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Lapszámaink itt is olvashatóak!

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

A 2011. évi CLVI. törvény iktat-
ta be az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 55/B. §-át, 
amely rendelkezései szerint az 
önkormányzati adóhatóság helyi 
adó és gépjárműadó vonatkozá-
sában a tízezer – magánszemé-
lyek esetében az ezer – forintot 
elérő adótartozással rendelkező 

adózó nevét, címét és az adótar-
tozás összegét az esedékességet 
követő 10. nap 0 órától a helyben 
szokásos módon közzéteheti.

Tekintettel arra, hogy a jános-
halmiak adóhátraléka jelentős, 
nem kizárt, hogy rövid időn belül 
az adóhatóság erre a lépésre 
kényszerül.  

Adósok a hirdetőtáblán?

A Radnóti Miklós emlékének szen-
telt verseny, több mint negyed évszá-
zadra tekint vissza. A megyeszer-
te nagy érdeklődésnek örvendő ren-
dezvényre április 21-én került sor az 
Imre Zoltán Művelődési Központban. 
A szépszámú jelentkezők nemcsak 
vers – és prózamondásban jelesked-
tek, hanem megzenésített vers, illet-
ve filmetűd kategóriában is. 

A vers – és prózamondásban a leg-
jobbnak a kecskeméti Kodály Iskola 
növendéke, Merinu Vivien bizonyult. 

A második Jankovszki Réka lett, aki a 
kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimná-
ziumból érkezett. Harmadik helyezést 
Gémes Gergely ért el, aki szintén a 
Móra Gimnázium tanulója. Ebben a 
kategóriában a jánoshalmi gimnázi-
um diákja, Nagy Gábor, a zsűri külön-
díját kapta. 

A filmetűdök viszont a mi tanít-
ványainknak sikerültek a legjob-
ban. Sipőczki Georgina és Maráczi 
Nóra Radnóti naplórészletét, illetve a 
Razglednicák című verset vitték film-

re. Mindkét alkotást első díjjal jutal-
mazta a zsűri.

A megzenésített vers kategóriában 
Katona Erzsébet, a kiskunfélegyhá-
zi Darvas József Általános Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
diákja lett az első. 

A nagyon színvonalas versenyen 
a zsűrielnök az idén is Felföldi Anikó 
Érdemes Művész, a Budapesti Ope-
rettszínház örökös tagja volt.

 Minden díjazottnak és résztvevő-
nek őszintén gratulálunk!

A hagyományoknak megfelelően 2012. április 27-én, 
Szent György Nap alkalmából ünnepi állománygyűlés 
keretében kerültek átadásra a rendőri állomány szakmai-
lag kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagjai részére az elis-
merések, jutalmak. A rendezvényen számos elismerést 
adott át dr. Dávid Károly megyei rendőrfőkapitány, töb-
bek között a főkapitányság és a Petőfi Népe által közö-
sen alapított Év Rendőre szakmai díjat, valamint elisme-
résben részesültek a rendőrség munkáját évek óta segí-
tő városvezetők.

Az ünnepi rendezvényre meghívást kapott Czeller Zol-
tán, városunk polgármestere. Mint ismeretes Czeller Zol-
tán polgármester úr 2006 óta kiemelt figyelmet fordított 
a rendőrség és a polgárőrség bűnmegelőzési tevékeny-
ségének támogatására. A Jánoshalmi Kistérség elnöke-
ként éveken keresztül költségvetési támogatást biztosított 
az éjszakai és a külterületi járőrözési feladatok ellátásá-
ra, amíg ezt a pénzügyi keretek lehetővé tették. 2009-ben 
az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület, - ahol a polgár-
mester úr az elnöki feladatokat ellátja, - jótékonysági bált 
szervezett a közbiztonsági feladatok finanszírozási feltét-
eleinek javítása érdekében, amelynek bevételéből a rend-

őrség és a polgárőrség részesült. A támogatást a járőrözés 
költségeire, üzemanyag vásárlására fordították.

Czeller Zoltán a Bács-Kiskun Megyei rendőrkapi-
tányság tevékenységének támogatásáért a rendőrök 
védőszentjét ábrázoló „Sárkányölő Szent György” 3 
dimenziós üvegkerámia plakettjét vehette át több éves 
munkájának elismeréseként dr. Dávid Károly megyei 
rendőrfőkapitány úrtól.

Közös célunk a közbiztonság megerősítése
Rangos elismerést vehetett át Czeller 

Zoltán, városunk polgármestere

Kedves Édesanyák, drága Nagymamák 
és Dédnagymamák!

Egy Régi magyar ÁLDÁS-sal kívánok minden 
kedves édesanyának, nagymamának, 

dédnagymamának Anyák Napja alkalmából jó 
egészséget, gondoskodó, szerető gyermekeket!

Czeller Zoltán polgármester

Radnóti – emlékverseny 

MEGHÍVÓ
„Mind hű volt s pompás férfi mind,

  Kikről legendát sző a tél.
  Szemük a sírból ránk tekint:
  Halkabban járjon, aki él.”

