését célzó pályázatokon keresztül (lehetőleg napenergia és
geotermikus energia hasznosítása).
A 2012. évi költségvetésben a munkanélküliség csökkentését a tervezett rövid- és hosszú
távú foglalkoztatási programok szolgálják, a
Képviselő-testület által 2010. decemberben elfogadott közfoglalkoztatási terv szerint.
1. Téli közmunkaprogram 2011. december 1 –
2012. január 31. időszakban 22 fővel
2. 2012. évben induló START munkaprogram
107 fővel. A START program területei:
• Belvízelvezetés – árkok tisztítása, átereszek cseréje
• Önkormányzati földterületek művelése
• Mezőgazdasági földutak karbantartása
• Illegális hulladéklerakók megszüntetése
• Belterületi közúthálózat javítása
A Képviselő-testület költségvetési tárgyalásokat
ebben az évben január 26-án, február 2-án, február 6-án és 7-én, valamint február 13-án folytatott az intézményvezetőkkel és a polgármesteri
hivatal munkatársaival. Először február 14-én
került napirendre testületi ülés keretében a költségvetési rendelet tervezetet, míg a rendelet elfogadására február 23-án került sor.
C. Z.

A Tanuszoda további
üzemeltetéséről
Jánoshalma Város Képviselő-testületének
Bizottságai a költségvetés tárgyalásakor áttekintették a 2012. évi költségvetés tervezetét, ezen
belül a Városgazda Kft. költségvetését, különös
tekintettel a Tanuszoda működési kiadásaira és
bevételeire.
Tény, hogy a Tanuszoda működése mindeddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Köztudottan az intézmény átadása óta
a kiadások jóval meghaladták a bevételeket. Ennek okai is ismeretesek. Nevezetesen az, hogy
minden drága ami az üzemeltetéshez kötődik,
az áram, a gáz, ellenben kevés a látogató, akár
diák, akár felnőtt.
A költségvetés időszakában minden alkalommal fölmerült a kérdés, mi legyen a Tanuszodával? Bezárásra kerül, vagy még valami újítást,
valami trükköt kipróbál a Városgazda Kft.? A
Képviselő-testület évről-évre elhalasztotta a
végleges bezárásról szóló döntést. Mindenki
számolgatta; ha több diák használná… a jegyek
árát így kellene igazítani… ha bezárjuk télire, a
leghidegebb hónapokra, mennyit lehet megtakarítani?
Mert hiszen a leállás sem egyszerű. Bármenynyire modern berendezések lettek beépítve, a
leállás-újraindítás procedúrája nehézkes, a víz
felfűtése a kellő hőmérsékletre még inkább költséges. A Képviselő-testület több alkalommal
vizsgálta a Tanuszoda napi, vagy évszakos
nyitva tartását, díjpolitikáját, a belépők árait,
a kiadási költségek csökkentésének, valamint a bevételi oldal növelésének lehetőségeit. Tény, hogy az intézkedések életbe lépése után voltak megtakarítások, különösen a
kezdeti időkhöz képest.

2012. évi költségvetési tárgyalások. Ismét a
kérdés. Mi legyen a Tanuszodával?
Az összevont bizottsági üléseken a képviselők ebben az évben a végleges bezárásra
tettek javaslatot. Indoklásuk ésszerű és érthető
volt; nem kötelező feladat, a város nem vehet
fel hitelt a továbbiakban, tehát nincs miből ﬁnanszírozni a létesítményt. Jánoshalma Város Önkormányzatának a továbbiakra nézve nincs
fedezete a működtetésre, már a 2012-es költségvetésben sem.
Czeller Zoltán polgármester javaslatát
azonban elfogadták a Képviselők. A polgármester azt indítványozta, hogy az önkormányzat próbálja meg kiadni a Tanuszodát
egy külső vállalkozónak, hasonló jellegű intézmények működtetésében jártas cégnek.
Amennyiben valaki lát fantáziát ebben a kétségtelenül nem egyszerű feladatban, és kihívásnak érzi a maga számára, úgy jelentkezik
majd a pályázatra. Az Önkormányzat ezzel ad
még egy esélyt a Tanuszodának az életben
maradáshoz!
A polgármester javasolta továbbá, hogy a
pályázat kerüljön kiírásra mielőbb, mert a téli
hónapokban egyébként is zárva tart a Tanuszoda. A meghirdetés és az átadás személyi
és tárgyi feltételeinek kidolgozása haladéktalanul történjen meg. Ha nem lesz jelentkező,
tavasszal a Képviselő-testület még meghozhatja a bezárásra vonatkozó döntést.
Ellenkező esetben pedig a új üzemeltető,
új díjpolitikával, új koncepcióval, eddig nem
tapasztalt programkínálattal fogja megnyitni
a tanuszoda kapuit!

Egyesületi
közlemény

A Honvéd Kaszinó Kulturális
Egyesület tisztelettel kéri Önöket,
hogy adójuk 1%-nak felajánlásával segítsék a szervezet művelődési tevékenységét.

Honvéd Kaszinó
Kulturális Egyesület
Adószám:
19046550-1-03
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Költségvetés 2012
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2012.
február 23-án megalkotta a 2012. évi költségvetési rendeletét. A 2012. év tervezésénél tervezett
hiányt a folyamatban lévő fejlesztések önrészeként kezeli a Testület. Ezek a fejlesztések a volt
Laktanya iparterületté alakítása, Buszpályaudvar
építése, és a Szennyvízberuházás 2012. évi kiadásai. A működésben kialakult hiány kezelésére a testület 2012. március 01-től az intézmények
és gazdasági társaságok tervezett működési kiadásaiból további 5 %-os csökkentést és tartalékba helyezést irányozott elő. Ezzel az intézkedéssel válik kezelhetővé a rendeletben tervezett
költségvetési hiány mértéke. Ezen túlmenően az
önkormányzati feladatok átszervezéséből következően újabb megtakarítások várhatók.
Intézményeinknél a megüresedő álláshelyeket
bizottsági egyeztetések nélkül nem lehet betölteni.
A Képviselő-testület a
a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét
4 682 818 ezer Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét
4 707 721 ezer Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
24 903 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület a
a.) ﬁnanszírozási célú kiadások összegét

51 061 ezer Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát
71 568 ezer Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét
4 758 782 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület a hiány ﬁnanszírozásának
módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.) A hiány belső forrásból történő ﬁnanszírozása pénzmaradvány működési célú igénybevételével
4 396 ezer Ft
b.) A hiány külső forrásból történő ﬁnanszírozása
működési célú hitel felvételével
36 375 ezer Ft
felhalmozási célú hitel felvételével
35 193 ezer Ft
A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés
egyensúlyának megteremtése érdekében az
alábbi intézkedéseket teszi:
a.) Hitelfelvétel
b.) Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására
c.) Önkormányzati feladatellátás átszervezése,
feladatok kiszervezése

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket
a Képviselő-testület gyakorolja.

Malustyik Béla alpolgármester az őt
megillető juttatásokról lemondott
2010. október 14-től Czeller Zoltán polgármester
megbízásából, a Képviselő-testület döntése
alapján, egy főállású és egy társadalmi
megbízatású alpolgármester tevékenykedik
az Önkormányzatnál. A Képviselő-testület a
polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnok,
és a képviselők, közöttük Malustyik Béla
Alpolgármester Úr tiszteletdíját a 2010. október
14-én tartott alakuló ülésén állapította meg.
Miután a város nehéz pénzügyi helyzetére
hivatkozva
Malustyik
Béla
társadalmi
megbízatású alpolgármester lemondott az
őt megillető juttatásokról, írásban benyújtott
kérésére a tiszteletdíj megállapítására hozott

határozatát a Képviselő-testület hatályon
kívül helyezte.
Amellett,
hogy
a
Képviselő-testület
tudomásul vette Malustyik Béla 2012. január
1-től a tiszteletdíjról, és költségtérítésről való
lemondását. Az alpolgármester úr nyílt színi
tapsot kapott a képviselők és a testületi ülésre
meghívott vendégek részéről.
A
Képviselő-testület
ugyanakkor
kinyilvánította,
hogy
Malustyik
Béla
Alpolgármester Úr eddigi tevékenységét
tisztelettel megköszöni, szakmai munkájára a
továbbiakban is számít.
C. Z.

Önkormányzatunk kiemelt
fontossággal támogatja
a közbiztonság megőrzését
A 2012. évi január 26-án tartott testületi
ülésen Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő és
dr. Husti János rendőr alezredes, rendőrségi
tanácsos, kapitányságvezető felszólalásukban
önkormányzati támogatást kértek a polgárőrség
számára. Az ülésen részt vett Csernák Roland
nyomozó a Jánoshalmi Rendőrőrs képviseletében
és a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület
részéről Mészáros István.
Bányai Gábor országgyűlési képviselő úr
indoklásában kifejtette, hogy javaslatának
megtételére az Imre Zoltán Művelődési Központban
megtartott közbiztonsági fórumon elhangzottak
motiválták. Megyénk elnöke elmondta, hogy a
rendőrség szervezettsége helyi és megyei szinten
is jó, de anyagi lehetőségei korlátozottak, nincs
elegendő járőrözési lehetőségük. Jánoshalmán
azonban tevékenykedik Polgárőrség is, amelynek
tagjai önként, a rendőrséggel karöltve saját
gépjárművel járják a város utcáit, a külterületeket,
a tanyasi lakosok biztonságára is ügyelve, a
korábbi Mezőőrség feladatát is átvéve.
Kérte a Képviselő-testület tagjait arra, hogy
lehetőség szerint havonta biztosítsák a városi és
külterületi járőrözéshez szükséges üzemanyag
költséget ezzel támogassák a Jánoshalmi
Önkéntes Polgárőrségi Egyesületet.
Jánoshalma
Város
önkormányzata
az
elhangzottakkal egyetértett, döntését határozatba
foglalta. Némi nehézséget okozott a fedezet
biztosítása, nevezetesen, hogy a 2012. évi
költségvetésben nem került tervezésre a
polgárőrség támogatása, mint ahogy előző évben
sem.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
1.000.000.-Ft összegű éves támogatást biztosít
a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület
számára a 2012. évi költségvetésében.
Az összeg a járőrözés benzin költségének

támogatására fordítható, amely 30 %-ban
belterületen,
70
%-ban
külterületen
használható fel.
A kapott támogatás felhasználásáról a
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület
köteles negyedévente szöveges és pénzügyi
beszámolót készíteni. A beszámolónak
tartalmaznia kell a megtett útvonalat és
kilométert napi, és havi bontásban valamint az
üzemanyag vásárlási számlák másolatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
a döntésről a Jánoshalmi Önkéntes
Polgárőrségi Egyesületet tájékoztassa, és a
szükséges intézkedést tegye meg.
Továbbá a Képviselő-testület kéri Dr. Husti
János rendőrkapitány urat, a Kiskunhalasi
Rendőrség parancsnokát, tegye lehetővé, hogy
a járőrözésben egy fő rendőr is részt vehessen
a jánoshalmi rendőrőrs állományából.
Költségvetési
fedezetként
a
testület
Malustyik Béla alpolgármester úr tiszteletdíját
és költségtérítését jelölte meg, amelyről
alpolgármester úr az önkormányzat nehéz
pénzügyi helyzete miatt önként lemondott.

Az Összefogás
Jánoshalmáért Egyesület
ezúton is köszönetet mond azoknak
a személyeknek, akik 2011. évben
támogatták az egyesület célkitűzéseit.
2012-ben is köszönettel elfogadjuk
mindazoknak a támogatását, akik az
adójuk 1%-nak felajánlásával segíteni
kívánják az egyesület önkéntesség elvén
alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.
Adószám: 18369748-1-03
Köszönettel:
Czeller Zoltán elnök
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„Munkáltatói Fórum”
a helyi munkáltatók részére

► folytatás a 4. oldalon
Vannak olyan cégek, amelyeknek nehézséget okoz a bérkompenzációra fordítandó plusz
munkabér kifizetése, ezért a kormány segítséget
kíván nyújtani az 5 százalék alatti kompenzáció
előteremtésében.
A kormány pályázati rendszerben, vissza nem
térítendő támogatás formájában átvállalja a bérfejlesztés 2-3 százalékát a versenyszférában.
A 2-3 százalék fölötti részt azonban továbbra
is a munkáltatóknak kell hozzáadni a kompenzációhoz.
A kompenzációra 21 milliárd forint áll a kormány rendelkezésére. Ezt az összeget a versenyszférában dolgozó munkavállalók kompenzációjára különítik el a költségvetésből.
Csak azok a cégek kaphatnak támogatást,
amelyek vállalják, hogy megtartják a 2011-es
munkavállalói létszámot, valamint valamennyi
munkavállalójuk számára biztosítják a bérkompenzációt. Azon vállalkozások, amelyek indulnak
a kompenzációs támogatásra kiírandó pályázaton, nem szorulnak ki a közbeszerzési eljárásokból.
A pályázatokat várhatóan február végén, március elején kerül kiírásra” fejezte be gondolatait
Mészáros Pongrác.
A Start Bónusz kártyával kapcsolatos információkat már a múlt számunkban közöltük.
TÁMOP 1.1.2. foglalkoztatást elősegítő támogatásairól Hajnal Bernadett program koordinátor
tájékoztatta a fórumon megjelenteket. Elmondta: A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” programról, TÁMOP 1.1.2
projekt keretében az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás összege országosan: 86 milliárd forint, ebből Bács-Kiskun megye
valamivel több mint 6 milliárd forintot tud felhasználni a megvalósítás időtartama, 2011. 05. 01. –
2015. 07. 31. alatt. A projekt célja a célcsoportjába tartozó személyek elsődleges munkaerőpiacra segítése, komplex, személyre szabott, a helyi
munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez
igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.
A projekt célcsoportjai: az alacsony iskolai végzettségűek, a pályakezdők, illetve 25. év
alatti fiatalok, az 50 év felettiek, a GYES-ről,
GYET-ről, TGYS-ről GYED-ről vagy ápolási díjról munkába visszatérők, a bérpótló juttatásra
illetve (2011. szeptember 1-től) foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosultak, valamint a
legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők
Kiemelt elvárás a kiírók részéről, hogy a programba vontak legalább 12%-a roma származású
álláskereső legyen.
A TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált
programok a konvergencia régiókban)” támogatási formái: bérköltség támogatás, munkakipróbálás támogatás, helyközi utazási támogatás a
munkába járás költségeinek 100%-os térítése,
valamint a vállalkozóvá válási támogatás, mely
maximum 6 hónapig adható, a mindenkori minimálbér 100 százaléka erejéig, mely jelenleg: 93
000 Ft/fő/hó.
Munkáltatóval szembeni elvárások: köztartozás mentesség és a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés az 1/2012. (I. 26.)

Figyelem!
Ortopédiai szűrés lesz

2012. március 8-án (csütörtök)
de. 10-16 óráig
az Arany János utcai orvosi rendelőben.
Gyógycipők, segédeszközök kedvezményes felírása felnőtteknek és gyerekeknek.
Érdeklődni és jelentkezni a
20/371-76-83-as telefonon.
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

NGM rendelet alapján.
A támogatások igénylése a munkáltató által
történhet, a projekt célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltséghez benyújtott kérelem alapján. Ez a támogatási forma Bács-Kiskun
megyében minden kirendeltségen elérhető.
További Információ: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Kecskemét,
Klapka u. 34) a 76/486-588/216, 226 mellék telefon számán, valamint a szegfur@lab.hu elektromos levelezési címen kérhető.
Munkahelyteremtő beruházás pályázati lehetőségekről a Szilágyiné Dér Nóra eszköz koordinátor tartott rövid előadást. Elmondta, hogy
a NFA-2012-KKV pályázat célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások
támogatása, mikro-, kis- és középvállalkozások
(KKV) versenyképességének növelése, többlettámogatás biztosítása a kedvezőtlen helyzetű
kistérségekben, hátrányos helyzetű munkavállalók és az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése, foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése.
Pályázhatnak olyan kis- és középvállalkozások, melyek Magyarországon telephellyel rendelkeznek. Ezek lehetnek gazdasági társaságok, jogi személyiséggel rendelkező vállalatok,
külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi
fióktelepei és kereskedelmi képviseletei, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
Pályázni olyan beruházással lehet, mely a
fejlesztéssel érintett telephelyen, a beruházás
befejezését követő 90 napon belül minimum 2 fő
új munkavállaló teljes munkaidőben való foglalkoztatását biztosítja. A létszámbővítéssel 2 éves
folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (a már meglévő létszámmal együtt). A pályázónak legkésőbb 2012. november 30-ig a beruházást be kell fejeznie, az elszámolást be kell
nyújtania a (új épület, épületrész építésére is).
Támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése előtt kell benyújtani. Építési beruházás esetén rendelkezik az elvi hatósági engedélyekkel.
A létrehozott kapacitásokat a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban, valamint a a beruházás nettó bekerülési költségének min. 25 százalékát saját forrásból biztosítja, a beruházás befejezésétől számított 3 évig, és a záró beszámoló
elfogadásának napjáig megfelelő fedezetet ajánl
fel. Amennyiben a igényelt támogatás összege nem éri el a 15 millió Ft-ot és a vállalkozás
2009. január 1. előtt működött, és ebből legalább
2 évben az adózás előtti eredménye pozitív volt
nem köteles fedezetet biztosítani.
A beruházást a munkaügyi központ által megküldött, támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően lehet megkezdeni Kitétel még a pályázathoz, hogy a vállalkozásnak a törvény szerinti béremelést valamenynyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója esetében el kell végeznie a pályázat benyújtásának időpontjáig, hogy támogatásban részesülhessen.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában (6000 Kecskemét,
Klapka u. 34. II/205.) Szilágyiné Dér Nórától telefonon a 06-76/486-588/205 számon vagy elektromos levélben szilagyinedn@lab.hu címen,
illetve Laurinyecz Anikót 76/486-588/206. számon vagy a laurinyecza@lab.hu címen
Pályázatot 2 példányban postai úton a munkaügyi központ részére 2012. február 8-tól 2012.
március 30-ig kell eljuttatni.
Munkaügyi ellenőrzések változásait a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és
Munkavédelmi Szakigazgatási Szerv munkatársa Szórád József ismertette.
A kétórás fórum végén a résztvevői közül többen közvetlenül kérdeztek az előadóktól.