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a
    BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET 

  2012. 05. 25-én 10 órától
a temető katonai sírkertjében a Magyar Hősök Emlékünnepe

a
„HŐSÖK NAPJA”

alkalmából  ünnepi megemlékezést tart
PROGRAM

Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium ünnepi műsora 
MEGEMLÉKEZÉST TART:  Bíró László tábori püspök,  a Magyar Hon-

védség Tábori Lelkészi Szolgálat  Katolikus szolgálati ág vezetője      
 Koszorúzás és virágok elhelyezése
    - „ Somogyi bakák” emlékművénél
    -  II. világháború hősi halottainak kopjafájánál

Celler Zoltán                                               Györgypál Csaba
polgármester                                               BJHNYE  elnöke

2012. június 28. csütörtök
Felső-Bácskai hagyományőrző képzőművészeti csopor-
tok kiállításának megnyitója
Tiszteletbeli jánoshalmi vagyok – Rónaszéki Gábor
Mithras Pedagógus Énekkar koncertje

2012. június 29. péntek
Kerekasztal beszélgetés a testvérvárosok képviselőivel
Jánoshalmi amatőr csoportok fellépése
Jánoshalmi Napok ünnepélyes megnyitója
Korda György és Balázs Klári estje
Welcome buli

2012. június 30. szombat
Zenés ébresztő
Sporttalálkozó – kispályás labdarúgás a testvérvárosok 
részvételével
Magyarok vására
Főzőverseny
Házi sütemények versenye
Felső-Bácskai és testvérvárosi amatőr hagyományőrző 
csoportok fellépése
Bergengóc Zenegóc együttes vidám, zenés gyermekmű-
sora
Vastag Tamás koncert
Utcabál

Jánoshalmi Napok 2012 programajánló

2011-ben jól gazdálkodott az önkormányzat és 
intézményei.  Nem volt szükség működési célú 
hitelre                        A részletekért lapozzon a 3. oldalra
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Tisztelt Czeller Zoltán polgármester úr!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régiója nevében tisztelettel 

köszöntjük!
A Dél-Alföldi Régió 

összesítette az Önök 
településén műkö-
dő máltai csoport által 
végzett karitatív munka 
eredményeit és nagy-
ságát, így ezúton is 
örömmel tudatjuk, hogy 
2011-évben 900.000 Ft 
értékű adományt osztott 
szét. Ezért a Magyar 
Máltai Szeretetszolgá-
lat jánoshalmi csoport-
ja 2012. április 21.-én 
a településen végzett eredményes munkájának elismeréseként a Dél-Alföldi 
Régió vezetősége nevében kitűntető oklevélben részesült.

Kérjük Önt továbbra is támogassa és segítse a helyi csoport önkénteseinek 
munkáját, különös tekintettel a csoport fenntartásának költségeihez való lehe-
tőség szerinti hozzájárulással.

Szívélyes üdvözlettel:
Lengyel Gyula Rigóné Kiss Éva

régióvezető  régiótitkár

A MAGYAR KÖLTÉSZET 
NAPJA

Minden évben 
április 11-én – 
József Attila szüle-
tésnapján - a jános-
halmi gyerekek tisz-
telettel adóznak a 
magyar költészet, a 
magyar vers előtt. 
Ilyenkor legkiseb-
bektől, az óvodá-
soktól kezdve, az 
általános iskolá-
sokon keresztül, a 
gimnazistákig min-
den gyerek önként 
szólaltat meg köl-
tőket, alkotásokat, mert már valamennyien tudják, értik és érzik, hogy „a vers 
az, amit mondani kell.”

Ezen a jeles napon - 8 órától 1 óráig - az Imre Zoltán Művelődési Központ-
ban 35 költő 152 költeménye hangzott el. Nyugodt lélekkel mondhatjuk tehát, 
hogy ez valóban a vers ünnepe volt.

Ezt a tartalmas, hangulatos élményszavalást stílusosan úgy fejeztük be, 
hogy közösen elmondtuk József Attila „Születésnapomra” című versét. Betel-
jesülni látszik költőnk nagy álma, mely szerint ő egész népét fogja szépre, jóra, 
igazra „nem középiskolás fokon” tanítani.

Ezen a napon is ez történt!

Nem győzedelmesked-
tek a napsugarak  az eső-

felhők felett április 14-én 
reggel, de a Jánoshalmi 
Sportlovasok Egyesületé-
nek nem vette el kedvét 
attól, hogy részt vegyen a 
Sóstó Csárda által meghir-
detett  II. Gulyásfőző ver-
senyen.

Reggel  9  órakor  44  
bogrács alatt gyulladt meg 
a tűz. Az ínycsiklandó illa-
tok rengeteg embert csá-
bítottak a verseny helyszí-
nére. Minden korosztály 
talált magának programot. 
A Biohinta Kft. a kicsik szó-

rakoztatását biztosította. 

Lehetett állatot simogatni 
és kocsikázni. A színpadon 
kicsik és nagyok mutatták 
meg tudásukat, de néhány 
versenyző csapat önmaga 
és szomszédjaik szórakoz-
tatására énekelt és táncolt. 

Déltől a zsűrié lett a 
főszerep. Az ízeken túl 
figyelembe vették a terí-
tést, és a vendégül látás 
apró fortélyait. A csapatok 
nehéz döntés elé állították 
az ítészeket. Délután 4 óra-
kor került sor az eredmény-
hirdetésre. Nagyon büsz-
kék vagyunk egyesüle-

tünk tagjára, Hunyadi Kár-
olyra, hogy fődíjas babgu-
lyást főzött nekünk! Kellő-
en megünnepeltük a győ-
zelmet, mindannyian ittunk 
néhány korty pezsgőt az 
elnyert vándorserlegből.

Köszönjük ezt a remek 
napot Csala Móniká-
nak, Herczeg Nórának és 
Takács Józsefnek, akik 
mindent megtettek, hogy 
mi résztvevők jól érezzük 
magunkat!

Cserébe ígérjük: Jövőre, 
Veletek, ugyanitt! 

Csima Istvánné

Második alkalommal rendezte meg 
a kiskunhalasi Sóstó Csárda a Sóstó 
Gulyásfesztivált, április 14-én, szom-
baton, ahol a szervezők nagy örömé-
re Jánoshalma is képviseltette magát 
egy főzőcsapattal.

A gasztro ünnepen 44 csapat mére-
tette meg magát. A halasi nevezők 
mellett Pirtóról, Kunfehértóról, Buda-
pestről- egy nemzetközi csapat, és 
Jánoshalmáról is érkezetek gulyás 
specialisták. A több ezres tömeget 
a borús idő sem tántorította el, és a 
gasztro csemegék mellett az ingye-
nes programokat is szép számmal 
látogatták. 

Az öt tagú zsűri, Illés Lajos veze-
tésével két kategóriában- alföldi és 
egyéb gulyás- nem csak az étel ízét, 

de a tálalást is érté-
kelték. 

A Jánoshalmi 
Sportlovasok Egye-
sülete jött, látott és 
győzött. Hunyadi 
Károly „mestersza-
kács” babgulyása 
lehengerelte a zsű-
rit! Bebizonyoso-
dott, hogy a hagyo-
mányos jánoshalmi 
ízvilágot, nem lehet 

felülmúlni!
A szervezők nevében köszön-

jük Csima Istvánné Török Máriának, 
Hunyadi Károlynak, valamint a csapat 
többi tagjának részvételüket! A győ-
zelem kötelez, címvédés egy év múl-
va a III. Sóstó Gulyásfesztiválon! 

Takács József és a Sóstó Csár-
da nevében ígérhetem, találkozunk 
június 2-án, immár Jánoshalmán a 
Fogathatjó és töltöttkáposzta- főző 
versenyen!

Csala Mónika

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

Felhívás
2012. március 03.-ról 04.-re virradó éjszaka 
Jánoshalmán a Sas utca lakói olyan tüzese-
teknek voltak a szemtanúi, ami egy család 
otthonának teljes megsemmisülését okozta.

Ingatlanuk és minden ingóságuk a tűz 
martalékává vált.

A környezet lakósaiban az esetet követő 
gyors segítségnyújtáson túl (a ruhanemű és 
mindennapi használati cikkek) megfogalma-
zódott további támogatás szükségessége és 
lehetősége.

Ennek érdekében megszólítunk minden 
együtt érző és adakozni tudó személyt, vál-
lalkozót, hogy adományukkal támogassák a 
kárt szenvedett 

Dudás József családját
Ennek lehetősége a Borotai Takarékszö-
vetkezet Jánoshalmi Kirendeltségének 
Fiókjában nyitott bankszámlaszámra történő 
befi zetéssel vagy átutalással van.
2012. március 08.tól     2012. június 30.-ig

A kedvezményezett bankszámlaszám:  
51100036-10059380

(Dudás Péter folyószámlája)

E felhívás megfogalmazói és támogatói:
Dobos Gábor, Dobos Károly, Figura Jánosné, 
Jacsó István, Jacsó Sándor, Juhász Ákos,  
Kancsár Pongrác, Kapitány Sándorné, Ka-
tona Lajos, Kazinczi László, Kiss Tamás, 
Kotró Sándor, Lipka Zoltán, Mészáros Lász-
ló, Németh Jenőné, Pusenszki Pongrácné, 
Pusenszki Róbert, Rabb Máténé, Sándor 
István, Szili Antal, Torma Mátyásné, Török 
Ferenc, Török János
Jánoshalma, Sas utcai lakosok nevében:  

Török Jánosné 

Április 11-én, a Költészet 
Napján, a két helyi általá-
nos iskola 21 legjobb vers-
mondója ünnepi hangula-
tot varázsolt a könyvtárba. 
A diákok, elsőstől nyolcadi-
kosig, a magyar költészet 
klasszikus és modern ver-
seit lelkesen, átéléssel sza-
valták. A szebbnél szebb 
produkciókat zsűri értékelte 
(Baka Jenőné ny. pedagó-

gus, Jacsóné Szabó Erika 
Szent Anna Katolikus Álta-
lános Iskola, Lehoczki Emő-
ke logopédus, Nánainé Var-
ga Krisztina Hunyadi János 
Általános Iskola) és a követ-
kező döntést hozta:

1-2. évfolyam:
1. Szabó Gréta 2. o. Szent 

Anna Katolikus Iskola
2. Horváth Linda 1. o. Szent 

Anna Katolikus Iskola

3. Fülöp Bianka 2. o. Hunya-
di János Általános Iskola

3-4. évfolyam:
1. Mizser Anna 4. o. Hunya-

di János Általános Iskola
2. Simity Flóra 3. o. Szent 

Anna Katolikus Iskola
3. Mike Márk 3. o. Szent 

Anna Katolikus Iskola
5-6. évfolyam:

1. Bényi Luca 5. o. Hunyadi 

János Általános Iskola
2. Szőke Janka 5. o. Hunya-

di János Általános Iskola
3. Dudás Andrea 5. o. Szent 

Anna Katolikus Iskola
7-8. évfolyam:

1. Mizser Zsófia 8. o. Hunya-
di János Általános Iskola

1. Szabó Bianka 8. o. 
Hunyadi János Általános 
Iskola

Városi szavalóverseny

G y e r m e k -
korát részben 
Jánoshalmán 
töltötte Dr. 
Csöregh Éva 
festőművész,  
akinek 80. 
születésnap-
jára „MÁSO-
DIK  HAZÁJA” 
Csepel  Élet-
Képek  című 
retrospektiv  kiállítást  rendezett. 