2012. március

Városi szinten kevés a
kollégista gyermek…

A Szent Anna iskola diákotthona után bezárja kapuit a Városi Diákotthon is?
2012. február 13-i ülésén összevont bizottsági
ülés keretében foglalkozott a Képviselő-testület
a Kollégiumi feladatellátás más formában
való megvalósításával, mivel a jelenlegi helyzet ezt indokolttá tette.
A képviselők döntését befolyásoló tényezők:
4. Eredendően a törvényi előírásoknak való
megfelelés. A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 86. § (3) a) pontja kimondja, hogy a kollégiumi ellátásról az állam
megyei jogú fenntartó útján gondoskodik,
azaz Jánoshalma Város Önkormányzatának a kollégiumi ellátás biztosítása nem
kötelező feladata. A 2012. szeptember 1.
napján hatályba lépő nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (Továbbiakban: Nktv.) 2.§ (3) bekezdése első helyen
nevesíti az államot, mint köznevelési intézmény fenntartót. Az Nktv. értelmében
2012. szeptember 1. napjától az általános
iskolai, gimnáziumi-, szakközépiskolai
képzés és a kollégiumi ellátás is állami
feladattá válik.
5. Elsődlegesen a szakmai szempontoknak való megfelelés. A városi diákotthon
eredetileg 100 főre tervezett épületében
a 2011/2012-es tanévben mindösszesen
csak 34 gyermek kapott elhelyezést, közöttük óvodások (3 fő), katolikus iskolások (5
fő), a VM szakképző iskolába járó diákok (4
fő), de voltak, akik a szülők kérésére, vagy
védelembe vétellel kerültek be a tanév idejére (16 fő). A Képviselő-testület már évek
óta jelentős anyagi forrásokat felhasználva
azért tartotta fönn a kollégiumot, hogy a
gimnázium vidéki tanulói itt kaphassanak
helyet. A legfrissebb felmérések szerint 6
tanuló az, aki vidékről jár a gimnáziumba, és igénybe veszi a kollégiumi ellátást,
azaz napjainkra ténylegesen 6 fő miatt
működik a 100 fős intézmény. A következő
tanévtől ez a létszám is csökkenő tendenciát
látszik mutatni. (2 fő 8. osztályos, 2 fő 12-13.

osztályos, szeptembertől már nem kérnek
kollégiumi elhelyezést)
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
mindezek ﬁgyelembe vételével kimondta, hogy
Jánoshalma Önkormányzatának a kollégiumi
feladatellátása az eddigi formában értelmét veszíti, mivel elsősorban a gimnázium és a szakközépiskola miatt került ez idáig is fenntartásra.
A város 2012. évi költségvetésének megtárgyalására együttes ülést tartó bizottságok a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégium részeként működő
kollégiumi ellátás biztosításával kapcsolatosan
határozatában kifejtették az alábbiakat:
Kerüljön kidolgozásra a kollégiumi feladatellátás más formában való megvalósítása.
Felhatalmazzuk Czeller Zoltán polgármester
urat arra, hogy a VM Kelet-magyarországi
Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium vezetőségével tárgyalásokat folytasson diákjainknak
az ő kollégiumukban való elhelyezése ügyében.
Indoklás: A jelentkező létszámot ﬁgyelembe véve a városban elégnek mutatkozik egy
kollégium működtetése, jelen állás szerint
célszerű a városi oktatási intézményeknek
közösen gondolkodni ennél a feladatellátásnál.
Továbbá a képviselő-testület határozatában kérte, hogy a Diákotthon jelenlegi épületére vonatkozóan (Molnár János u. 3-5. sz.)
a további hasznosítási lehetőségek kerüljenek kidolgozásra a Polgármesteri Hivatal
ügyintézői által. Az épületetek egy részét az
önkormányzat a kollégiumi feladatellátásra a
tanév végéig biztosítja. A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
és a Kollégiumnak, a kollégiumi feladatellátásra nem használt üresen álló helyiségeket
a Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb
feladatainak ellátására kívánja hasznosítani.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

nyilvános pályázati eljárásra
.
I. Jánoshalma Város Önkormányzata
(6440 Jánoshalma Béke tér 1.) mint tulajdonos, a jánoshalmi Tanuszoda bérbeadásának lehetőségéről szóló 55/2012. (II.23)
Kt. sz. határozat alapján nyilvános licittárgyalás keretében történő bérbeadásra meghirdeti Jánoshalma
Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló,
Tanuszoda üzemeltetésének jogát.
Jánoshalma Város Önkormányzata a jánoshalmi Tanuszodát
bérbeadás útján, külső befektető bevonásával kívánja üzemeltetni. Az Önkormányzat tulajdonában van jánoshalmi 149
helyrajzi számon lévő, természetben Jánoshalma Bernáth
Zoltán utca 1. sz. alatti Tanuszoda, mely 1 db 8,5m x 25 m-es
tanmedencét, 1 db. gyermekmedencét, 1 db szaunát valamint a Tanuszodához tartozó öltözőket, vízforgatós technológiát és az uszodagépészethez tartozó helységeket tartalmaz,
összességében 558 m2-en.
II. A Tanuszoda az Önkormányzat tulajdonát képező Dr.
Fenyvesi Máté Sportcsarnokkal egybeépítve azonos
helyrajzi számon található, közművei, energiaellátása a
Spotcsarnokkal összefügg.
III. Pályázatot nyújthat be természetes személy, vagy
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.
IV. Pályázati feltételek:
1. Pályázó vállalja, hogy 2012. május 1. napjától 2022.
április 30. napjáig terjedő időtartamra határozott idejű
bérleti szerződést köt Jánoshalma Város Önkormányzatával a jánoshalmi 149 helyrajzi számú ingatlanon lévő Tanuszoda, valóságban 6440 Jánoshalma
Bernáth Zoltán utca 1. szám alatt található, 558 m2
nagyságú ingatlanrész szakszerű és biztonságos
üzemeltetése, fenntartása és szolgáltatás teljesítése
céljából.
V. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat:
1) A kínált bérleti ár összegét
2) Az ingatlan hasznosítására, üzemeltetésére, vonatkozó elképzeléseit
3) Az ingatlan állagmegóvásának vállalását
4) A szakszerű működés biztosításának személyi feltételrendszerét
5) Kötelezettségvállaló nyilatkozat
(A „kötelezettség vállaló nyilatkozat”-ban a pályázó nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a licittárgyaláson való
nyertesség esetén a licittárgyalást követő 15 naptári napon
belül előszerződést köt, és a 30 napon belüli szerződéskötés
biztosítékaként, kettő havi bérleti díjnak megfelelő összeget,

foglaló jogcímén Jánoshalma Város Önkormányzata részére
megﬁzet.)
VI. A pályázatot az a pályázó nyeri, aki az alábbi két bírálati szempontot maradéktalanul teljesíti:
1. Legmagasabb bérleti díjat kínálja.
2. A legelőnyösebb hasznosítási és üzemeltetési módot
kínálja.
A Tanuszoda bérlet induló licitára: 5.000 Ft/hó, azaz
ötezer forint/hó.
VII. A licittárgyaláson való részvétel feltétele:
1. A pályázati dokumentáció írásban, papíralapú formában,
zárt borítékban történő benyújtása Jánoshalma Város Polgármesteréhez személyesen Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának titkárságra, vagy postai úton a Jánoshalma
Béke tér 1. szám alá legkésőbb
2012. március 20-án (kedd) 14.00 óráig.
2. A borítékon fel kell tüntetni a „Tanuszoda üzemeltetése” elnevezést, valamint, hogy a fenti időpontig nem bontható fel.
A licittárgyalás keretében való hasznosítási jog megszerzésének feltétele, hogy a bérlő vállalja a bérelt időszak alatt
a bérleti díj tárgyhó 5-ig egy összegben történő hiánytalan
megﬁzetését, és a fent leírtak szerinti kettő havi bérleti díj,
foglaló jogcímén való megﬁzetését. A Tanuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés azzal a pályázóval köthető meg,
aki a licittárgyaláson a legmagasabb bérleti árat ajánlotta.
Amennyiben a szerződés megkötésére a licittárgyalást követő 30 napon belül nem kerül sor a legmagasabb árat ajánló
pályázó hibájából, úgy a második legmagasabb árat ajánló
pályázó részére kell a szerződési ajánlatot megküldeni.
A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy
– érvényes ajánlat(ok) benyújtása esetén is a pályázati
eljárást indoklás nélkül eredménytelennek minősítse, és
egyik pályázóval se kössön szerződést.
3. A pályázatok felbontásának ideje és helye: 2012. március 20. (kedd) 14 óra 30 perc, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal 18. sz. tanácskozóterme.
A pályázatok felbontásánál minden pályázó külön meghívás
nélkül a fenti időpontban megjelenhet, és ajánlatát szóban
kiegészítheti, valamint a bérleti díj összegére további licitet
tehet.
Az ingatlan a licittárgyalást megelőzően megtekinthető. Időpont egyeztetést, valamint a pályázattal kapcsolatban további
információt személyesen a Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában, vagy a 30/5355014 telefonszámon, illetve a
varosgazda@t-online.hu e-mail címen.
Jánoshalma, 2012. február 23.
JÁNOSHALMA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
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A borok jánoshalmi nemes versenye 2011
DíjazottaK
- Felső-Bácska legjobb vörösbora:
Délity
Pince
Nemesnádudvar. (Cabernet
Sauvignon)
- Felső-Bácska legjobb fehérbora: Koch-Vin Kft. Hajós-Baja. (Rajnai Rizling)
- Felső-Bácska legiobb rose
bora: Antalvin Kft. Baja
(Cabernet Sauvignon)

- Jánoshalma legjobb vörösbora: Kiss Róbert (Kékfrankos)

- Jánoshalma legjobb fehérbora: Rajcsics József (Rajnai
Rizling)

-

Jánoshalma legjobb rose
bora: Fenvvesi Csaba (Kékfrankos)
A díjakat Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere
adta át.

- Gazdakör legjobb vörösbora:
Juhász. János (Kékfrankos)

- Gazdakör legjobb rose bora:
Kiss
Róbert
(Cabernet
Sauvignon)
A díjakat Dági József a Gazdakör elnöke adta át.
Felső-Bácskai Hegyközség
területén, hegyközségi tag által termelt legjobb bor.

- Felső-Bácskai Hegyközséglegjobb vörösbora: Kunvin Kft
(Cabernet Franc)
- Felső-Bácskai Hegyközség
legjobb fehérbora: a Kunvin
Kft (Chardonny)
- Felső-Bácskai Hegyközség
legjobb rose bora: Kunvin Kft
(Cabernet Sauvignon)
A díjakat Nagy István hegybíró
adta át.

- Legjobb Tájjellegű Bor (Gál
Sándor vállalkozó díja): id.
Takács István (Kövidinka). A
díjat a vállalkozó adta át.

- Rizling Szőlész Gyümölcsész
Egyesület 2012 Pálinka bemutatójáért a díjat Bika Lajos
vette át Dági Józseftől

- Gazdakör legjobb fehérbora:
Juhász Sándor (Cserszegi
Fűszeres)

A 2012-es borverseny eredménylistája

H.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Termelő
KOCH-VIN Kft
Tóth Sándor
Rajcsics József
ANTALVIN Kft.
Morvai György
Horváth László
Tóth Sándor
KOCH-VIN Kft
Makai Tamás
Bika Lajos
Keller Kft
Tóth Dénes
Tóth Sándor
Snejder Sándor
Tóth Sándor
Kunvin Kft
Oszlánszki István
Keller Kft
Fehér Vilmos és Fia
Bohóczki Zoltán
Keller Kft
Kunvin Kft
Temerini
23
kertbarát kör
24 Délity Pince

Fajta
Rajnai Rizling
Hárslevelű
Rajnai Rizling
Chardonnay
Sauvignon Blanc
Rajnai Rizling
Sauvignon + Olaszrizling
Cserszegi Fűszeres
Chardonnay
Rajnai Rizling
Cserszegi Fűszeres
Olaszrizling
Irsai Olivér + Téli muskotály
Olaszrizling
Sauvignon + Chardonnay
Chardonnay
Rajnai Rizling
Irsai Olivér + Nektár
Pinot Blanc
Rajnai Rizling
Chardonnay
Chardonnay + Kunsági

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

Évj.
Termőhely
Pont
2011
Hajós-Baja
19,0
2009 Jánoshalma
18,9
2011
Jánoshalma
18,9
2011
Baja
18,8
2011
Temerin
18,7
2011
Temerin
18,7
2010 Jánoshalma
18,7
2011
Hajós-Baja
18,7
2011
Baja
18,6
2011 Bácskossutfalva 18,6
2011
Baja
18,6
2011
Temerin
18,6
2010 Jánoshalma
18,6
2011
Temerin
18,6
2010 Jánoshalma
18,6
2011
Hajós-Baja
18,5
2011
Szabadka
18,4
2011
Baja
18,4
2011 Bácskossutfalva 18,4
2011
Temerin
18,2
2011
Baja
18,1
2011 Jánoshalma18,1
Temerin

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

Olaszrizling

fehér

2011

Chardonnay

fehér

18,1

ezüst

18,1

ezüst

18,0

ezüst

18,0
17,9
17,9
17,7
17,7
17,7
17,6
17,6
17,5
17,5
17,4
17,4

ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
bronz

25 Délity Pince

Chardonnay

fehér

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Kövidinka
Olaszrizling
Chardonnay
Sauvignon Blanc
Olaszrizling
Irsai Olivér
Sauvignon Blanc
Sauvignon
Cserszegi Fűszeres
Kunleány
Sauvignon Blanc
Olaszrizling
Ezeréves Magyarország
emléke
Rajnai Rizling

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

2011 Nemesnádudvar
Nemesnádudvar
2011
Tüske dűlő
2011
Jánoshalma
2011 Bácskossutfalva
2011
Hajós-Baja
2011 Nemesnádudvar
2011 Nemesnádudvar
2011
Jánoshalma
2011 Bácskossutfalva
2011 Jánoshalma2011
Kéleshalom
2011
Hajós
2011
Temerin
2011
Baja

fehér

2011

Borota

17,3

bronz

fehér

2011

Jánoshalma

17,3

bronz

Bácska

fehér

2011

Temerin

17,2

bronz

Olaszrizling
Zöldkadarka
Kerti vegyes
Magyarádi
Kunsági Muskotály
Kövidinka
Rajnai Rizling
Kövidinka
Olaszrizling
Chardonnay
Olaszrizling

fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér

2011
Hajós
17,0
2011
Borota
17,0
2011
Temerin
16,9
2011
Jánoshalma
16,8
2011
Jánoshalma
16,8
2011
Kiskunhalas
16,7
2011
Szabadka
16,6
2011
Hajós
16,5
2011 Bácskossutfalva 16,4
2011
Rém
16,4
2011 Bácskossutfalva 16,3

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
oklevél
oklevél
oklevél

fehér

2011

Jánoshalma

16,2

oklevél

fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
meggyb
meggyb
meggyb
meggyb
meggyb
meggyb
rose
rose
rose
rose

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Kiskunhalas
Kunfehértó
Kéleshalom
Sukoró
Csávoly
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Kéleshalom
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Temerin
Hajós-Baja
Baja
Hajós-Baja

16,2
16,1
16,1
16,1
16,0
15,8
15,3
14,7
14,3
18,7
18,0
16,9
16,8
16,7
16,5
18,9
18,8
18,8
18,7

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

Takács István
Mészáros József
KOCH-VIN Kft
Délity Pince
Délity Pince
Kern Attila
Fehér Vilmos és Fia
Kunvin Kft
Juhász Sándor
Juhász Sándor
Tóth Sarolta
Keller Kft

38 Horváth Nándor
39 Kunvin Kft
Temerini
40
kertbarát kör
41 Gonda János
42 Kiss István
43 Kasza László
44 Kiss Ferenc
45 Kunvin Kft
46 Kern Attila
47 Lovadinov Radomir
48 Gál Sándor
49 Bika Lajos
50 Babicz Sándor
51 Beredity Lajos
Faragó István,
52
Zámbó Imre
53 Kovács Mihály
54 Zámbó Zoltán
55 Németh Nándor
56 Babicz Sándor
57 Valuch Miklós
58 Dági József
59 Bednárik József
60 Takács István
61 Zámbó Zoltán
62 Bednárik József
63 Agócs Nándor
64 Zámbó Mihály
65 Agócs Károly
66 Zámbó Imre
67 Kiss Ferenc
68 Horváth László
69 KOCH-VIN Kft
70 ANTALVIN Kft.
71 Kunvin Kft

Kövidinka
Rajnai Rizling
Rajnai Rizling
Ezerjó
Királyleányka
Kövidinka
Bianca
Vegyes fehér
Bianca
Ezerjó
Meggybor
Meggybor
Meggybor
Meggybor
Meggybor
Meggybor
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos + Rose
Cabernet
Kékfrankos + Rose

Termelő
73 ANTALVIN Kft.

rose

2011

Termőhely
JánoshalmaKunsági
Baja

18,2

ezüst

74 KOCH-VIN Kft

rose

2011

Baja

17,7

ezüst

75

rose

2011

Jánoshalma

17,1

bronz

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

2011
Temerin
2011
Jánoshalma
2011
Hajós
2011
Temerin
2011
Baja
2011
Borota
2011
Borota
2011
Borota
2011
Jánoshalma
2011
Jánoshalma
2011
Jánoshalma
2009 Nemesnádudvar

17,1
17,0
16,9
16,8
16,8
16,7
16,2
16,2
16,1
15,5
15,0
19,1

bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
arany

72 Kunvin Kft

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Fajta

szín

Évj.