A csepeli Nagy Imre Művelődé-

si Központ Galériájában a megnyi-
tón  a Budapesten élő Jánoshalmá-
ról elszármazottak nagy számban 
vettünk részt, és gyönyörködtünk a 
kiállított képekben. 

A tárlat megtekinthető május 
31-ig.

Elérhetőség:  1214 Bp Csepel 
Simon Bolivár sétány 4.telefon: 
06/1-277-3860

Kendéné Nagypál  Klára   
A képeket Halászi Vilmos fotós 
készítette (Csepeli Hírmondó)

Kiállítás Csepelen

Jánoshalmi látogatók a kiállításon

Nagyszerű belépő
Jánoshalma tartolt a II. Sóstó Gulyásfesztiválon

A II. Sóstó Gulyásfőző a versenyző szemével

A csoport munkájának 
elismerése
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NINCS IDEJE FŐZNI? 
SZERETNE OTTHONÁBAN MINDEN NAP HÁZIAS, 

VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES EBÉDET FOGYASZTANI? 

ÖNNEK A DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA A MEGOLDÁS!

AZ ÉV MINDEN NAPJÁN (HÉTVÉGÉN ÉS 
ÜNNEPNAPOKON IS), ÉTELHORDÓBAN,  KEDVEZŐ 
ÁRON VÁLLALJUK EBÉDJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT. 

A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELHETŐ 
AZ ALÁBBI CÍMEN:

DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA, JÁNOSHALMA, 
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A könyvvizsgálat tárgya: Jánoshalma Város 
Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített éves beszá-
molója – egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzfor-
galmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 
– felülvizsgálata az érvényes nemzeti könyvvizsgálati 
standardokban foglaltak szerint.

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.  

Felelősség a beszámolóért:
A beszámoló fordulónapján hatályos, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint1 a költségvetési 
szerv vezetője felelős – többek között - a költségvetési 
szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulaj-
donában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkeze-
lői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, az 
államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért 
és hatékony működtetéséért, a beszámolási kötelezettség 
teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a 
számviteli rendért, a beszámoló tartalmáért és megfele-
lőségéért.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvve-
zetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Korm. rendelet 46/A. § (1) bekezdésében fog-
laltak szerint az államháztartás szervezetétől független 
könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves költségve-
tési beszámoló valódiságának és szabályszerűségének 
felülvizsgálata, a számviteli törvény és e rendelet, valamint 
az alapító okirat előírásai betartásának ellenőrzése és 
ennek alapján az egyszerűsített éves költségvetési beszá-
molóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény 
kialakítása, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó füg-
getlen könyvvizsgálói jelentés elkészítése.
Feladata továbbá a hivatkozott kormányrendelet 46. § 
(2) bekezdésében előírtak szerint az egyszerűsített éves 
költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök 
értékadatainak az ingatlanvagyon-kataszterben, valamint 
a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő 
értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata is.   
A könyvvizsgálat során alkalmazott könyvvizsgálati stan-
dard-rendszer2:

200. témaszámú standard: A független könyvvizsgáló • 
átfogó céljai és a könyvvizsgálatnak a nemzetközi 
könyvvizsgálati standardokkal összhangban történő 
végrehajtása
210. témaszámú standard: Megegyezés a könyvvizs-• 
gálati megbízások feltételeiről
220. témaszámú standard: A pénzügyi kimutatások • 
könyvvizsgálatának minőségellenőrzése
250. témaszámú standard: A jogszabályok és szabá-• 
lyozások figyelembe vétele a pénzügyi kimutatások 
könyvvizsgálatánál
320. témaszámú standard: Lényegesség a könyvvizs-• 
gálat tervezésében és végrehajtásában
500. témaszámú standard: Könyvvizsgálati bizonyí-• 
tékok
520. témaszámú standard: Elemző eljárások• 
540. témaszámú standard: Számviteli becslések – • 
beleértve a valós értékre vonatkozó számviteli becs-
léseket is – és a kapcsolódó közzétételek könyvvizs-
gálata
550. témaszámú standard: Kapcsolt felek• 
610. témaszámú standard: A belső audit munkájának • 
felhasználása
700. témaszámú standard: A pénzügyi kimutatásokra • 
vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés

A könyvvizsgálói záradékot alátámasztó vizsgálat össze-
foglaló bemutatása: 
1  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 94. § (1) be-
kezdés és 100/I. § (1) bekezdés

2  Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok 2011.
(Magyar Könyvvizsgálói Kamara: Az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának 
módszertani útmutatója 2011.)