Cabernet + Rose

rose

2011

Pinot Noir
Cabernet Sauvignon
+ Rose
Cabernet Sauvignon
Kiss Róbert
+ Rose
Bohóczki Zoltán
Temerini rose
Fenyvesi Csaba
Kékfrankos + Rose
Brillant Holding Kft. Kékfrankos + Rose
Lahos Imre
Rose
Makai Tamás
Cabernet Sauvignon
Horváth Nándor
Kadarka + Rose
Stadler Zsolt
Zweigelt + Rose
Marancsik Kornél
Kékfrankos + Rose
Takács István
Kadarka + Rose
Balázs István
Kékfrankos Rose
Török János
Cabernet
Délity Pince
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Délity Pince
+ Barique
KOCH-VIN Kft
Cabernet Sauvignon
Hepp János
Cabernet Sauvignon
Makai Tamás
Cabernet Sauvignon
Kunvin Kft
Cabernet Franc
Keller Kft
Cabernet Sauvignon
Brillant Holding Kft. Merlot
Hepp János
Kékfrankos
Juhász János
Kékfrankos
Brillant Holding Kft. Kékfrankos
Szigeti Imre
Kékoportó
ANTALVIN Kft.
Pinot Noir
Kiss Róbert
Kékfrankos
Kuzmanovic Tihamér Vranac
Kékfrankos + Cab.
Keresztényi András
Sauvignon
Kunvin Kft
Kékfrankos + Kunsági
Fehér Vilmos és Fia Pinot Noir
Horváth László
Vegyes vörös
Brillant Holding Kft. Cabernet Sauvignon
Gonda János
Merlot
Gonda János
Cabernet Sauvignon
Hepp János
Zweigelt
Cabernet Sauvignon
Brillant Holding Kft.
+ Barique
Varga Lajos
Vegyes
Stadler Zsolt
Zweigelt
Délity Pince
Kékfrankos
Bika Lajos
Kékfrankos
ANTALVIN Kft.
Kékfrankos
Valuch Miklós
Kadarka + Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Délity Pince
+ Barique
Stadler Zsolt
Cabernet Sauvignon
Bohóczki Zoltán
Temerini vegyes
Hepp János
Cabernet Franc
Kunvin Kft
Cabernet Sauvignon
Takács István
Zweigelt
Bolvári Géza
Kékfrankos
Keller Kft
Kadarka + Siller
Fajszi Ferenc
Cabernet Sauvignon
Hepp János
Kadarka
Zámbó Zoltán
Kékfrankos
Fehér Vilmos és Fia Frankónia
Fenyvesi Kristóf
Kékfrankos
Szabó Csaba
Cabernet Sauvignon
ANTALVIN Kft.
Cabernet Sauvignon
Balázs István
Zweigelt
Cabernet Sauv. +
Juhász Sándor
Kékfrankos
Németh Nándor
Kékfrankos
Hugyi Mihály
Cabernet Sauvignon
Noszai piros
Torma Lóránt
Agócs Nándor
Portugieser
Kern Attila
Cabernet Franc
Gál Sándor
Kadarka + Siller
Gonda János
Nero
Gáspár Maxim
Kékfrankos

pont

érem

18,7

arany

vörös

2009 Nemesnádudvar 18,9

arany

vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös

2011
Hajós-Baja
18,8
2011
Hajós
18,8
2011
Baja
18,7
2009 Jánoshalma18,7
2011
Baja
18,6
2006
Hajós
18,4
2011
Hajós
18,4
2011
Kéleshalom
18,4
2009 Nemesnádudvar 18,4
2011 Bácskossutfalva 18,2
2011
Baja
18,1
2011
Jánoshalma
18,0
2011
Szabadka
18,0

arany
arany
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst

vörös

2009

18,0

ezüst

vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös

2011 Jánoshalma18,0
2011 Bácskossutfalva 18,0
2011
Temerin
17,9
2009
Hajós
17,9
2011
Hajós
17,9
2011
Hajós
17,9
2011
Hajós
17,8

Jánoshalma

ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst

vörös

2006

17,8

ezüst

vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös

2011 Bácskossutfalva 17,8
2011
Borota
17,8
2011 Nemesnádudvar 17,7
2011 Bácskossutfalva 17,7
2011
Baja
17,7
2011
Csávoly
17,6

Hajós

ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst

vörös

2009 Nemesnádudvar 17,6

ezüst

vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös

2011
Baja
17,5
2011
Temerin
17,4
2011
Hajós
17,4
2011 Jánoshalma17,3
2011
Jánoshalma
17,2
2011
Fajsz
17,2
2011
Baja
17,1
2011
Jánoshalma
17,0
2011
Hajós
16,9
2011
Kéleshalom
16,9
2011 Bácskossutfalva 16,9
2011
Jánoshalma
16,8
2011
Jánoshalma
16,8
2011
Baja
16,7
2011
Jánoshalma
16,7

ezüst
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz

vörös

2011

vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös

2011
Kéleshalom
16,5
2011
Szekszárd
16,3
2011 Hajdukovo-Nosza 16,1
2011
Jánoshalma
16,1
2011
Kiskunhalas
16,0
2010
Hajós
15,7
2011
Hajós
15,7
2011 Bácskossutfalva 15,7

Hajós

16,6

bronz
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél

Értékelés és tanácsok

A Gazdakör idei borversenyének eredményhirdetésére megtisztelte jelenlétével a versengő gazdákat Dr. Hajdú Edit, az
Egyesület tiszteletbeli tagja, a Szőlészeti- és Borászati Kutatóintézet Osztályvezetője, Czeller Zoltánt Jánoshalma Város Polgármestere, Kovács László Bácsbokod Nagyközség Polgármestere. a Felső Bácskai Önkormányzatok Szövetségének alelnöke, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés
elnöke, Ádám Gyula a Felső-Bácskai Hegyközség elnöke, Nagy
István a Felső-Bácskai Hegyközség hegybírója, a temerini Kertharát kör küldöttsége, a bácskossuthfalvi Rizling Szőlész, Gyümölcsész Egyesület tagjai és Kiss István a 2011 évi Borkirály. A
versenyzők egy része eljött erre a fontos eseményre.
Dr. Hajdú Edit értékelte a versenyt és az elmúlt évjáratot,
illetve vázolta, hogy mi várható a szőlőkben a februári szokatlan nagy hideg következményeként.
Egy kis statisztikamagyarázattal kezdte értékelését, hogy
honnan mennyi és milyen aranyérmes bor érkezett a bírálatra.
Ezt táblázatunkból jól láthatják.
A meggyborok kategóriát egy
jánoshalmi specialitásnak tartja,
de borbíráltra szőlőből készült
borokat ajánl inkább benevezni.
Ez az egyébként kellemes ital nem hasonlítható össze a klaszszikus borokkal. Négy bíráló bizottság vizsgálta a borokat, jeles
szakemberek vezetésével.
Dr. Hajdú Edit megdicsérte a szervezőket: „Nagyon korrekt
módon szervezi meg a versenyt évről évre Dági József és felesége. A bírálók abszolút nem tudják kié a minta, és a termőhelyét sem tudják a bírálatkor, csak a fajtáját. Így lehet tárgyilagos
az értékelés.
Majd így folytatta: „Jánoshalmán hihetetlen a fejlődés az
elmúlt 22 évben. Mindig szebb és szebb borok jönnek a versenyre. A versenyre benevezők megfogadják a tanácsokat és
alkalmazzák azokat a saját borászatukban. Eltűntek a beteg
hordók. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha valaki
borászkodni akar mindennek, mint a patika, olyan tisztának, higiénikusnak kell lennie, legyen az fahordó, vagy rozsdamentes
acéltartály, vagy üvegedény. Ez nagyon fontos, mert a bor minden szagot, illatot átvesz.
A bor visszatükrözi a borász lelki világát, szakmai ismeretét, igényességét, azt, hogy ismeri-e a fajtát mikor kell szüretelni, és így tovább.
Az évjáratokat értékelve elmondta, hogy 2010-es évjárat a
sok csapadékról marad emlékezetes, hiszen a sok évi átlag
duplája öntözte a földeket. A csapadék éppen akkor hullott, amikor nem kellett volna: érésben. A 2011-es évjárat viszont száraz évjárat volt.
A globális felmelegedéssel járó klímaváltozások hozzák a az
időjárási szélsőségeket, például a nagy hőmérsékleti ugrásokat.
Enyhe január után most is jött az erős fagy. Ide tehát fagytűrő
fajtákat célszerű telepíteni, kivéve, ha alacsony művelésű fajtát
választunk, melyet be tudnak takarni.
Mindkét évjárat kedvezőtlen volt a szőlővessző beérésére. A
nedves idő lazává tette vesszőket, a száraz idő viszont nem tette lehetővé tápanyagok kellő felszívódást.
A hosszú száraz idő után langyos tél volt sokáig. A szőlő a
mély nyugalmi állapotából már felébredt, január végéig megindult a nedvkeringése. Január végétől viszont egy kényszer nyugalomba került. Ez azt jelenti, hogy a növényt belső élettani
funkciói már arra ösztökélik, hogy hajtson ki. Ekkor jön egy erős
fagy, ami „szépen” arat. Ilyen volt ez a tél is, de még nincs vége.
A Dávid előrejelzési naptár szerint márciusban még jön egy mély
lehűlés. Bárcsak ne lenne igaz!
A februári hideg borvidékenként másként alakult. Több helyen
is mínusz 20 fok alatti hőmérsékleteket mértek. Az ültetvények
hóval borítottak voltak. A hótakaró alatti részek ezáltal viszonylag védve voltak, de a hó felszínén a nagy kisugárzás miatt,
nagyon hideg volt és emiatt elfagyhatott a törzs. Lehet, hogy
kihajt, de egy baja van, „a torka véres”. Mintavétellel (rügyek
keresztül vágásával, törzs felületén picit belevágni az elevenbe,
azon a részen ahol a hótakaró teteje volt.) lehet meggyőződni a fagykár nagyságáról. A törzsek levágásával óvatosan kell
bánunk. Amennyiben még is kell törzset vagy kart vágni, akkor
a sebet kezeljük, melyre még az olajfesték is alkalmas.
A felsőrészek ugyan elfagytak, de a gyökerek erőteljesen
növesztik a hajtásokat, tehát ezt ne veszítsük szem elöl a trágyázásnál. Ne használjunk nitrogént! A metszésre is nagyon oda
kell figyelni a megfelelő, arányos terhelés miatt.
Gondoljunk mindig arra, hogy meglátogathatnak bennünket a
fagyok. Ilyen gondjai nincsenek a mediterrán vidéken lévő szőlős gazdáknak. De ilyen finom borok nincsenek máshol, mint itt
a Kárpát-medencében!
Gratulálunk a szép eredményeket elért nem hivatásos és
hivatásos borászoknak egyaránt!

HUNYADI
A H u nyad
i I sNÉPE
kola hírei
J Á N O S H A L M I

6. oldal

Megyei mesemondó siker
2012. február 12-én került sor Bács-Kiskun Megye legügyesebb mesemondóinak harmadik próbatételére Kecskeméten,
ahol ismét kitárult Meseország kapuja, hogy bebocsátást nyerjenek rajta mindazok, akik lakóhelyükön már szerencsésen kiállták
a mesebeli próbákat.
A mesék birodalmába utazhattak azok, akik szombat reggel a
Katona József Könyvtár nagytermét választották
Meseország Királya és Királynője ebből az alkalomból újra
udvarába hívta a Bölcsek Bölcsét, hogy tanácsaival legyen segítségükre a kacsalábon forgó kastély címeinek és rangjainak odaítélésében.
Meseország lakóit könyvek és az udvari rajzmester által tervezett emléklap fogja sokáig emlékeztetni a meseszép délelőttre.
A megyei mesemondó találkozón 28 bátor általános iskolás állt
Meseország Királya és Királynője elé, hogy meséikkel kedveskedjenek nekik és a népes közönségnek.

Leendő Első Osztályos!
Biztosan nagy benned a várakozás és a kíváncsiság aziránt,
hogy milyen lesz szeptemberben iskolásnak lenni, hogyan
fogsz tanulni, kik lesznek a tanító nénik.

Szeretettel hívunk
március 20-án a
Hunyadi János
Általános Iskolába.

nyelvtanáraik egy rendhagyó
nyelvi órára várnak.
Ezután a Sportcsarnokban mérheted össze erődet és ügyességedet társaiddal és a tanító

ISKOLÁS!

Betekintést nyerhetsz az első
osztályosok egy napjába. Talál-

és kb 11.30-kor ér véget.
Gyere el, hozd el a szüleidet,

kozhatsz régi óvodástársaiddal,
megismerkedhetsz az elsős ta-

lehetőség szerint az óvó nénidet is!
Üdvözlettel: Tanító nénik

EGY NAPRA

nító nénikkel.

Hóemberépítés

Jánoshalmát Szőke Janka és Csernák Hunor képviselte,
akik szép helyezést értek el. Udvarhölgy: Szőke Janka Apród:
Csernák Hunor
Gratulálunk Nekik az eredményes részvételért!

Rajzpályázat
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rajzpályázatot hirdettünk. A szomorú királykisasszony című magyar népmesét kellett
illusztrálniuk a gyerekeknek. Iskolánk folyosóját 2 hétig díszítette a száznál is több rajz és festmény.
Helyezetteink:
Zámbó Anna
2.a
Friebert Dorina
3.c
Kovács Dániel
2.c
Különdíjat kapott:
Papp Martin
Kéleshalom

Irány az Adria!

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium „Szálláskeresők” csapata hagyományőrző
pásztorjátékkal nevezett a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY pályázatára. Az elmúlt adventi időszakban
a SzékelyKapuk-ZöldKapuk című közép-kelet-európai iskolai
vetélkedő keretében
betlehemeztünk, melynek során jánoshalmi cégek és magánszemélyek adományait gyűjtöttük össze humanitárius célokra.
Megérkezett az eredményhirdetés:

Február 8-án
iskolánkban hószobrászatban hirdettünk
tanulóinknak versenyt.
Ügyes kezű diákok
formálták a havat
az udvaron, a
parkban és a közeli erdőben. Jókedvű,
pirospozsgás arcú gyerekek
építették a hóembereket, s alkották a friss, puha
hóból a hó-angyalokat. A pezsdítő
levegő, a mozgás
és öröm mindanynyiunk egészségére vált.

Nekik köszönhetjük az elért eredményt: AGROPRODUKT Kft.,
Renner Bt., Pató-Impex Bt. Terézhalom, KUNVIN Borászati Kft.,
Imre Zoltán Művelődési Központ, Városi rendezvény: Szépkorúak Karácsonya, UNIVER Coop Zrt., Összefogás Jánoshalmáért
Egyesület, Stílus Üzlet, Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Tagintézményei
Hamarosan jelentkezünk következő pályázati munkánkkal, egy
természetvédelmi vándorkiállítással.
Ez adott további erőt ahhoz, hogy a pályázat 2. részét is nagy
küzdelemmel csináljuk végig, melynek témája a KÖRNYEZETVÉDELEM.
Vándorkiállítást kellett szerveznünk a megadott témák plakátokon való megjelenítésével.
Nagyon sokat tanultunk a munka során és szeretnénk eljutni tengerparti vagy magyarországi jutalomtáborba, ahol a nyaralás mellett további környezetvédő programokon vehetnek részt a
nyertes csapatok.