Reprezentatív mintavételek, egyes esetekben tételes felül-
vizsgálat, megfelelőségi vizsgálat és rendszervizsgálat.
A könyvvizsgálat kapcsán teljességi nyilatkozatot kértem 
annak igazolásául, hogy a költségvetési beszámoló és az 
ingatlan-vagyon kataszter a vonatkozó jogszabályi előírá-
sok figyelembevételével került összeállításra. 
A beszámoló alapját képező főkönyvi kivonat, a könyvviteli 
mérleg adatait alátámasztó összefoglaló leltározási jegy-
zőkönyv és tanúsítványok, az analitikus nyilvántartások 
alapján ellenőriztem a könyvviteli mérlegben szereplő 
adatok valódiságát és hitelességét. 
Szúrópróbaszerűen ellenőriztem a számviteli törvényben 
foglalt egyedi értékelés elvének betartását és megvalósu-
lását, az egyedi és az analitikus nyilvántartások egyezősé-
gét, a mérlegben szerepeltetett értékeket.
Reprezentatív mintavétel alapján került felülvizsgálatra a 
könyvvezetés, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 
érvényesülése. 
A számviteli és a belső ellenőrzési rendszer működése 
megbízhatóságának ellenőrzése rendszer- illetve megfe-
lelőségi vizsgálaton alapult.

Ellenőrzésre került az Önkormányzat ingatlanvagyon-
kataszterében szereplő bruttó érték és az önkormányzat 
könyveiben szereplő bruttó érték adatok közötti egyezőség 
is. (Az Önkormányzat ingatlanvagyona az önkormányzat 
tulajdonában lévő és szervei által használt ingatlanokból, 
továbbá az üzemeltetésre átadott ingatlanokból tevődik 
össze.)

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói 
bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a 
hitelesítő könyvvizsgálói záradék megadásához.

Az elvégzett  könyvvizsgálat alapján kiadott könyvvizsgálói 
záradék: 

Hitelesítő záradék
Jánoshalma Város Önkormányzatának

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Törzsszám: 724913

2011. évi
egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról

A könyvvizsgálat során Jánoshalma Város 
Önkormányzatának egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési 
és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyv-
vizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam. 
A felülvizsgálat alapján elegendő és megfelelő bizonyos-
ságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költ-
ségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszá-
molási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános 
számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített 
éves költségvetési beszámoló az államháztartás szerve-
zete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbíz-
ható és valós képet ad.   

Jánoshalma Város Önkormányzatának 2011. évi egysze-
rűsített éves költségvetési beszámolóját 
4.704.588 ezer forint mérleg-főösszeggel,
2.761.405 ezer forint bevétellel (ebből 2.761.386 ezer 

forint Pénzforgalmi és Pénzforgalom nélküli bevétel-
lel),

2.677.391 ezer forint kiadással (ebből 2.686.378 ezer 
forint Pénzforgalmi kiadással),

    79.757 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal hite-
lesítem.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanva-
gyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet előírásának megfelelően 
az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben, valamint 
a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő 
értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszá-
moló adataival összhangban vannak.   

Kecskemét, 2012. április 11.

„SZALONTAI” 
Könyvvizsgáló Bt.
Cg. 03-06-106864      

Adószám: 20510109-2-03
6000 Kecskemét, 

Bercsényi u. 17. III/7
Kamarai nyilvántartási sz.:  

001433  
KM002340

Szalontai Mária 
„költségvetési minősítésű”
bejegyzett  könyvvizsgáló
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Független könyvvizsgálói jelentés
Jánoshalma Város Önkormányzatának  2011. évi  
egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról  

Április 26-án elfogadta a képviselő-testület 
a 2011-es év zárszámadásáról szóló rendele-
tet. A zárszámadás célja a 2011. költségveté-
si év gazdálkodási eredményeinek bemutatá-
sa, értékelése. Az önkormányzat és intéz-
ményeinek mérlege a vizsgált időszakot 
tekintve pozitív. Több éven át tartó rendkí-
vül szigorú és következetes pénzügyi gaz-
dálkodás eredményeképpen 2011-ben nem 
volt szükség működési célú hitel felvéte-
lére, fejlesztési hitelek csak a folyamat-
ban lévő és a megvalósítás előtt álló pályá-
zatokhoz köthetők. A Képviselő-testület 
köszönetet mondott az intézmények veze-
tőinek, gazdasági vezetőinek az elmúlt idő-
szakban megvalósult eredményes együtt-
működésért. A gazdasági válság ellené-
re további pozitívumként könyvelhető el, 
hogy aktív korú dolgozó elküldésére nem 
került sor, munkahelyek nem szűntek meg 
az intézkedések következményeként.

Az államháztartási törvény rendelkezése 
szerint a zárszámadási rendelet-tervezet elké-
szítéséért a jegyző a felelős. A törvény a ren-
delet-tervezet Képviselő-testület elé terjesz-
tését a polgármester feladataként jelöli meg, 
a beterjesztés határideje a költségvetési évet 
követő év április 30. napja. A Polgármeste-
ri Hivatal Pénzügyi Osztálya az intézményi 
adatszolgáltatásokra alapozva elkészítette a 
2011. évi zárszámadási rendelet tervezetét a 
jogszabályoknak megfelelő szerkezetben és 
mellékletekkel.

A 2011. évi zárszámadásról szóló előter-
jesztést a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 
2012. április 17-i ülésén napirendre tűzte és 
megtárgyalta. A Bizottság a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolta azzal a kiegészítéssel, 
hogy az intézményi szabad pénzmaradványo-
kat a testület vonja el és helyezze tartalékba.