Már hagyomány iskolánkban, hogy január hónapban a reál
munkaközösség a matematikát, fizikát szerető tanulóknak versenyeket rendez.
A Bács-Kiskun megyei mateAz
iskolai fizikaverseny
matikaverseny iskolai forduló- eredményei:
jának eredményei:
7. évfolyam
7. évfolyam
I. Zentay Viktor 7.c
I. Mikó Dorottya 7.a
II. Suták Zsanett 7.b
II. Miskolczi Zénó 7.c
III. Radvánszki Árpád 7.c
III. Juhász Loretta Lujza 7.a
8. évfolyam
8. évfolyam
I. Blahó Barnabás 8.a
I. Blahó Barnabás 8.a
II. Szarvas Péter 8.b
II. Keresztes Dávid 8.c
III. Szűcs Nándor 8.c
III. Kisa Dominika 8. c
A gimnázium 9/10.N tanulói közül Faddi Tamás és Simon Imre
szépen szerepelt a 31. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. fordulóján.
A helyezetteknek gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!

Zrínyi Ilona Országos
Matematika Verseny

Február 17-én, fél egykor egy 33 fős izgatott csapat gyülekezett az iskola előtt. Nagy kalandnak néztünk elébe: idejében meg
kellett érkeznünk Kiskunhalasra, a verseny színhelyére. Hatalmas hóesés, rossz útviszonyok állták utunkat, de ügyes sofőrünk
eljuttatott bennünket a célba. Már csak a versenyzőkön állt minden!!! A 13 alsós és a 20 felső tagozatos versenyző tudása legjavát nyújtva oldotta meg a feladatsort. Bizony fáradtan értünk
haza. Reméljük, jó helyezéseket érünk el!

Farsangi szánkózás
a Király tanyán

Rendhagyó
módon emlékeztünk
meg a Kommunista
és egyéb diktatúra
áldozatairól.
Iskolánkban február 24-én dokumentum filmeket,
diákok közreműködésével készült
PPT-ket tekinthettek meg az érdeklődők.

Diktatúrák áldozataira
emlékeztünk…

GYŐZTES csapatok MENTOR kategóriában MAGYARORSZÁG
1.) Szeged-Szentmihály(H)-Katolikus Pléb. (Holtverseny)
1.) Cegléd(H)-Várkonyi I.ÁI. - Palánta Sz.Cs. (Holtverseny)
2.) Jánoshalma - Hunyadi J. Á.I. - Szálláskeresők
3.) Tápiószőlős(H) - ÁMK Á. I. - Betlehemi Pásztorok
Ezzel elnyertük a tengerparti táborozás lehetőségét. Az alapítvány szponzori köre mintegy 160 Euro/fős mértékű támogatást
biztosít gyermekenként, melyből a jutalomtábor költségeit finanszírozza az Adrián.
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy a „Szálláskeresők”-et befogadták és adományaikkal, szerető érdeklődésükkel, vendéglátással, finomságokkal biztatták munkánkat.

Reálverseny

A te számodra tart órát Hajnika
néni, Editke néni, Betti néni.
Angolt, németet és lovári nyelvet tanuló leendő diáktársaid és

nénik mostani tanítványaival
egy sportverseny keretében.
A program 8.45-kor kezdődik

LEGYÉL
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Osztályaink, a 6.G és az 5.G 2012. február 14-én délután
kirándult a Király Lovastanyára. Igazi havas, hideg téli nap volt,
de nagyon vártuk, hogy ezt a farsangi délutánt együtt tölthessük.
Mindannyian élveztük a lovas-szánkózást. Olyan szép volt a
nagy fehérség, a hó alatt roskadozó borókabokrok, a szarvascsorda látványa, hogy szinte nem is éreztük a hideget. A természet csendjét csak vidám kacagásunk és a lovak dobogása törte meg.
Mikor a szánkózásból visszaértünk frissensült fánkot ettünk és
teáztunk. A nap hátralevő részében zenét hallgattunk, csúszkáltunk, hógolyóztunk, élveztük a tél örömeit.
Szüleinknek, osztályfőnökeinknek és Laci bácsinak köszönjük
ezt a farsangi kirándulást. Bízunk benne, hogy máskor is felkereshetjük a Király tanyát.

El Grecótól Rippl-Rónaiig: A
Nemes Marcell gyüjtemény
Iskolánk 2011. február 21-én 12 tanulóval részt vett a Terrorháza fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozaton. A diákoknak több neves történész tartott rendhagyó történelem órát, melyen a Kommunista diktatúra áldozatairól
emlékeztek meg, hiszen február 25-én emlékezünk a kommunista terror áldozataira. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen, majd hurcolták el a Szovjetunióba a Független Kisgazdapárt akkori főtitkárát, Kovács Bélát.
Ebben az épületben, az Andrássy út 60. szám alatt működött a
nyilas, később pedig a kommunista terror erőszakszervezete, az
Államvédelmi Hatóság.
Intézményünk Stark Tamás történész - az MTA Történettudományi Intézet munkatársa - előadásán vett részt, melyen a hallgatók bepillantást nyerhettek a munkaszolgálatosok életébe és
szenvedéseibe. A történelem óra után lehetőségünk nyílt megtekinteni a múzeumot, amely nagy hatást gyakorolt a diákokra. Érthetőbbé vált számukra az, hogy a történelmet meg kell ismerni,
és a rémtetteket nem szabad elfelejteni.

A Szépművészeti Múzeumba érkezve mosolygós arcok fogadták a Hunyadi iskola gimnáziumi tagozatának 24 diákját. „Önök
érkeztek Jánoshalmáról?” - kérdezte a recepciós hölgy kedvesen, és azonnal hozzátette: „Az idegenvezető azonnal érkezik.”
Öt perc múlva megérkezett barátságos ifjú idegenvezetőnk, aki
a bemutatkozás után, örömmel nyugtázta, hogy Nemes Marcell
szülővárosából érkeztünk, és azonnal a kettős biztonsági rendszer felé terelte népes kis csapatunkat.
A külföldön is legendás hírű mecénás, műgyűjtő otthonainak
hangulatát megidéző enterieur fogadott minket. Megtekintettük
például El Greco Bűnbánó Magdolnáját, vagy Mányoki Ádám
nemzeti ereklyének számító Rákóczi-portréját, melyeket számos
másik kép mellett Nemes Marcell adományozott a Szépművészeti Múzeumnak. A több mint 120 műalkotást felvonultató tárlat anyagában szerepeltek a 19-20. századi magyar képzőművészet emblematikus alkotóinak, többek között Munkácsi Mihály,
Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József, Szinyei Merse Pál, Uitz
Béla, Kernstok Károly és Vaszary János művi is.
A sok szépségtől egy kicsit megilletődve, sok élménnyel gazdagodva térhettünk haza.

HUNYADI NÉPE
A mezőgazdasági
s zakképző hírei
J Á N O S H A L M I
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Farsang 2012.

Immár hagyomány, hogy farsang
idején a Diákönkormányzat vetélkedőt
rendez iskolánkban. Idén 2012. február 14-én délután került sor a mulatozásra, vetélkedésre. A farsang elengedhetetlen kelléke a maszk, a jelmez. A tavalyi évben a mesék világa elevenedett meg, idén pedig a filmekből csemegéztek az osztályok és
a tanárok. Nagyon sok klasszikussá
vált mozifilm és sorozat kelt életre a
jelmezes felvonulás során. Találkozhattunk az Indul a bakterház Bendegúzával, a Csillagok háborúja szereplőivel, és a tanárok jóvoltából a Vészhelyzet betegeivel és orvosaival is. A
jelmezesek stílusosan a filmek, sorozatok zenéire vonultak fel a zsűri előtt,
hiszen egy valamire való vetélkedőn
zsűrinek is lenni kell. A zsűri tagjai Vancsura Józsefné, Mizser Attila,
Sógor László nyugalmazott pedagó-

7. oldal

A Velencei Karneválon jártunk

gusok, valamint Horváth Antalné élelmezésvezető voltak. A jelmezesek felvonulása után következtek a játékos
feladatok: farsangi fánk evés bekötött
szemmel, activity, tánc, totó és még
lehetne sorolni a feladványokat. A rendezvény végén helyezéstől függetlenül mindenki farsangi fánkot kapott,
köszönet érte a konyha dolgozóinak!
Természetesen nem csak nekik jár a
köszönet, hanem a szervezőknek is,
a Diákönkormányzat tagjainak és a
DÖK segítő kolléganőnek, Varga Judit
tanárnőnek. Köszönjük ezt a jó hangulatú délutánt, reméljük mindenki jól
érezte magát, annak ellenére, hogy
ismét a tanár csapat győzedelmeskedett. Jövőre újra megrendezésre kerül
a vetélkedő, ahol a diákok revansot
vehetnek a tanárokon.
Berta László

Az idei tanévben a 10.K osztály igen messzire indult kirándulni. Már ősszel elkezdődött a
szervezés és mindenki nagyon
várta, hogy elérkezzen az indulás időpontja, amikor is elindulunk Olaszországba, a Velencei
Karneválra. Természetesen nem
csak az osztály tagjai jelentkezhettek a kirándulásra, a 49 fős
autóbusz megteltéig bárki jöhetett, így a 9.K, a 13.T osztályokból és a tanárok közül is voltak
utasok.
Indulás időpontja 2012. február 17-én az esti órákban érkezett
el. Folyamatos utaztunk éjszaka, több kisebb pihenőt tartva.
A szerencsésebbek még aludni is tudtak a buszon, a kevésbé szerencsések a szemüket sem tudták lehunyni a hoszszú út során.
Reggel érkeztünk Punta Sabbioni kikötőjébe, ahol hajóra szálltunk és áthajóztunk Velencébe, ahol a tél után
szikrázó napsütés fogadott. Élmény volt az Adriai tenger
lagunáján az átkelés. Idegenvezetőnk részletesen szólt a
látnivalókról. Sétát tettünk a Szláv rakparton, majd a város
szívébe érve megcsodáltuk a Dózse Palotát, a Szent Márk
Bazilikát, a Nemzeti könyvtárat, a Campanílet és a Prokurátori Palotákat. Utunkat Szent Márk városának „Váci
utcáján” – a Mercerián folytattuk, egészen a Rialto hídig. A
délelőtt további részében szabadprogram keretében mindenki elvegyülhetett a karneváli forgatagban.
Délután ismét hajóra szálltunk. Először áthajóztunk
Murano szigetére, ahol egy üvegfúvó műhelyben a szemünk előtt készítette el az üvegmester a sziget híres
üvegfiguráit. Felejthetetlen élményt nyújtott, hogy egy
izzón folyó anyag miként formálódik percek alatt csodálatos kehellyé, vagy figurává. Az üvegműhelyben sok érdekességet hallottunk az üvegkészítés fortélyairól. Majd
Burano szigetére hajóztunk, mely csipkéjéről és színes
házairól híres. A szigeten ellátogattunk az egyik csipke-

készítőhöz, ahol a sziget idősebb lakói kézzel készítik
a buranoi csipkét. Burano hangulatos utcáin tettünk egy
rövid sétát, majd visszahajóztunk Velencébe. Délután már
óriási tömeg volt a városban, szinte egy tűt sem lehetett
leejteni. A Szent Márk téren lépten nyomon karneváli jelmezekbe öltözött emberekbe botlottunk, akikkel rengeteg
közös kép készült.
Este fájó szívvel el kellett hagynunk a gondolák városát, visszahajóztunk Punta Sabbioniba, ahol buszra szálltunk, és elindultunk Magyarország felé. A hazafelé úton
már senkit nem kellett álomba ringatni, mindenki békésen
aludt. Reggel már a szülők várták az iskola előtt a megfáradt vándorokat.
Velence mindenkiben egy életre szóló emléket hagyott.
Aki már járt egyszer is a városban az tudja, hogy ezt a
várost egyszer nem elég meglátogatni, hiszen annyi a látnivalója, hogy azt csak több nap alatt lehet bejárni. Mi
most egy kis ízelítőt kaptunk a város hangulatából, de tudjuk, hogy visszavár minket a gondolák városa, és legközelebb már ismerősként térhetünk vissza Velencébe.
Berta László
osztályfőnök

A z óvodáinkban tör tént
LOVAS-SZÁNKÓZNI
VOLTUNK

TÉLI ÉLMÉNYEK AZ ERDEI ÓVODÁBAN

Az idei tél lehetőséget adott, hogy a gyerekek örömére igazi
téli programokat szervezzünk. A hóemberépítés, a szánkózás, a
„templomdombon csúszkálás” mellett végre az idén ismét megvalósulhatott nagy vágyunk, hogy a gyerekeinket egy ma már
ritka és különleges élményben részesítsük: elmehettünk igazi
lovas-szánkón szánkózni.
Busszal mentünk a Király-lovastanyára, ahol már vártak bennünket a befogott szánkók. Miután kényelmesen elhelyezkedtünk, elindultunk.
Szánkózás közben megfigyelhettük a téli erdőt, gyönyörködhettünk a táj békés szépségében.
A gyerekeket annyira megindította ez a látvány, hogy elkezdték szavalni az ismert téli verseket.
Az erdő mélyén még egy csapat őzet is láttunk. A tanyára viszszaérve megnéztük az ott élő állatokat, megfigyelhettük téli életüket.
Reméljük, jövőre is tudunk ilyen élménydús programot szervezni óvodásaink számára.
Somogyi Beáta
óvodapedagógus

FELHÍVÁS

Tisztelt Támogatóink! Köszönjük, hogy adójuk 1%-ának alapítványunkra történő utalásával eddig is segítették a Bölcsőde és
az Óvodák működését!
A tavalyi évben ez az összeg 208.882 Ft. volt.
Most, ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől
kérni. A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni,
ehhez kérjük a segítséget!
Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03
Köszönjük a támogatásukat!
Mikó Mária intézményvezető

„Itt volt a farsang állt a bál!”
Farsangi időszak - a Batthyány utcai óvoda és a Bölcsőde
életében - egyet jelent a szülői jótékonysági bál megszervezésével.
Már évtizedes hagyománya és elismertsége van bálunknak.
Jó érzés a nevelőközösségek tagjainak, hogy jóval előbb megkérdezik az utcán, a boltban „Mikor tartjátok? Mert megyünk
ám!” Így e biztatásra és szülői-dolgozói akaratból, 2012. február
10-én, pénteken tartottuk meg.
A Diákélelmezési konyhán, 150 fő részvételével, Kovács Imre
szakács úr jóvoltából ismét ízletes marhapörköltet fogyaszthattunk. A talpalávalót a Csínya trió szolgáltatta. A savanyúságot
Taskovics Tibor és Taskovics Tiborné ajánlotta fel.
Nagyon vidám, jó hangulatú farsangi bálunk volt. A tombolasorsoláskor minden értékes ajándék gazdára talált. Fődíjunk egy
multifunkciós gofri-szendvics sütő volt, amit Kaszibáné Birkás
Erzsébet a Városházi Gyógyszertár vezetőjének felajánlásából
tudtuk kisorsolni.
Mulatozásunk, jókedvünk hajnalig tartott.
Gyermekeink játékkészletét ebben az évben 335.000 forinttal gyarapíthatjuk.
Köszönjük a szülőknek, támogatóinknak a felajánlásaikat. ,
Agroprodukt Kft., Mészáros Márta fényképész, Juhász Zsolt
Városgazda Kft. Vezetője, Nagy István virágbolt, Csőszné
Juhász Hajnalka virágbolt, Lakatos László ajándékbolt,
Halblönder József autósbolt, Majer Tamásné Süni papírbolt,
Kaszibáné Birkás Erzsébet Városházi Gyógyszertár vezetője,
Benkő Zsolt Benkő Patika, Agócs Jánosné méterárubolt, Fekete
Tibor UNIVER COOP üzlet , Kecskeméti Zoltán KEZO-KER számítástechnikai szaküzlet és szerviz, Koch Csaba Kochvin Kft.,
Ádám Gyula Kunvin Borászati Kft., Szent Anna Katolikus Általá-

nos Iskola és Óvoda, Szegedi István paprikatermelő, Taskovics
Dóra és Ruskó Attila, Ruskó István TITÁNUSZ 2006. Kft. , Hangya ABC, Rátvai Dezső GOODS Market, Kósa Zsolt K&H Bank
fiókvezető, Ádám Józsefné Ádám-Éva divat, Taskovics Tibor és
Taskovics Tiborné Taskó savanyúság, Szauter Erzsébet Gyógynövény drogéria bolt, Horváth Ferenc villamossági szaküzlet,
Takács István Korzó étterem, Gombák büfé, KEFAG Zrt. Ökopal
Raklap üzem, Mezőgazdasági Szakmunkás és Szakképzőiskola,
Czeller Zoltán polgármester úr, Komáromi Lajos alpolgármester
úr, Turcsik Mihályné vállalkozó, Faragó Tibor, Kiss Györgyné,
Katona Tamás és Katonáné Tóth Krisztina
Csernákné Kasziba Zsuzsanna
óvodapedagógus

Farsangi mulatság
A farsang
a vízkereszttől
(január 6.) hamvazószerdáig a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a
vidám lakomák, bálok,
mulatságok,
népünnepélyek jellemeznek. Mint minden évben, így idén is, 2012. február 20-án a
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

és az óvodán belül működő „Nyitnikék” Gyerekház közös farsangi bált tartott. A mulatságon nemcsak a gyerekek, hanem szüleik
is részt vettek. Szebbnél szebb jelmezeket láthattunk, amit büszkén viseltek a gyerekek.
Minden teremben szólt a zene, táncoltak, énekeltek, ettek, ittak
és mulattak. Az óvodai csoportok vendégül látták egymást, ahol
a gyerekek megmutathatták, hogy ki milyen jelmezt visel. A farsangi fánkot egy nagymama készítette el, melyet a gyerekházban
fogyasztottunk el. A picik is nagyon élvezték, hogy jelmezbe bújhattak és vidáman szórakoztak.
Ezen nap alkalmából délután a gyerekház nyílt napot tartott játék, drámajáték keretén belül, mely a farsang köré épült.
Mesterné Radvánszki Erika drámapedagógus vicces, táncos és
izgalmas játékokkal, színesítette meg délutánunkat, ahová a szülők is bekapcsolódtak.
A farsang befejezéseként az óvónők egy műsorral kedveskedtek, melyet gyerekek, szülők és nagyszülők is nagyon élveztek.
Pásztor Andrea
Gyerekház Vezető

HUNYADI NÉPE
A katolikus óvoda
és iskola hírei
J Á N O S H A L M I

8. oldal

Túl az Óperencián….

2012. február 25-én délután megtartottuk az első „sulihívogató” foglalkozásunkat. Ez alkalommal az angol- és német nyelvvel ismerkedtek meg játékosan a leendő első osztályosok.
Képzeletben elrepültünk Angliába és Németországba, és ott a gyerekek a
testrészeket tanulhatták meg az adott nyelven egy kis dal segítségével.
Miután „visszarepültünk”, papírból gyermekbábut készíthettek az ovisok.
Közben Szarvas Ági nénivel a testrészekkel kapcsolatos ügyességi játékokat
játszhattak, amit nagyon élveztek a résztvevők.
E jó hangulatú délutánt a jövő szombaton 2 órakor „ Ugróláb Olimpia”, majd
két hét múlva pedig kézműves foglalkozás követi.
Mindenkit szeretettel várunk!
Hefner Istvánné

Szivárványhídverseny – SIKER
Tehetséges tanulóink versenyeken, vetélkedőkön bővítik tudásukat, kamatoztatják adottságaikat.
Kiss-Pető Apor 6. osztályos tanuló a HEBE Kft által meghirdetett Szivárványhíd országos irodalmi és műveltségi levelező versenyén az 5-6.-os korcsoportban I. helyezést ért el. Ezzel az eredménnyel jogosulttá válik rá, hogy részt
vegyen a fődíjért való megmérettetésen, amelyet Gödöllőn rendeznek meg.
Apornak a díj elnyerésével esélye nyílt arra is, hogy részt vegyen egy egyhetes kecskeméti táborozáson.
Eredményeidhez gratulálunk, Apor!

Helyezés a regionális
Kazinczy-versenyen!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság
által a 2011-2012. tanévre meghirdetett a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar
Beszéd” verseny regionális döntőjét, 2012. január 31-én rendezték meg a
kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumban. Péchy Blanka érdemes művész, a
Kazinczy-díj alapítója a Kazinczy- versenymozgalommal az ifjúság anyanyelvi
nevelését, a fiatalok beszédkultúrájának javítását kívánta szolgálni.
Az általános iskolások versenyén Czeller Ágnes 6. osztályos és Lábadi Vivien 7. évfolyamos tanulók képviselték iskolánkat.
A vetélkedő résztvevőinek egy ─ a forduló rendezői által ─ kijelölt kötelező
és egy magukkal hozott szabadon választott 20-25 soros prózai szöveget kellett felolvasniuk. A versenyzők teljesítményének értékelésekor a szövegértést,
a szöveghűséget, a hangvételt, a hangképzést, a hangsúlyozást, a szünettartást és a természetességet vették figyelembe.
Czeller Ágnes kimagasló teljesítményével az 5-6. osztályos korcsoportban
3. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez és további sok sikert kívánunk Áginak!
Jacsóné Szabó Erika

Bál a Szent Annában

2012. március

Farsang

Hagyományainkhoz híven, idén is rendeztünk alsós diákjainknak farsangi
bálat. A helyszínt most először az Imre Zoltán Művelődési Központ biztosította. Jó hangulatban, jelmezes felvonulással, játékos vetélkedőkkel, táncházzal
és zsákbamacska-húzással telt a péntek délután. Minden tanulónk ötletes jelmezt öltött magára, amiben boldogan térült-fordult a színpadon. Köszönjük a
sok szülői támogatást és segítséget!
Nemes Brigitta

Farsangoltak a felsősök

Jacsóné Szabó Erika

Balázs áldás:

Február 3-án pénteken intézményünk diákjai, óvodásai és pedagógusai a
Szent Anna Templomban rövid szertartás keretében balázsáldásban részesülhettek. Ezzel a szertartással emlékezünk meg arról, hogy Szent Balázs püspök segített egy bajba jutott emberen, akinek torkán akadt egy szálka. Babits
Mihályhoz hasonlóan e szenthez fohászkodunk „torokbaj” esetén:
„Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall
még az Isten jósága sem,” (Babits: Balázsolás)
Hamvazó szerda:
Február 22-én szerdán reggel intézményünk apraja-nagyja hamvazkodáson vett részt a jánoshalmi Szent Anna templomban. Hamvazószerdán kezdődik a nagyböjti időszak, a húsvéti előkészület ideje. A pap megszentelt hamuval kereszt alakban megjelöli homlokunkat. A halálra és a feltámadásra emlékeztet.

Mártír emléknap:

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását a Magyar
Köztársaság Országgyűlésének határozata rendelte el. Ennek értelmében minden év február 25-én tartják a Kommunista és Egyéb Diktatúrák Áldozatainak
Emléknapját, annak emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt
főtitkárát 1947-ben ezen a napon jogellenesen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. Iskolánkban a megemlékezést február 27-én hétfőn reggel az
iskolarádión keresztül sugárzott műsor keretében a hatodik osztályosok tartották, Jacsóné Szabó Erika volt a felkészítőjük. Köszönet érte!

2012. február 4-én - hagyományainkhoz híven - megrendezésre került a
Szent Anna Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthont támogató 17. jótékonysági bál. A farsangi rendezvényen - mint mindenhol- nálunk is a jókedv és
a mulatság volt a főszereplő.
Műsorunkban férfi kollegáink megtanították nekünk, hogy az igazán jó matróz még víz nélkül is tud úszni, a tengerészhölgyek pedig parancsnoki vezérlettel eltáncolták, mi is a gond egy részeg tengerésszel. A szórakoztató percek után elérkezett az ízletes falatok, a vacsora ideje. A pedagógus matrózok,
a kiváló szakácsok és a remek zenekar erőfeszítéseit siker koronázta, hiszen
vendégeink igazán jól érezték magukat a hajnalig tartó dínomdánomon.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek és vendégeinknek, hogy
ebben a tanévben is megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Hálánkat fejezzük
ki mindazoknak, akik segítségükkel, felajánlásukkal hozzájárultak bálunk sikeréhez.
Komárominé Vikor Ágnes

Farsang a katolikus óvodában

A farsangot vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemezik.
Mi is „farsang farka” időszakában, farsang vasárnapján tartottuk meg óvodánk
hagyományos farsangi mulatságát. A szülők, a gyermekek és az óvoda dolgozói
részéről egyaránt nagy készülődés előzte meg rendezvényünket.
A mulattság kezdetét harsonák hirdették, majd indulóra bevonultak a jelmezesek, akik verssel, énekkel köszöntötték a népes vendégsereget. A szülők kreativitását bizonyította a sok szép, ötletes jelmez, melyeket a gyermekek magukra öltöttek. Jó volt egy kis időre a méhecske, a katicabogár, vagy akár a kalóz
„bőrébe” bújva mulatozni. A megalapozott jó hangulat folytatódott a Három kismalac című mese előadásával. Az ügyes kezű dajkáink által elkészített jelmezeket viselő óvó nénik és három apuka közreműködésével előadott mese nagy
sikert aratott a közönség körében.
A jó hangulat fokozására Juhász János táncházba invitálta a kicsiket, nagyokat. Lelkesedéssel, odafigyelve lépegettek a szép magyar népzene fülbemászó
dallamára a körben állók. Mindenkinek hasznára vált a közös tánc, mely után
jó étvággyal fogyasztották a szülők által készített finomságokat. A mulatság
végeztével jó kedvvel idézhetjük a gyermekek mondókáját:
„Elmúlt farsang el, el, el,
Kinek használt, kinek nem.
Nekem használt, neked nem,
Én táncoltam, te meg nem.”
Köszönjük a szülők együttműködését, a mulatság megszervezésében nyújtott segítségét. Köszönjük Juhász Jánosnak a táncház vezetését, Kovács Andrea anyukának a mese aláfestő zenéjének zongorakíséretét, Komáromi Róbert,
Vida Csaba és Kiss Zoltán apukának a bátor szerepvállalást.
Csizovszki Lászlóné
óvodapedagógus
Fotó: Samu Kriszta Fanni

I. Nebuló Kupa

2012. február 25-én szombaton először rendezte meg Jánoshalmán az
Erdélyi Hagyományokért Egyesület és a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok az I.
Nebuló Kupát ( Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna ). A versenyt három korosztályban hirdették meg: 3-4., 5-6. és 7-8. osztályoknak. A tornára meghívót a következő települések iskolái kaptak: Borota, Mélykút, Kéleshalom, és Jánoshalmán
a Hunyadi János Általános Iskola és a Szent Anna Katolikus Általános Iskola.
Szombaton sajnos csak a jánoshalmi és mélykúti iskolák képviseltették magukat. Ennek ellenére izgalmas meccseket játszottak a résztvevők és a kupa
végére ezek az eredmények születtek:
- 3-4. osztályos korcsoportban: 1. Hunyadi János Általános Iskola, 2. Szent
Anna Katolikus Általános Iskola
- 5-6. osztályos korcsoportban: 1. Szent Anna Katolikus Általános Iskola, 2. Hunyadi János Általános Iskola, 3. Szvetnik Joachim Általános Iskola, Mélykút
- 7-8. osztályos korcsoportban:1. Szent Anna Katolikus Általános
Iskola, 2. Hunyadi János Általános Iskola, A Szent Anna Katolikus Iskola csapatainak tagjai:
- 3-4. osztályos korcsoport: Strobán Dániel (kapus), Szász
Roland, Herczeg Gergő, Pakó András, Bogdán Martin, Kosóczki
Balázs, Kovács Kristóf

Február 17-én farsangi bált rendeztünk felső tagozatos diákjainknak.
A farsangi hangulat már előző héten is érezhető és tapasztalható volt iskolánkban, hisz versenyt hirdettünk felsős évfolyamainknak „Versenyszervező
verseny ”címmel. A kiírás értelmében minden felsős osztálynak egy egységes stílust képviselve, ötletes, szórakoztató vetélkedősort kellett összeállítania.
Az osztályok kreativitását, egységét, szervezettségét, Horváthné Sörös Anita igazgatónő, Kasziba Magdolna igazgatóhelyettes és Komáromi Róbert pontozta. Döntésük értelmében a nyertes csapat az 5. osztály lett, akik egy pizza
kuponnal gazdagodtak, melyet a Korzó étteremben válthatnak be. A rendezvényen közel 80 tanuló öltözött be egységes stílust képviselve, és szerepelt a
diáktársak és vendégek nagy örömére. A bál tombolahúzással zárult, ahol értékes nyeremények találtak gazdára. A délután folyamán a finom falatokból sem
volt hiány. Ezúton is köszönjük a felajánlott finom házi süteményeket, illetve a
szendvicsek elkészítését azoknak a szülőknek, akik idejüket és energiájukat
nem sajnálták, hogy rendezvényünk ezekkel is teljesebb legyen.
Szente Mariann

Jubileum

A 2011/2012-es tanévben két kolléganőnk is jubileumát ünnepli.
Dr. Miskolczi Józsefné óvodánk jogelődjében 1985. augusztus 15-én kezdett dolgozni, majd 1991. július 1-től a Katolikus Óvoda alapító pedagógusai
között tevékenykedett. 2005-ben a Kis Szent Teréz Óvoda alkalmazotti közössége Szívvel és Lélekkel a gyermekekért emlékplakettel jutalmazta. Szakmai
tudását szívesen átadja fiatal kollégáinak, hiszen az elmúlt években többször is
vállalt mentori feladatokat. Pedagógiai munkáját tudatosság, módszertani megújulásra való igény jellemzi. Vallásos ünnepek megszervezését nagy lelkesedéssel végzi. A szülőkkel való közös munkákban mindig szívesen, aktívan vesz
részt. Hitét őszintén megvalló, gyakorló, kedves, türelmes pedagógus.
Hefner Istvánné 2002. óta dolgozik iskolánkban. A földrajz, biológia, német
tantárgyak tanítása mellett munkaközösség-vezető, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Vallását gyakorló, katolikus családban él. Életvitelében nem csak
felvállalja a keresztény értékeket, hanem aszerint is éli mindennapjait. Nevelőoktató munkáját magas színvonalú szakmai felkészültséggel végzi. Munkavégzésére a lelkiismeretesség, az alaposság, a gyermekszeretet jellemző. Igénye
van az önképzésre, szívesen vesz részt a továbbképzéseken. A tanári kar aktív
tagja, az őszinte segítségnyújtás jellemzi. Sokat fáradozik az iskola minél eredményesebb működéséért.
Az intézmény minden dolgozójának nevében gratulálunk a jubileumhoz,
további munkájukhoz sok erőt kívánunk, és Isten áldását kérjük!
Gyetvainé Kaszás Eszter és Kasziba Madgolna

Terematlétika verseny
Kiskunhalason

- 5-6. osztályos korcsoport: Horváth Dávid (kapus), Csima Dániel,
Bogdán Patrik, Lakatos Gergely, Délceg Dusán, Herczeg Ákos
- 7-8. osztályos korcsoport: Bárkányi Richárd (kapus), Fejes
Dániel, Garami Norbert, Hugyi Dávid, Hegedűs Máté, Arnold
Sebestyén, Arnold Teodor, Gyetvai Ákos.
Tanulóinknak gratulálunk a jó eredményekért!
Komáromi Róbert

2012. január 30-án rendezték meg az V. Vári Szabó terematlétika versenyt Kiskunhalason a régi ÁMK sportcsarnokban. Idén
12 iskola, köztünk a mi intézményünk, nevezett III., IV., és V-VI.
korcsoportban, ezen belül fiú és lány kategóriában meghirdetett
magasugrás, távolugrás, súlylökés és 30 méter síkfutás versenyszámokban. Iskolánkat hét tanuló képviselte a kb.150 induló versenyzővel szemben:
- Délceg Dusán III. korcsoport
30 méter síkfutás, távolugrás
- Gyetvai Ákos
IV. korcsoport
magasugrás, távolugrás
- Zadravecz Attila IV. korcsoport
30 méter síkfutás, távolugrás
- Farkas Anett
III. korcsoport
távolugrás
- Major Gyula
IV. korcsoport
magasugrás, 30 méter síkfutás
- Arnold Sebestyén IV. korcsoport
magasugrás
- Garami Norbert IV. korcsoport
távolugrás, 30 méter síkfutás
A nagyon szoros mezőnyben, ahol szinte a század másodpercek ill. milliméterek döntöttek, végül három érmet szereztünk:
- Farkas Anett
III. korcsoport távolugrás 1. hely
- Zadravecz Attila IV. korcsoport távolugrás 3. hely
- Arnold Sebestyén IV. korcsoport magasugrás 1. hely
A szép eredményekért gratulálunk a jól teljesítő tanulóinknak!
Komáromi Róbert
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket,
hogy
Jánoshalmán a tanköteles korú gyermekek

2012/2013 tanévre szóló
iskolai beíratása
2012. március 23. péntek:
2012. március 24. szombat:

800 - 1600
800 - 1200

Kérünk mindenkit, vigye magával a beiratkozáshoz szükséges
okmányokat:
• a szülő személyi igazolványát
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást
• a gyermek TAJ kártyáját
Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a naptári évtől, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a
hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.