Jánoshalma város önkormányzat kép-
viselő-testületének rendeletét Jánoshalma 
Város Önkormányzat 2011. évi zárszám-
adásáról

2 761 386 ezer Ft bevétellel 
2 686 378 ezer Ft kiadással 
hagyta jóvá a Képviselő-testület.
Részleteiben:
A Képviselő-testület a 2011. évi személyi 

juttatások előirányzatának teljesítését 632 
751 ezer Ft-ban állapította meg. Az engedé-
lyezett létszámkeret terhére foglalkoztatot-
tak száma 2011. december 31-én intézmé-
nyenként:

Polgármesteri Hivatal 69 fő
Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépisko-
la és Kollégium 107 fő
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, 
Pedagógiai Szakszolgálat 48 fő
Intézmények összesen: 224 fő
Közfoglalkoztatottak 130 fő
Önkormányzat mindösszesen: 354 fő
A Képviselő-testület a 2011. évi munka-

adót terhelő járulékok előirányzatának tel-
jesítését 161 529 ezer Ft-ban állapította meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi dologi 
kiadások előirányzatának teljesítését 464 349 
ezer Ft-ban állapította meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi egyéb 
folyó kiadások előirányzatának teljesítését 
20 721 ezer Ft-ban állapította meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi egyéb 
működési kiadások előirányzatának teljesí-
tését 424 838 ezer Ft-ban állapította meg.

A Képviselő-testület a működési célú köl-
csönnyújtás előirányzatának teljesítését 8 
034 ezer Ft-ban állapította meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi intéz-
ményfinanszírozás előirányzatának teljesíté-

sét 513 695 ezer Ft-ban állapította meg.
A Képviselő-testület a 2011. évi ellátottak 

juttatásai előirányzatának teljesítését 2 609 
ezer Ft- ban állapította meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási 
kiadások előirányzatának teljesítését 281 951 
ezer Ft-ban állapította meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi beruházá-
si kiadások előirányzatának teljesítését 620 
862 ezer Ft-ban állapította meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi felhalmo-
zási célú pénzeszköz átadás teljesítését 9 
646 ezer Ft-ban állapította meg. 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. 
évi finanszírozási kiadásait 59 088 ezer Ft-
ban állapította meg az alábbi részletezéssel: 
Beruházási hitel 
törlesztés 7 856 ezer Ft

Működési célú hitel 
visszafi zetés 10 394 ezer Ft

Kötvénybeváltás 40 838 ezer Ft
Összesen: 59 088 ezer Ft

A Képviselő-testület az önkormányzat 
2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát 
a mérlegadatok alapján 4 704 588 ezer Ft-ban 
állapította meg.

A „0”-ra leírt, de használatban lévő, vala-
mint használaton kívüli eszközök bruttó értéke 
a 2011. december 31-i állapot szerint 298 983 
ezer Ft.

Részleteiben:
Immateriális javak 12 400 ezer Ft
Ingatlanok, vagyoni értékű 
jogok 2 462 ezer Ft
Gépek, berendezések, 
felszerelések 157 917 ezer Ft
Járművek 114 683 ezer Ft
Üzemeltetésre átadott 
eszközök 11 521 ezer Ft

A 2011. december 31-i állapot szerint 
Jánoshalma Város Önkormányzatának tulaj-
donában a külön jogszabály alapján érték nél-
kül nyilvántartott eszközök nincsenek.

A 2011. december 31-i állapot szerint 
Jánoshalma Város Önkormányzatának a 
mérlegben értékkel nem szereplő kötele-
zettsége az a készfizető kezességvállalás, 
amely a Jánoshalmi Viziközmű Társulat 
beruházási (éven túli lejáratú) 610.960.000,- 
Ft összegű hitele kapcsán keletkezett. Erre 
a hitelfelvételre az Önkormányzat azért 
kényszerül, mert a szennyvíz-beruházás-
nál a lakossági önrész-amelyet a lakosok 
az LTP-ba fizetnek be- majd csak 2016-ban 
áll rendelkezésre. Addig az Önkormány-
zat magára vállalta a lakosság helyett az 
önrész fizetésének kötelezettségét. A tőke-
tartozás visszafizetése egy összegben, a lejá-
rat napján, azaz 2012. december 31-én ese-
dékes. A kamatfizetési kötelezettség a konk-
rét hitellehíváskor számszerűsíthető és vehető 
nyilvántartásba. A Jánoshalmi Viziközmű Tár-
sulat részéről 2011. december 31-ig hitel lehí-
vására nem került sor.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. 
évi pénzmaradványát 79.757.000 Ft összeg-
ben hagyta jóvá. A Képviselő-testület az önál-
lóan működő és gazdálkodó, valamint önálló-
an működő intézmények 2011. évi pénzma-
radványát az alábbi összegekkel hagyta jóvá:

a.) Polgármesteri Hivatal 65 042 
ezer Ft 

b.) Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépisk. 
és Kollégium 5 293 ezer Ft

c.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, 
Pedagógiai Szakszolg. 9 422 ezer Ft

A Képviselő-testület az önkormányzati 
intézmények 2011. évi szabad pénzmaradvá-
nyát a 2012. évi önkormányzati költségvetés 
tartalékába helyezte. 

2011-ben jól gazdálkodott az 
önkormányzat és intézményei
 Nem volt szükség működési célú hitelre
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2012. április 16-án állampolgársági esküt tettek, ezzel a magyar állampol-
gárságot megszerezték: Erdélyből ketten, ők már hosszabb ideje Jánoshal-
mán élnek; és a Vajdaságból hatan. Ebből az alkalomból kívánunk nekik min-
den jót, sok boldogságot.

Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvényben meghatározott parlag-
fű elleni védekezési kötelezettsé-
gek hatékony betartatása érdeké-
ben Jánoshalma Város Képviselő-
testülete az alábbi parlagfű-mente-
sítési programot alkotja:

I. Jogszabályi háttér:
Az élelmiszerláncról és hatósági fel-• 
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény,
A parlagfű elleni közérdekű véde-• 
kezés végrehajtásának, valamint az 
állami, illetve a közérdekű védeke-
zés költségei megállapításának és 
igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet.
az élelmiszerlánc felügyeletével • 
összefüggő bírságok kiszámításá-
nak módjáról és mértékéről szóló 
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet.
A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) • 
bekezdése értelmében a földhasz-
náló köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végé-
ig folyamatosan fenntartani. Parlag-
fű elleni közérdekű védekezést kell 
elrendelni, ha a földhasználó nem 
tesz eleget parlagfű elleni védekezé-
si kötelezettségének. Ezzel párhuza-
mosan a földhasználóval szemben 
növényvédelmi bírságot kell kiszab-
ni.
A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. ren-• 
delet 1. §-a szabályozza a hatáskö-
ri és illetékességi kérdéseket. E sze-
rint belterületen a jegyző jogosult az 
ellenőrzésre és a közérdekű védeke-
zés végrehajtására. Külterületen az 
ellenőrzésre az ingatlanügyi hatóság 
(körzeti földhivatal), közérdekű véde-
kezésre pedig a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Növény-és Talajvé-
delmi Igazgatósága jogosult.
A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet • 
részletesen szabályozza a növény-
védelmi bírság mértékét. A bírság 
alapja a károsítóval fertőzött terület 
mérete. A rendelet 1. sz. melléklete 
alapján belterületen a fertőzött terü-
let nagyságától függően ez tizenöt-
ezer forinttól ötmillió forintig terjed-
het a bírság.

II. Jánoshalma 
Városának parlagfű-

szennyezettségi állapota:
A város központi része parlagfű-

vel gyengén, vagy egyáltalán nem 
szennyezett, ezeken a területeken 
a védekezés könnyen megvalósítha-
tó. Veszélyt csak néhány elhanyagolt 
ingatlan jelent, de a tulajdonos fel-
szólításával külön intézkedésre nincs 

szükség.
Jelentősebb mennyiségben talál-

ható parlagfű a még belterületnek 
számító peremterületeken. Ezek egy 
része önkormányzati terület, egy 
része viszont magánterület. Az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján azonban 
itt sem volt szükség eljárás megin-
dítására.
Elsődlegesen szennyezett területek:

Hosszúhegyi út (régi szeméttelep),
Bem utca és a Pacsirta utca kereszteződé-• 
sénél lévő vízgyűjtő terület,
Pacsirta utca,• 
Borpince utca és a Majoros Aladár utca • 
kereszteződésének környéke,
Vasútállomás és környéke,• 
Zenészsor melletti terület (vásártér),• 
Damjanich utca vége (vízgyűjtő),• 
Bajai utcai temető mögötti vízgyűjtő,• 
Móricz Zsigmond utca vége,• 
Újvidék utca eleje,• 
Laktanya előtti rész,• 
Kélesi úti vízgyűjtő,• 
Mátyás király utca,• 
Kisfaludy utca vége,• 
Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri • 
telep környéke,
Erzsébet tér,• 
Tópart utca és a Kistelek utca közötti rész,• 
Hold utca vége• 
Kiss Ernő utca és Kalmár Sándor utca • 
kereszteződése 
Dézsmakert utca • 
Czobor utca beépítetlen része és az abból • 
nyíló utak szélei
Szőlő utca• 
Diófa utca• 
Meggyfa utca• 

III. Megelőzés:

A parlagfű virágzását megelőző 
időszakban minden évben megtörté-
nik a lakosság értesítése kötelezett-
ségeinek betartása érdekében. Ez 
általában a polgármesteri hivatal épü-
lete előtt és a város egyéb pontja-
in elhelyezett hirdetőtáblákon, vala-
mint a helyi lapban történik. Frekven-
táltabb helyeken azonban lehetőség 
van szórólapokon történő tájékozta-

tásra is.
IV. Ellenőrzés, intézkedés:

Jánoshalma belterületén az ellen-
őrzést a közterület-felügyelő végzi, 
aki a parlagfűvel fertőzött területekről 
tájékoztatást ad a Városgazdálkodá-
si Iroda vezetőjének. A fertőzött terü-
leteket a helyszínen megvizsgálják 
és az ellenőrzés tapasztalatait doku-
mentálják.

A virágzást megelőzően, és attól 
kedve folyamatosan ellenőrzésre sor 
kerülhet hivatalból, vagy lakossági 
bejelentés alapján.

Hivatalból történő ellenőrzésre elő-
re nem meghatározott időpontban és 
helyszíneken kerül sor, figyelembe 
véve a területek szennyezettségének 
arányát. Mind hivatalból, mind lakos-
sági bejelentésre történő ellenőrzés-
kor, csekély mennyiségű szennye-
zettség esetén megtörténik az ingat-
lan tulajdonosának a parlagfű kiir-
tására irányuló szóbeli felszólítása, 
határidő megállapításával. A határidő 
lejártát követően utólagos ellenőrzés-
re kerül sor. Erősebb szennyezettség 
esetén a törvényben meghatározott 
növényvédelmi bírság kiszabására 
kerül sor. A parlagfű bimbós állapota 
felszólítás nélküli, automatikus birság 
kirovását vonja maga után.