9. oldal

KitTekintő
A január 7-ei megalakulásunk óta sem tétlenkedünk a Kistérségi Ifjúsági Tanács (KIT) tagjaival. Az április végéig tartó Új Hullám projekt keretében tartandó programokat igyekszünk megszervezni, ki-ki a
maga tudásának megfelelően.
Január 21-én megtartottuk az első ülést melynek keretében elkészült a KIT alapjait tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzat. Az
ülés további részében kisebb-nagyobb viták alakultak ki a farsangi buli
megrendezése körül. De a fiatalok állták a sarat és végül megegyezésre jutottak a legtöbb kérdésben.
Egyik fontos eseményünk február 11-én zajlott le, melyet a dél-alföldi régióban működő más ifjúsági szervezetek működésének megismerése végett szerveztünk meg. Az utazásunk elsődleges célja, hogy a
KIT tagjai megismerjék az ifjúsági szervezetek működését, mit csinálnak egy ilyen közösségben és milyen további lehetőségek vannak számukra ezen a téren.
Első utunk Kecskemétre vezetett, ahol megismerkedtünk a helyi ifjúsági klubbal. A város központjában található Ifjúsági Otthon pincéjében
működtetik a Köz-tér nevű klubbot, mely délutánonként tart nyitva. Ala-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket,
hogy Jánoshalmán az

óvodai és bölcsődei beiratkozás
2012. április 16 - 27-ig
hétfő - csütörtök :
800 -1600 óráig
péntek:
800 -1200 óráig
Kérünk mindenkit, vigye magával a beiratkozáshoz szükséges
okmányokat:
• a szülő személyi igazolványa
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• gyermekorvosi igazolás
• a gyermek TAJ kártyája
• a gyermek oltási kiskönyve
Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is jelezzék, ha a kisgyermek
2012. október 1. és 2013. május 31. közötti időszakban tölti be a 3. életévét.

Meghívó
A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Proﬁt Kft. szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt
2012. március 28-án 11 órai kezdettel az Alternatív plusz
záró konferenciájára.
Helyszíne: 6440 Jánoshalma, Bajai u. 4.
TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0003
Gyermek- és Ifjúságvédelem integrációs programjai
„Alternatív klub funkció bővítése a jánoshalmi fogyatékkal élő fiatalok
integrációjának elősegítésre”
Gyermekek és ﬁatalok
integrációs programjai
TÁMOP-5.1.1.-09/02-2009-0003

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kunfehértó Község Önkormányzata bérbeadás útján
kívánja hasznosítani a tulajdonában levő
Tó Kempinget.
A bérbeadás időtartama:
2012. május 01.-től 2017. szeptember 30.-ig
Az ajánlatok benyújtási határideje: 2012. március 31.
A részletes ajánlat felhívás átvehető a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
(Kunfehértó, Szabadság tér 8.) vagy letölthető a www.kunfeherto.hu oldalról
További felvilágosítás kérhető Ficsórné Sáfár Anett turisztikai ügyintézőtől
a 77/507-107-es telefonszámon.
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

csony küszöbű szolgáltatást nyújtanak, azaz bármikor bárki betérhet
hozzájuk, és kötöttségek nélkül kikapcsolódhatnak. Lehetőségük van a
fiataloknak, hogy beszélgessenek, teázzanak, csocsózzanak, társasjátékokkal játszanak, pókerezzenek, vagy akár olvassanak, tanuljanak.
Következő megállónk Kiskunfélegyháza volt, ahol a helyi Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzattal (GYIÖK) találkoztunk. A GYIÖK felépítése
hasonlít a települési önkormányzatokéhoz. A városban működő iskolák márciusban titkos szavazás útján képviselőket, valamint polgármestert választanak egy évre. A feladatuk képviselni a városban a fiatalok érdekeit, valamint programokat, koncerteket, fesztiválokat szerveznek számukra.
Végül a Mórahalmán működő Homokhátsági Kistérségi Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzatot (HKGYIFŐ) látogattuk meg. A HKGYIFÖ
a kistérség településein működő ifjúsági önkormányzatokat, valamint
más ifjúsági szervezeteket tömöríti. A településekről a lakosság számá-

nak arányában delegálhatnak képviselőket, akik az elnöki tisztséget a
soros elnökség intézményének megfelelően látják el. A HKGYIFÖ feladatai hasonlóak a GYIÖT-ével, azzal a különbséggel, hogy ők kistérségi szinten látják el ezeket.
Ez a tapasztalatcsere igazán hasznosnak bizonyult, mivel számos
ötlettel, jó tanáccsal lettek gazdagabbak a résztvevő fiatalok. Számos
új ötlet született a látottak és hallottak alapján.
Február 25-én a Kistérségi Ifjúsági Tanács megtartotta első nagyobb
szabású rendezvényét, a Nebuló Kupát. A rendezvényt igen sikeresnek
mondhatjuk, több mint 100 gyermek vett részt a meccseken több korosztályban. A délelőtt folyamán az általános iskolások mérettették meg
magukat 3-4 osztályos, 5-6 osztályos, valamint 7-8 osztályos korcsoportokban. A délelőtti meccsek nyertesei a következők lettek: 3-4 osztályosoknál: Hunyadi János Általános Iskola, az 5-6 osztályosoknál:
Szent Anna Katolikus Általános Iskola és a 7-8 osztályosoknál: Szent
Anna Katolikus Általános Iskola
A délután során a középiskolások is megmérettették magukat a
pályán. Izgalmas küzdelmeknek lehettek tanúi a nézők, melynek eredményeképpen a VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola vihette haza a
kupát.

Miért kell Energetikai Tanúsítás ?
Az energia termelés közel 45-50 százaléka az épületek üzemeltetésére és
fenntartására kerül felhasználásra, éppen
ezért belátható, hogy az energia „spórolás” nagy mértékben függ az épületektől és az azokat ellátó gépészeti rendszerektől.
Az Európai Közösség közel tíz éve
alkotta meg direktíváját és tagállamai számára írta elő olyan rendeletek megalkotását, amely az energia megtakarítást irányozza elő.
Magyarországon 2006-ban jelent meg
a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet, ezen
kívül még két másik amely szabályozza az energetikai követelményeket és a
tanúsítvány elkészítésének feltételeit . A
rendelet három szintű szabályozású és
mindhárom szintre energetikai követelményt támaszt. Az első szinten az épületet határoló „burkát” (fal, födém, nyílászárók) összetevő szerkezetre ír elő követelmény értéket, vagyis ennek megfelelően
minden új építésű épület (amely üzemeltetése energia felhasználással jár) szerkezetének „jónak” kell lennie. Csak példaként: a 44 cm-es falvastagságú Porotherm
téglából és a 38 cm-es Ytong téglából
készült falszerkezet felel meg ennek a
követelménynek. Más téglából készült
falszerkezet csak hőszigeteléssel ellátva
elégíti ki ezt az értéket.
A második szint a fajlagos hő veszteség tényező követelmény értéke . Ez már
nem csak egyes szerkezetekre, hanem a
teljes épületre vonatkozik . Ennek értékét az épületszerkezetből és hő hidakból
adódó hő veszteségek és a napsugárzásból adódó hő nyereségek határozzák
meg ( mint a nap sugárzása az ablaküvegen keresztül ).
A harmadik szint az összetett energia
jellemző, ez primer energiában kifejezett
energia, amely függ az épületszerkezet
hő technikai minőségétől, függ az épületszerkezeten távozó energia veszteségtől
és a napsugárzásból származó hő nyereségtől, valamint az épület rendeltetésszerű üzemeltetéséhez felhasznált fűtési ,

melegvíz-ellátási , szellőzési , hűtési és
villamos energia igényétől.
Szóval az új építésű épületeknek és
az 1000 m2-t meghaladó épületek esetében a jelentős felújítás során ezen követelményeknek (mindhárom szintnek) meg
kell felelni.
Ez az érték passzívház esetében 15
kWh/m2a , vagyis egy év alatt, egy m2
felületre vetítve 15 kWh az energia igény
( kb. 1,5 m3/m2 gázfogyasztásnak felel
meg éves szinten), egy átlagos családi
lakóház esetében 120-320 kwh/m2a ez
az érték.
Itt jegyezném meg, a passzívház nem
csal attól passzívház, hogy energia igénye kicsi, természetesen ez is velejárója. A passzívház egy koncepció , egy
német minősítési rendszer. Ha egy házat
passzívháznak terveznek, ezt a minősítést csak akkor kapja meg, ha Németországban az erre irányuló dokumentumot nagyon szigorú feltételrendszer alapján kiállították.
Más a helyzet a meglévő épületállomány esetében. Itt nincs szó ilyen
megfelelésről, azonban ezen követelményekhez viszonyítva százalékos arányban meghatározható , hogy az épület a
követelményhez képest milyen szinten
áll. Ezen arányokkal a legjobb minősítésű épület az „A+” jelű és „fokozottan energiatakarékos” besorolású, míg energetikai szempontból a legrosszabb az „I” jelű,
„ rossz” besorolású.
A „C” jelű „követelménynek megfelelő „ épület.
Mi ennek a lényege ? Gondoljuk csak
meg, ha hűtőszekrényt vásárolunk, akkor
is a jobb és kisebb energia felhasználásút vesszük meg. Hát akkor egy épület
esetében ? Kinek nem érdeke, ha vásárol el lakást, mennyibe fog kerülni az épület fenntartása átlagos fogyasztói szokás
mellett ? Ugye nem mindegy , hogy például fűtésre évente vagy havonta fizetünk
30 ezer forintot?
Az épületállományunk jelentős része
„F” vagy „G” besorolású, az egészen új

építésű házak „C” esetleg nagy körültekintésű építés mellett „B” besorolású.
A direktíva 2020-ra 0, azaz nulla energia felhasználású épületek építtetését tervezi. Ez nem azt jelenti, nem lesz energia felhasználása egy épületnek , hanem
az épület maga is annyi energiát fog előállítani, amely fedezni fogja az igényeket
( pl. napelemek, szolár rendszerek) vagy
olyan megújuló energiával biztosítja az
energia igényét, amelynek a primer energia igénye kicsi (szél, víz stb.). A lényeg,
az energia takarékossággal a komfortérzetünk nem csökkenhet, éppen ezért
nem elegendő csak annyi, hogy elzárjuk
a gázcsapot.
Nagyon messze vagyunk még ettől.
Az érvényben lévő jogszabályok 2012.
január 1-től ingatlan értékesítés, tartós
bérbeadás esetén kötelezővé teszik energetikai tanúsítvány (ET) készítését, továbbá minden új építésű épület esetében a
használatbavételi engedélyezési eljárásig kell elkészíttetni. Természetes vannak kivételek, amelyeket a jogszabály
tételesen felsorol- mint pl. a sátorszerkezet, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épület, az idény jellegű és hitéletű épületek stb.
A tanúsítvány 10 évre szól, azonban ha
az Európai Közösség újabb szigorítást ír
elő, akkor az újabb előírásoknak megfelelő tanúsítványt kell készíttetni.
Azon túl, hogy a jogszabály kötelezettséget (újabb terhet) tesz a vállunkra,
talán nem is árt ha tudjuk, milyen besorolású az épületünk. Nagyobb az ösztönző
erő a jobb minősítést megszerezni és nem
utolsó sorban a pénztálcánk sem bánja a
jobb minősítésű épület fenntartását.
Aki a környezetéért, a világunkért aggódik, tudja, ez a megszorítás a jövőnkért
is szól.
Remélhetőleg a jövőben több és elérhetőbb pályázati rendszert írnak ki, amelylyel a mi környezetünkben is lehetőség
nyílik épületeink energiatudatos felújításra.
Molnárné Faddi Rita

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

10. oldal

Ecsettel a
természetbe

Közeleg a tavasz

Dr. Rendek Magdolna nyugalmazott tanár Ecsettel a
természetben című természeti témájú festményeiből febru-

ár 20-án kiállítás nyílt az Imre Zoltán Művelődési Központban. Az ünnepi alkalmat emlékezetessé tette Rabb Luca csodálatos hegedű játéka, Balázsics Zoltán szavalatai, valamint
a Lajtha Művészeti iskola növendékeinek hangszeres szólói. A színvonalas műsor közben az alkotó beavatta közönségét, hogy miként lett festő. A képeket Kicsinyné Bayer Noémi
tanárnő ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Ennek biztos jele, hogy a hónap elején lehullott, sok kellemetlenséget okozó hó elolvadt, s alóla kibújtak és pompáznak a tavasz hírnökei, a hóvirágok. A jó idő közeledését érzékelteti, hogy plébánia sarkán lévő nyírfán telelt
erdei füles baglyok is visszatértek nyári lakhelyükre. A cinkék egyre hangosabban éneklik. „nyitnikék“

Emlékezés Kalocsára az iskolára
Kalocsán nagyon sok iskola van, talán a leghíresebb az
I. István Gimnázium. Ettől híresebb a Szvétek Kollégiuma
volt. Ide a környék falvaiból jöttek a fiatalok, de Budapestről is voltak közöttünk. Szvétek kiváló pedagógus, maximálisan irányította a kollégiumot, a gimnáziumban biológiát tanított. A mi osztályunk érte el a legjobb átlagot. Egyszer biológia órán a csontváz lett behozva. Az emberi csontokat tanultuk, tanár úr megkérdezte az osztályt, ki vállalja el a csontok megnevezését. Nagyon sokan jelentkeztek,
hát egy közepes kétbalkezes tanulót szólított ki. Ügyetlenül fogott hozzá, a medencecsontokat hátulról alányúlással mutatta meg. Erre kitört az osztályban a nevetés. Még
a komoly tanár úr is elnevette magát. Nem volt osztályzat,
a legkiválóbb tanuló segítette ki a kétbalkezes diákot. A
kollégiumban a gyengébb tanulóknak korrepetálásban volt
részük, hogy a tanulmányi átlaguk megmaradjon, ne kelljen emiatt elhagyni a kollégiumot. Bizonyára Szvétek Igazgató úr intézte el. Tehát minden tanulójával törődött, hogy
ember legyen belőlük. Ha jól emlékszem, a négy év alatt
talán egy-két tanulónak kellett elhagynia a kollégiumot.
Nem csak országos szintű volt a kollégium, de még
Szovjetunióból is voltak itt tanulmányúton. A falakról a
Makarenkó idézetek sem hiányoztak. A kaja is ünnepélyes
volt ilyenkor. 1956-ban érettségiztünk. Ennek az évnek a
tavaszán betanultuk Huszka Jenő nagyoperettjét a Szabadság Szerelmet. Óriási siker volt.Telt ház előtt játszottuk. Még Dunapatajra is kimentünk bemutatni. Ott is megtelt a Művelődési Ház. Nagyon bátor volt az igazgató úr
részéről a Szabadság Szerelem című darabot előadni 1956
tavaszán.
Munkám során találkoztam olyan szülőkkel, akiknek a
gyermekét osztálytársam Füzesi dr. műtötte Szegeden.

Legszebb hivatás csillogó szemű gyerekeket gyógyítani..
Legnagyobb munkája az volt, amikor Szegeden az sziámi ikreket szétválasztotta. Élete Iegkiemelkedőbb munkájának tartotta a műtétet. Ez egy orvosi csapatmunka volt.
Füzesi professzor jelszava „Mindenki egyért, egy mindenkiért“. A műtéttel Szeged is és a professzor is világhírnevet szerzett hazánknak. Bizonyára voltak külföldi munkái
is és biztos csábították, de a pénz nem szédítette el, megmaradt magyarnak, Szegedinek. Kalocsán minden érettségi találkozón ott volt. A Szvétek tanár úr neve sokszor előjött. Sokan az gondolják, nyugdíjas vagyok, nem kell csinálni semmit. Barátom 80 évesen erdőt telepített. Füzesi professzor úgy gondolja, mindhalálig tanulni kell és tanítani, továbbadni a tudást. Egyetemistáknak tart előadást
angolul is. Bár túl a hetedik x-en kicsit keveri az angolt és
a magyart.
Elmélet szerint nyolcan voltunk kollégisták. Kilencedikként egy osztálytársunk családi okok miatt bekerült a kollégiumba az utolsó évünkben. Ő katonatiszt lett, részt vett a
leszerelési bizottságban, a rádióban is beszélt a harckocsik
csökkentéséről. Munkája során kétszer átrepülte az északi sarkot. Perfekt beszél oroszul, angolul, kicsit németül is.
Mindene a technika, az öreg autók megmentésén is fáradozott. Egy veterán autóklubnak volt az elnöke is. Munkáját kitüntetéssel ismerték el.
Füzesi professzor több kitüntetésben is részesült, megdolgoztak érte.
A nyolc tanulóból 4 orvos, 1 tanár, 1 ügyész, 1 vasutas,
1 biztosítási szakember, 1 pedig magas
rangú katona lett.
Balázs János

2012. március

A d i et et i ku s t a n ác sa i
50-en túl is
egészségesen
A szervezet leggyakoribb változásai:
-az izmok ereje és
tömege 30-al csökken
- az idegrostok ingerületvezetése
15-25%-al lassul
- az agy tömege 300 g-al lesz kevesebb
- a nyelv fiatalkori 240-250 ízlelőbimbójából mindössze 40-50 marad
meg ( a sós nem olyan sós már,
az édes sem a régi). Az idősebbek
intenzívebben fűszereznek.
- a látás és a hallás 70-80 %-ban
érintett
- számos fog elvesztésével számolhatunk ( az ételeket esetleg pépesíteni kell).
- a szaglás is romlik ( szintén az ételek aromájának élvezetében jelent
hátrányt)
- továbbá csökken a szomjúság érzékelése is.
Az energiaszükséglet 30 és 80
éves kor között csaknem egyharmadával lesz kevesebb. A szervezet életfunkcióinak fenntartásához kevesebb
energia szükséges.
Csökken a fizikai aktivitás. Ennek
hátterében csont- és izületi betegségek, szív- és érrendszeri problémák
és más krónikus betegségek állnak.
Ilyenkor egészségmegőrző étrendre kell koncentrálni. Az étrend legyen
változatos. Napi rendszerességgel
tartalmazzon gabonaféléket, zöldségeket, gyümölcsöket, továbbá tejet
és tejterméket, sovány húsokat, húskészítményeket. Hetente 1 alkalommal halat, maximum 3-4 db tojást
kell fogyasztani. Száraz hüvelyest
10 naponta egyszer, időnként olajos magvakat, édességet csak főétkezéshez.
Fehérjeszükséglete
nagyobb,
ugyanis szervezetükben a fehérje
értékesítése már nem tökéletes. A
rosszabb hasznosulás mellett az is

fehérjehiányhoz vezethet, hogy nem
kiegyensúlyozott a táplálkozásuk.
Heveny és idült gyulladások fokozzák
a szervezet fehérje igényét. A fehérjeszükséglet fedezésére leginkább a
teljes értékű fehérjeforrások valók,
mint a húsok, tejtermékek, tojás. A
szervezet alacsony fehérje szintje
egyértelműen szerepet játszik az időseknél gyakran tapasztalható elhúzódó sebgyógyulásban, a felfekvések
kialakulásában.
Jellemző, hogy idős emberek kedvelik az édességeket, süteményeket.
Ha egészségi állapotuk nem indokolja, nincs szükség tiltásra. Érdemes
azonban a nagy zsírtartalmú vajkrémes sütemények helyett inkább gyümölcsös, túrókrémes finomságokat
fogyasztani
A zöldségek, gyümölcsök és a teljes kiőrlésű lisztből készült termékek
napi fogyasztása fontos, mert a napi
20- 30 g rost főleg ezekkel az alapanyagokkal kerül a szervezetbe. A
rostbevitelnek elsősorban a székrekedés megelőzésében van szerepe,
mely ebben a korosztályban gyakori
probléma, a renyhébb bélműködés és
a csökkent fizikai aktivitás miatt.
A szervezet víztartalma korral előrehaladva csökken. Az újszülött szervezete átlagosan 70, a felnőtté 60, míg
az idős emberé 50 százalék vizet tartalmaz. Napi 1,5-2 liter folyadék elfogyasztása szükséges ahhoz, hogy a
szervezet folyadékigényét kielégítsük.
Idős korban komoly gondot jelenthet,
hogy a szomjúságérzet is csökken.
Akkor is kell inni, ha nem vagyunk
szomjasak. Folyadékpótlásra legalkalmasabb a víz, a gyógynövénytea, a gyümölcstea, a friss citrommal
készült limonádé, a natúr zöldség- és
gyümölcslevek.
Faragóné Hován Éva
dietetikus

Tisztelt adózó állampolgárok!

A jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért alapítvány kuratóriuma köszönetet
mond azoknak az adózó állampolgároknak, akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át
alapítványunknak ajánlották fel. Az így keletkezett 196 659 Ft bevételünket a Szent Anna
Katolikus Általános Iskola diákjainak nevelésére, oktatására fordítjuk.
18341797-1-03 adószámunkra szívesen fogadjuk a 2011. évi jövedelemadójuk 1 %-át!
Támogatásukat előre is hálásan köszönjük.

Tájékoztatom Tisztelt ügyfeleimet

Építész tervezői, magas- és mélyépítési műszaki ellenőri,
továbbá ingatlan értékbecslés tevékenységeimen túl a jövőben vállalom
épületenergetikai tanúsítvány készítését.

Molnárné Faddi Rita
tel.: 30/4666192

email: faddi.rita@gmail.com

„Az ízek minősége

A minőség íze“

Kóstolja me g
ter mékeinket!

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 ﬁnanszírozása
 termény – gabona, olajos növények – felvásárlása és feldolgozása

Továbbra is várjuk partnereinket
munkanapokon 0800 és 1600 között.

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

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

Kovács Máténé

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

Almási Margit

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden rokonnak,
barátnak és ismerősnek, akik

Rabb Antal
temetésén részt vettek, a kegyelet és szeretet virágait elhelyezték, bánatunkat enyhítették
Gyászolja Juci és a család

„JANUÁR, FEBRUÁR… ITT A NYÁR!”
…indul a lemosó permetezés és a
műtrágyázások időszaka
Felhívjuk minden kis-. és nagykert tulajdonos ﬁgyelmét, hogy
permetszerek, műtrágyák széles választékával készülünk a tavaszra.

kedd, csütörtök 1330-1630.

TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL:
• Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges:
o Telefonon: 77/401-344 (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában)
o A fenti e-mail címre.
o Személyesen az ügyfélszolgálati irodában
• 2012-ben az első leolvasás március hónapban lesz.
• Tájékoztatjuk a sportcsarnokot használókat, hogy 2012.március 1-től
„Belépési jegy” kerül bevezetésre. A részletekről érdeklődjön a helyszínen.

• A tanuszoda üzemszünetet tart az elkövetkezendő időszakban. Az
energetikai pályázat megvalósítása után lehetőség nyílik az olcsóbb
működtetésre. Eddigi látogatásaikat köszönjük.

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

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
fűmagok,
tápoldatok

További termékeink:
vetőmagvak
vetőburgonyák
virághagymák
dughagymák

Nézzen be hozzánk és éljen az ingyenes
szaktanácsadás lehetőségével!

Pethő Zoltán

Jánoshalma Bajai u.t 51/b

(Tápbolt)

Ne utazzon máshová,
nézzen be hozzánk!
• M TZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek
• Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb.
a piacos fűrészkehez is egyes alkatrészek kaphatóak)
• Ker ti 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

NŐI TORNA

A SPORTCSARNOKBAN MINDEN HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN

Várunk minden érdeklődőt!

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE
KIZÁRÓLAG A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN
77/402- 493-as telefonon 06-16-ig
www.janoshalma.hu/VárosgazdaKft

. .

GYÖNGY–VIRÁG
....
. .

MEGNYÍLT A GYÖNGY-VIRÁG
ÜZLET
....
Jánoshalmán a Bernáth Zoltán u. 4. sz. alatt
Széles választékban kínálok
– virágcsokrokat
– vágott és cserepes virágokat
– kegyeleti csokrokat és koszorúkat
– kézzel faragott gyertyákat
–ajándéktárgyakat
– játékokat

Szeretettel várom Kedves Vásárlóimat!

Rabb Antal Sándor élt: 55 évet
Papp András
élt: 94 évet
Ördög Gáspárné
sz: Horváth Anna
élt: 85 évet
Berger Istvánné
sz: Kovács Terézia
élt: 61 évet
Szilágyi József
élt: 87 évet
Kozma Ferencné
sz: Benyák Mária
élt: 87 évet
Gyetvai József
élt: 92 évet
Horváth Imre (Tyutyu)élt: 62 évet

Horváth Jánosné
sz: Lakatos Margit
élt: 83 évet
Fehér László
élt: 80 évet
Basics Palkovics Rókus
élt: 78 évet
Szente Jánosné
sz: Nagy Margit
élt: 80 évet
Körmöczi Sándorné
sz: Galgóczi Jolán
élt: 75 évet
Lakatos Jánosné
sz: Mészáros Mária
élt: 90 évet

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

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

Dr Csény i Attila cég vezető

Gázkazánok,
gáztűzhelyek,
gázbojlerek
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek
beüzemelése:

KISS ATTILA

Árigény szerint alkalmazkodom a megrendeléshez

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szoló csa lá dok megbí zá sá ból 2012. február hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés

gázszerelő mester

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

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

A Lajtha László
Nonprofit Kft.

Interneten is elérhető a
www.lajthakft.hu
címen.

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők
megbízásából 2012. február hónapban a következő
elhuny tak temetésén működött közre:

Burján Géza (1936)
Fátyol Géza (1914)
Biliboc János (1964)
Maruzsa Illés (1937)
Bajnai György (1928)
Molnár Mihály (1946)
Kuszenda János (1957)
Granyák Gabriella (1967)
Szendi Imre Sándor (1954)

Dudás Gergelyné sz. Dudás Franciska (1920)
Ballai Mihályné sz. Beszédes Veronika (1927)
Mészáros Istvánné sz. Farkas Terézia(1930)
Mészáros Imréné sz Varga Erzsébet (1928)
Kovács Máténé sz. Almási Margit (1929)
Taupert Istvánné sz. Kispál Erzsébet (1960)
Nagy Istvánné sz. Bedzsula Mária (1954)
Mikó Ferencné sz Vlasits Etelka (1926)
Miklós-Balogh László (1940)

„Csak most kezdek rádöbbenni, hogy az életed ajándék volt,
s egyre erősödő szeretet maradt utána.”

Pize,Marjorie

Nagy Zsolt ügyvezető
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Tisztújítás a polgárőrségnél
A Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület február 25–én tartotta tisztújító közgyűlését a
Diákotthon éttermében.
Horváth Ferenc leköszönő elnök számolt be az
elmúlt évi szolgálati tevékenységről és az egyesület pénzügyi helyzetéről. Részletesen felsorolta, hogy milyen célra
hány alkalommal, menynyi órát, és milyen hoszszú utat tettek meg járőrözésük során. Létszámra vetítve éves viszonylatban ez összességében
több mint ezer főt jelent,
akik több mint 9 ezer órát
áldoztak szabadidejükből, és vontak el családjuktól a biztonságunk fokozása érdekében.
Horváth Ferenc kiemelte, hogy a korábbi két
polgárőri szervezet egyesülése óta, nagyon
sokat fejlődött az egyesület. Két zseblámpával
kezdték, ma gépkocsijuk van, irodával rendelkeznek, és a formaruhákban, végzik tevékenységüket. A volt elnök nagyobb aktivitásra kérte a fiatalokat. Kereste annak okát, hogy miért
fogyatkozott meg tavaly május óta a létszámuk.
Kiemelten szólt az elmúlt esztendőben Jánoshalmán megrendezett megyei Polgárőrnapról.
Megköszönte a szervezésben és bonyolításban
résztvevők munkáját, segítségét. Részletesen
felsorolva köszönte meg azon szervezetek, vállalkozások adományát, melyek anyagilag járultak hozzá az egyesület működéséhez.
Horváth Ferenc büszkén adja át az elnökséget, de továbbra is aktív tagja kíván maradni az
egyesületnek, munkájával segítve azt.
A tagság egyhangú szavazással elfogadta
Horváth Ferenc és a korábbi elnökség lemondását. Hasonló arányban megválasztotta elnöknek Mészáros István vállalkozót, a korábbi ügyvezető elnököt, Megválasztotta a taggyűlés az
egyesület új elnökségét, tisztségviselőit és az
új ellenőrző és etikai bizottságot is. Választottak két pályázatírót is, kiknek az íráson kívül a
pályázatfigyelés is feladatuk lesz.
Alapszabály módosításáról is döntött a taggyűlés.

Mészáros István megválasztott új elnök részletesen szólt a most induló Tanyavédelmi programról, melynek keretében egymillió forintos
támogatást kapnak az önkormányzattól. A program lényege, hogy a tanyán élőkkel is tartsák a kapcsolatot, a járőrözési lapot is alá kell
írassák a tanyatulajdonosokkal, és az eltelt
három hónap teljesítményének függvényében
kapják meg utólagosan a támogatás időarányos részét.
Az új elnök reményét fejezte ki, hogy határozottan tudnak együtt dolgozni a jövőben.
Varga Sándor a megyei Polgárőr Szövetség
képviseletében megköszönte korábbi vezetés
munkáját. Ezt követően az új polgárőr törvény
hatásairól szólt részletesen.
Kutyifa István megköszönte a polgárőröknek
a február 16-i rendkívüli időjárás okozta helyzetben nyújtott segítségét, melyre az útlezárások
miatt volt szükség. A jánoshalmi őrsparancsnok elmondta, hogy Jánoshalma a közbiztonság terén az ország más részeihez viszonyítva a „béke szigete”. Ebben nagy szerepe van a
polgárőrök tevékenységének is. Földes András
a jánoshalmi körzeti megbízotti iroda vezetője
együttműködéséről biztosította a polgárőröket
és kezdeményezte rendszeres továbbképzés
jellegű találkozásokat is a hatékonyabb együttdolgozás érdekében.
A taggyűlés közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult a délutáni órákban.

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 Kápiaés Pritaminpaprikára .
Érdeklődni: +3630/6065680

2012. március

Sikereink a Lánchíd kupán
A Hunyadi
Iskola csapata ebben
az
évben
is részt vett
a Lánchíd
Kupa területi
döntőjében,
amelyet Kiskunhalason
rendeztek
meg 2012.
01. 30.-án.
Ta n u l ó ink a hagyományoknak
megfelelően szerepeltek. Kiemelkedő eredményt ért el a 7.-8. osztályosok versenyén Aizelt zett harmadik helyezést a 30 m-es futásban.
Aida, aki a 30m-es futásban lett első helyezett.
A gimnazistáknál Kriván Zsóka második lett
Mészáros Adrián szintén harminc méteren sze- távolugrásban, Faragó Patrik pedig 30 méteren
repelt sikeresen, ő harmadik lett.
ért el bronzérmet érő eredményt.
Hegedűs Bence az 5.-6. osztályosoknál szerGratulálunk az összes résztvevőnek!

A

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 területén.
Kiválasztásra került a mérnök, aki felügyeli a kivitelezési munkákat. A kivitelező kiválasztására a szükséges dokumentáció
felülvizsgálata is folyamatban van a Közreműködő Szervezet
részéről. A továbbiakban a mérnök közreműködésével megkezdődik a tervek áttekintése és a munkamenet előkészítése.

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 folyamatosan felmondhatja a szerződést, mely az állami támogatás teljes
elvesztését jelenti. Ennek következménye, hogy a 199.000 Ft megfizetése
helyett a 260.000 Ft (egyösszegű) megfizetésére lesz kötelezett,
A FELMONDÁST KÖVETŐEN!
Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre minden kérdésben.

JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

Kóstoljon marhahúsból
készült ételeket,
kedvező áron !
A Gála étteremben

2012.március 9-10-11-én
marhahúsból készült hagyományos és
különleges ételekkel várjuk Önöket!

Marhahúsból készült étel ajánlatunk: ököruszály leves, marha raguleves, tatár
beafsteak, hátszín Cumberland mártással és krokett, Bélszín Napóleon módra vegyes
körettel, Bélszínszelet Gála módra, Vörösboros marhapörkölt, Bélszínszelet Vadász
módra, Bélszínszelet Carpaccó módra saláta ágyon, Pacal sós burgonyával, Borjú
bécsi szelet, Borjú ínyenc módra,

Asztalfoglalás: 06-77/402-236

BOR
A MINDENNAPOKRA!

2012. márciusban

21-én

lesz

Or szágos
Kirakodó Vásár

FELHÍVÁS !

Jánoshalma
Vár os
Önkormányzata vásárlásra meghirdeti a tulajdonában lévő Erdő utcai
és Hársfa utcai építési
telkeket. Az értékesítés
feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Irodáján
lehet bővebb felvilágosítást kérni.
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda

Az Önnek járó
szépségért
– tini és alapkezelések
– ránctalanító, Bortherápiás
kezelés
– lazító, Csokoládé kezelés
– pigment foltok kezelése
– parafin kézkezelés
– alkalmi sminkek

Ajándékutalvány

Romsits Andrea
mesterkozmetikus
Jánoshalma, Berzsenyi u. 22.
Kiskunhalas, Fűrész u. 1
Tel: 06-30/256-97-26
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről
A JFC mindhárom csapatának játékosai - a februári rossz időjárás miatt csak a Dr Fenyvesi Máté Sportcsarnokban tudta elvégezni az erre az
időszakra eltervezett alapozási munkákat.
A játékosok heti 3, sokszor heti 4
edzéssel készültek a tavaszi rajtra. Az
edzésre járás minden csapat esetében
példás volt. Látszott a játékosok hozzáállásán, hogy legjobb tudásuk szerint szeretnének felkészülni a bajnokságra. Nem szeretnének – úgymond –
„leégni” a szurkolók előtt.
Sajnos az ifjúsági játékosoknak betervezett XXXII. Majoros Aladár Teremlabdarúgó Torna a beköszöntött rossz
időjárás miatt február 4.-én elmaradt. Ezt a tornát a bajnokság március 11.-i kezdése miatt valószínűleg már

csak késő ősszel fogjuk tudni megrendezni.

A felnőtteknek viszont sikerült megrendeznünk február 11.-én a XXXIV. Hunyadi János Teremlabdarúgó
Tornát 6 csapat részvételével. Sajnos a Bp.-i Grund FC
csapata ezen a tornán nem tudott most részt venni, ezért
a Gara csapatát hívtuk meg helyettük.
Eredmények:
Jánoshalmi FC – Borota SE 1 : 1
Jánoshalmi FC – Gara KSE 2 : 0
Jánoshalmi FC – Bajaszentistván SK 1 . 3
Jánoshalmi FC – Szeremle SK 2 : 1
Jánoshalmi FC – Kunbaja SE 7 : 2
Torna végeredménye:
1, Bajaszentistván SK
2, Jánoshalmi FC
3, Borota SE
4, Szeremle SK
5, Gara KSE
6, Kunbaja SE
Torna gólkirálya: Lukács Zoltán JFC 6
találattal és Szabó Szilárd Borota SE szintén 6 találattal
Torna legjobb mezőnyjátékosa: Gergity
Norbert Bajaszentistván SK
Torna legjobb kapusa: Maráczi Ádám JFC

A JFC a Városgazda Kft és a JSE öregfiúk szervezésében február 18.-án hagyományteremtő
céllal, első alkalommal rendeztük meg a FelsőBácskai Öregfiúk Lábtenisz Tornát a sportcsarnokban. Ezt a rendezvényt a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat (Bányai Gábor) anyagi támogatásával tudtuk megvalósítani. Nagy örömünkre,
többek között élvezhettük a játékát: a Ferencváros TC csapatában Dr Fenyvesi Máténak (76
válogatottság), Novák Dezsőnek (9 válogatottság) a Hajós csapatában Bognár Györgynek (50
válogatottság), Koch Róbertnek (94 NB-I mérkőzés az FTC-ben), Evanics Zoltánnak (JSE mindig
szerette volna leigazolni), Baja csapatában Faddi

JÁTESZ hírek!

A jánoshalmi Erőemelők
a csúcson!

Máténak (14 NB-I szereplés a VIDEOTON csapatában),
GRUND FC csapatában id. Buzsáky Ákosnak (a válogatott Buzsáky Ákos édesapja) és még a sok nagy csatát
megélt jánoshalmi játékosnak.
Lábtenisz torna végeredménye: 1. Jánoshalma

(Volter Mihály, Szauter Ferenc, Szabó Gábor. Agócs
Nándor, Miklósovics Tibor) 2. Hajós 3. JFC (Fenyvesi Mihály, Ádám Tamás, Zámbó Mihály, Dobos
László, Ötvös Ferenc) 4, Ferencváros TC, 5. Baja,
6. Grund FC

A remek hangulatú egész napos rendezvényt
egy vacsora elfogyasztásával és a sport múlt
emlékezetes pillanatainak felelevenítésével és
baráti beszélgetésekkel zártuk.

Bianka (Felsőszentiván), Horváth Imola (Kiskunhalas), Kovács Kitti (sérült), Szabó Kitti (sérült),
Lengyel Pamela (Baja), Törteli Anikó (Kecskemét), Törteli Diána (Kecskemét), Farkas Annamária (Kecskemét), Berényi Ágnes (Kecskemét), Bíró Vanessza (Kecskemét), Nagy Nikolett (újonc), Lukács Gréta (újonc), Szabó Dóra
(újonc), Szűcs Lilla (újonc).
A csapat a kecskeméti játékosokkal mindenképpen erősödött, hiszen ezek a játékosok
mindannyian U-17 magyar bajnokok voltak. A
keret bőnek tűnik, de mindenkinek szeretnénk
bizonyítási lehetőséget adni. A rivalizálás reményeink szerint jótékony hatással lesz a csapat
tavaszi szereplésére. A bajnoki rajtra 3 teremtornán való szerepléssel fog hangolódni a csapat. Ezek közül a legjelentősebb a március 10.én megrendezésre kerülő nőnapi torna lesz,
amely itthon a Dr Fenyvesi Máté sportcsarnokban kerül lebonyolításra. Minden sportbarátot szeretettel várunk erre a rendezvényre is.

A megyei II. osztályú bajnokságban,
március hónapban a következő
mérkőzésekre kerül sor:
XVI. forduló:
2012. 03. 11. (Vasárnap) 14 : 30 óra
Sükösd SC – Jánoshalmi FC
XVII. forduló:
2012. 03. 18. (Vasárnap) 15 : 00 óra
Jánoshalmi FC – Szakmár KSE
XVIII. forduló:
2012. 03. 25. (Vasárnap) 16 : 00 óra
Dusnok KSE – Jánoshalmi FC
XIX. forduló:
2012. 04. 01. (Vasárnap) 16 : 30 óra
Jánoshalmi FC – Császártöltés EFSK
XX. forduló:
2012. 04. 07. (Szombat) 16 : 30 óra
Kisszállás KSE – Jánoshalmi FC

Felhívás!

A JFC Elnöksége ezúton felhívja minden
sportszerető adózó figyelmét, hogy adója
Az ifjúsági mérkőzés - azonos sorsolás 1%-val támogassa a Jánoshalmi Futball Club
mellett - a felnőtt mérkőzés kezdési időpont- eredményes működését.
Adószámunk: 18352632-1-03
ja előtt két órával korábban kezdődik!
Köszönjük!
A női csapat kerete az átigazolási időszak
után a következőképpen alakult:
Fazekas Evelin, Kéfer Tímea, Huszár Alexandra, Horváth Ágnes, Taskovics Rebeka, VarÁdám Gyula
ga Melinda, Ajzelt Aida, Molnár Erika, Szabó

Hajrá JFC!
JFC elnök

Kézilabda hiradó

Kubatov Géza, id. Haász László, Kolompár Árpád
Az ifjúsági világbajnok díjával, az európa bajnok díjával, a JÁTESZ S.E. a Magyar Kupa férfi fekvenyomás első helyezett díjával, a Magyar
Kupa összetett versenyének III. helyezett díjával, a férfi fekvenyomás legeredményesebb
edzői díjával, és az edzők összetett versenyének III. díjával.
Orosházán, Gyopáros Klub Hotelben 2012
február 18.-án /szombaton/ történt az ünnepélyes díjátadás, Békés megye és Orosháza város
állami és sportvezetői jelenlétében.
Rónaszéki András elnök és Géczi Noémi
főtitkár adta át a díjakat.
A különdíjak 90 százalékát a Dél-alföldi klubok: Orosházi Toldi, szegedi Ducsai Erőemelő Oskola, vésztői Marwell Team, és a JÁTESZ

S.E. csapatai, versenyzői és edzői kapták. A
JÁTESZ S.E. a fekvenyomásban elért kiemelkedő teljesítményéért megkapta a junior, ifjúsági és masters Magyar Bajnokság rendezési
jogát, melyet április 28-29.-én rendezünk.
Asztalitenisz:
Asztaliteniszezőink szorgalmasan edzenek
hiszen nemsokára kezdődnek a bajnokság tavaszi fordulói. Ígéretes fiataljaink sokat fejlődtek,
bízunk benne, hogy az eredmények is jönnek
nemsokára.
Természetjárás:
Természetjáróink az ausztriai Lackenhofban
február 25-től március 1-ig síelnek.
Reméljük sok szép élménnyel térnek haza.
Haász László

December óta folyik a megyei serdülő bajnokság és a fiataljaink jól szerepelnek. Vasárnap, február 26-án Bácsbokodon rendezték meg
a 3.fordulót.
Eredmények: Bácsbokod - Jánoshalma 13:
9, Csávoly - Jánoshalma 10:13, Jánoshalma_
Bácsalmás 19:5
A bajnoki forduló legeredményesebb játékosai Hornyák Nikolett 17 és Lódri Fanni 13 góllal.
További gólt dobók Gilicze Stella 5, Taskovics
Renáta 3, Lukács Kamilla, Madarász Dóra és
Szulcsán Anna 1-1 találattal.
A negyedik forduló március 26-án

Bácsbokodon lesz és egyben ez az utolsó. Az itt
végzett 1-2.helyezett továbbjut a megyei döntőre és az ott elért 1-2.helyezett az országosra.
Lányaink eddig a második helyen szerepelnek.
Reméljük a folyta tás is ilyen jól sikerül. HAJRÁ
LÁNYOK !!!
A felnőtt csapatunk március 3-án szombaton
Bajmokon vesz részt felkészülési mérkőzésen .
Március 25-én Felkészülési tornát szervezünk a Sportcsarnokban.
Várunk minden kézilabdát szerető közönséget !
R. M.

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

14. oldal

2012. március

Rendőrségi hírek
A Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő garázdaság vétsége elkövetése miatt
indított eljárást a Jánoshalma Rendőrőrs P. I. jánoshalmi lakos feljelentése alapján egy nő ellen, aki
a Jánoshalma Terézhalmi utcaszakaszon szóváltást követően tettleg bántalmazta, melynek következtében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést
szenvedett.
Eljárás indult dr. Ö. Cs. (a Kiskunhalasi Kórház orvosa) 2012.02.13.-án tett bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2012. február 11.-én a bejelentő
által ismeretlen helyen és körülmények között úgy
bántalmazta F. S. jánoshalmi lakost, hogy az nyolc
napon túl gyógyuló sérülést (bal dobhártya szakadást) szenvedett.
A Btk. 281/A. § (1) bekezdésébe ütköző és a a.
pontja szerint minősülő elhelyezéssel elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntette miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen, akit H.
G. J. feljelentett, mivel Jánoshalma külterületén a
tataházi út mellett nagyobb mennyiségű építési törmeléket és gallyakat helyezett el. Az elhelyezéssel
elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntettét követte el.
A Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint
minősülő garázdaság vétsége miatt eljárás indult
K. I. jánoshalmi lakos feljelentése alapján élettársa K. Attila ellen, aki 2012. február 14-én a koradélutáni órákban a jánoshalmi egészségügyi központban a feljelentőt szóváltást követően tettleg bántalmazta, melynek következtében 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett. (ínszalag-szakadás a karjában).

F I G Y E L E M

Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint
minősülő garázdaság vétség elkövetése miatt eljárás indult B. J. jánoshalmi lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki a fiát, fiatalkorú B. M.
jánoshalmi lakost 2012. február 17. napon 13:30 óra
körüli időben a Jánoshalma Dózsa Gy. u. és a Kossuth u. sarkán, az utcán minden előzmény nélkül
megtámadta és bántalmazta.
G. I. jánoshalmi lakos telefonon tett bejelentést
2012. február 27. napon 08:20 órakor, miszerint
a tulajdonában lévő, Jánoshalma Vágóhíd utcai
lakatlan házának a kamra ajtaját, valamint egyik
oldal ablakát az éjszaka folyamán ismeretlen tettes betörte, majd különböző élelmiszereket ( kb. 10
üveg paradicsomlé, illetve 10 liter bor ) tulajdonított el. Lopási kár: kb. 5.000. Ft. Rongálási kár: kb.
10.000. Ft.
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés szerint minősülő
kisebb értékre elkövetett lopás vétsége
miatt eljárás indult L. Sz. jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2012. február 25-én 12 óra 32 perc körüli időben Jánoshalma,
Dózsa Gy, utcai CBA élelmiszer boltban a sértett
által kosártartó pulton hagyott pénztárcáját, a benne
lévő személyes okmányokkal 2 db bankkártyával és
36.500 Ft készpénzzel együtt eltulajdonította.

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

F E L H Í V Á S!

Az utóbbi időben ismét megszaporodtak
Jánoshalmán a trükkös lopások.
Az elkövetők vidékiek, akik igyekeznek magányosan élő idősebb embereket felkeresni. A
gépkocsijukat távolabb állítják le és a házakhoz
már gyalog érkeznek.

kérve elérik, hogy a későbbi sértett elővegye a
megtakarított pénzét.

Itt valamelyik szolgáltató (Démász, Dégáz)
alkalmazottjának adják ki magukat és különböző indokokkal elérik, hogy a házba bejussanak. Módszerük többek között, hogy túlfizetésre hivatkoznak és vissza akarják adni a pénzt a
későbbi sértettnek, de csak nagy címletű bankjegyük van, ezért abból vissza kell adni. Hivatkozhatnak arra, hogy pénzek sorszámait fel kell
írniuk.
Utóbbi időben elterjedt, hogy az elkövetők
a villanykörték fogyasztását akarták felmérni,
vagy a villanyórát leellenőrizni, ezért a lakót a
házban az egyik elkövető le-fel küldözi míg a
másik zavartalanul kutat az értékek után.
Elkövetési módszer szintén, hogy a polgármesteri hivatal dolgozójának adják ki magukat
és későbbi segélyezés miatt akarják a lakhatási körülményeket felmérni, ennek célja is csak a
figyelem elterelése.

Az ilyen bűncselekmények tetteseinek felderítése rendkívül nehéz, ezért a megelőzésre kell
helyezni a hangsúlyt.
A szolgáltatók és a Polgármesteri Hivatal
alkalmazottainak fényképes igazolványa van –
azt mindig kérjük el -, de sem ők, sem egyéb
hivatal készpénzt nem visz házhoz.
Ha valakire hivatkoznak azt mindig ellenőrizzük le telefonon, vagy személyesen.
Egyedül élő idős emberek kapujukat tartsák
zárva, legyenek bizalmatlanok az idegenekkel,
azokat ne engedjék be, nagyobb összegű készpénzt ne tartsanak otthon.
Amennyiben gyanús személyeket látnak telefonon értesítsék a rendőrséget, a következő
telefonszámon: 20/ 539 64 99.

A fenti módszerek során a pénz rejtekhelyet
kilesik, majd a sértett figyelmét elterelve azt eltulajdonítják.

A személyeket figyeljék
meg, az esetleges
rendszámot jegyezzék fel.

Valamelyik ismerősre (háziorvos, családtag)
hivatkozva pénzösszegeket kérnek el, vagy
elérik, hogy a náluk lévő általában rossz minőségű terméket drágán megvegyék.
Kis értékű vásárlást végrehajtva nagy címletű pénzzel fizetve vagy egyszerűen pénzváltást
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

Alapító:
Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel:
Ágoston István a Szerkesztőbizottság
elnöke.
Szerkesztőség címe:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1
E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Készül: Kópia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla
Kiskunhalas, Bükkönyös u. 6.

Kiru -Tel Kft.

Jánoshalma, Dózsa György u. 86.
Kiskunhalas, Köztársaság u. 10.
Baja, Arany J. u. 2 .
Baja, Csermák tér 4 .

Szépségpatika : Miskolczi Nóra
Fodrász, pedikűrös, talpmasszőr
Jánoshalma, Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alapján Tel:
06-70/5038213
Lapunk legközelebb 2012.
április 6 -án jelenik meg
A Hosszú Élet Titkai - egészséges
élet és természetes gyógymódok
- címmel ingyenes előadás lesz
március 11-én 17 órai kezdettel

a Molnár János utcai
Alkotóházban.
Minden érdeklődőt sok szeretettel
várunk!
Előadó: Szalai Csaba Koppány,
lternatív mozgás-, és
masszázsterapeuta, természetgyógyász

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen? Térjen be hozzánk!
0,5 l-es dobozos sör 3,8-as

59,- Ft + üveg (25 Ft),

Grapefruitos dobozos sör

99,– Ft

Óriási
déli gyümölcs vásár!

ISSN 2062-4069

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Petróczky Ferenc

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12., Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Or vo si ügye let
Csak SÜRGŐS és
ÉLETVESZÉLYES
esetben vehető igénybe!
Ellátási területe:
Borota, Jánoshalma és Kéleshalom
bel- és külterülete.
Ideje:
munkanapokon: du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart.
Hétvégén és ünnepnapokon:
pénteken ill. az ünnepet megelőző
nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet
követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Orvosi rendelő
Jánoshalma, Arany J. u. 13
Telefon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás,
Március: 1. Dr. Kishonti Attila, 2. Dr.
Csoboth Johanna, 3. Dr. Tompa László,
4. Dr. Gregó Sándor, 5. Dr. Kishonti Attila,
6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr. Gregó Sándor, 8. Dr. Mikó Attila, 9. Dr. Tompa László, 10. Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Kishonti Attila, 13.
Dr. Faddi Zoltán, 14. Dr. Gregó Sándor, 15.
Dr. Vándor Ilona, 16. Dr. Vándor Ilona,
17. Dr. Mikó Attila, 18. Dr. Mikó Attila, 19.
Dr. Tompa László, 20. Dr. Faddi Zoltán, 21.
Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Vándor Ilona, 23.
Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Faddi Zoltán
munkanap (16), 25. Dr. Faddi Zoltán, 26.
Dr. Mikó Attila, 27. Dr. Faddi Zoltán, 28. Dr.
Gregó Sándor, 29. Dr. Vándor Ilona, 30. Dr.
Csoboth Johanna, 31. Dr. Kishonti Attila,
Április: 1. Dr. Kishonti Attila, 2. Dr.
Mikó Attila, 3. Dr. Faddi Zoltán, 4. Dr. Gregó
Sándor, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. Tompa László, 7. Dr. Vándor Ilona,,

Anya köny vi hí rek
2012. február hónapban

született
Lakatos Lili (Anyja neve: Sódar Nikolett),
Sándor Ferenc (a.n.: Szűcs Ildikó), Tóth
Noel (a. n.: Rózsa Márta), Hári Leó (a. n.:
Baumann Beáta ), Huszti Orsolya (a. n.:
Zsuppos-Kovács Zsuzsanna), Szem Zorka
Vanda (a.n.: Rácskai Anita), Böőr Dávid
Attila (a.n.: Böőr Melinda), Kurucz Kristóf
(a.n.: Horváth Éva).