V. Parlagfű elleni 
közérdekű védekezés:

A parlagfű elleni védekezés elmu-
lasztása esetén a jegyző a parlag-
fű elleni közérdekű védekezést hatá-
rozatban rendeli el, amely fellebbe-
zésre tekintet nélkül azonnal végre-
hajtható. A határozat egy példányát 
meg kell küldeni a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalnak. A közér-
dekű védekezés elvégzése során a 
hatóság, valamint a közérdekű véde-
kezést elvégző vállalkozó feladata 
végrehajtásának keretei között az 
érintett területre beléphet, ott a szük-
séges cselekményeket elvégezheti. 
Az eljárás lefolytatására a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (Ket.) az irányadók.

A parlagfű elleni közérdekű véde-
kezésre Jánoshalma Város Önkor-
mányzata a Városgazda Kft-t (János-
halma, Bajai u. 66.) bízza meg.

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete az önkormányzat parlagfű-
mentesítési programját 2012. április 
26-án tartott ülésén elfogadta.

Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma Város 

Polgármesteri Hivatala
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.;Pf: 49.
Tel.: 77-501-001
Fax: 77-401-788

www.janoshalma.hu
E-mail: polghiv@janoshalma.hu

A virágos Jánoshalmáért 
pályázat kiírása 2012. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete ebben az 
évben ismét meghirdeti

A tisztább és rendezettebb Jánoshalmáért
c. pályázatot.
A pályázat meghirdetése által célunk, hogy a lakosság-

gal, helyi vállalkozásokkal, intézményekkel közösen for-
máljuk településünk arculatát, növeljük a virággal beülte-
tett területek nagyságát, s ezzel együtt színesítsük város-
unk közterületeinek megjelenését és a környezeti fenntart-
hatóságot elősegítsük.

Várjuk azoknak a (településen lakcímmel rendelkező) 
nagykorú helyi lakosoknak a jelentkezését, akik a szűkebb 
környezetük szebbé tételével hozzájárulnak a vendégváró, 
kulturált városkép kialakításához, és pozitív hozzáállásuk-
kal másokat is erre ösztönöznek.

II. NEVEZÉS  
A pályázatra a jelentkezési lap kitöltésével és aláírá-

sával lehet benevezni, amelyet 2012. június 15. (péntek) 
11.00 óráig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal portájánál 
elhelyezett ládába,vagy személyesen a 24-es számú iro-
dába. A pályázatra jelentkező hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a virágos kertjéről készült fényképeket az önkor-
mányzat nyilvánosságra hozza.  

III. A verseny elbírálásának szempontjai
az ingatlan előtti közterület tisztasága, gondozottsága, 

parkosítása;
lakóházak, intézmények virágosítása, növényi díszíté-

se;
a parkosítás, virágosítás, környezetszépítés minősége 

és esztétikai hatása, összhatás.
IV. Értékelés
A benevezett ingatlanokat választott társadalmi zsű-

ri bírálja. A zsűri tagjai önállóan pontoznak, a III. pontban 
részletezett szempontok figyelembe vételével. Az értéke-
lést több alkalommal (véletlenszerűen), 2012. július 16 — 
augusztus 6. között végzik el a bizottság tagjai. A díszok-
levél a zsűri által adományozott pontszámok összesítése 
alapján kerül megítélésre.

V. Díjazás
A díszoklevelek ünnepélyes átadására az Augusztus 

20-i ünnepi Testületi ülésen kerül sor. 

Jánoshalma Város Önkormányzatának 
Parlagfű-mentesítési Programja

Jánoshalmi Roma Közösségi 
Ház kialakítása

DAOP-4.1.3/D2-09-2010-0001
Európai Uniós támogatásból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásában féléves előkészítő munka végeredményeként 
2010. október 1-től megkezdődött a „Jánoshalmi Roma Közösségi 
Ház kialakítása” irányuló projekt végrehajtása. A projekt teljes össze-
ge 22.767.745 Ft, melyre a 95%-os intenzitású támogatás keretében 
21.629.357 Ft támogatási összeget kapott a Jánoshalma Város Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzata.
A projekt közvetlen célja, egy többfunkciós közösségi tér és informá-
ciós pont kialakítása volt, amely hozzájárul a helyi társadalom kohé-
ziójához, a közösség építéséhez, a lakosok szabadidejének aktív, 
közösségben történő eltöltéséhez, és a helyi roma lakosság szegény-
ségének, társadalmi kirekesztődésének csökkentéséhez.
A Közösségi Ház központi elhelyezkedése révén olyan hiánypótló 
szolgáltatásokat biztosít a különböző célcsoportok számára, ami a 
szükségletekhez igazodnak. A kulturális közösségépítő tevékenysé-
gek mellett szociális, egészségügyi, oktatási támogató szolgáltatáso-
kat, ösztöndíj- és tehetségkutató programok elindítását, egészségfej-
lesztő tevékenységek beindítását a tanulni tanulást, a munkába való 
állás elősegítését, az eladósodottság csökkentését célzó szemléletfor-
málást és kompetenciafejlesztést kíván megvalósítani. Szakmai prog-
ramunkat e koncepció köré építettük fel.
Rendezvényeinkre várunk minden kedves érdeklődőt.

Kolompár László
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Sajtóközlemény

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

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 jövede-
lemadójuk 1 %-át!

Támogatásukat előre is hálásan köszönjük.

Nyolc új honfitársunk

BORBOR
A MINDENNAPOKRA!A MINDENNAPOKRA!
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Sok-sok óvodás és kisiskolás gyer-
mekkel együtt barangoltunk a muzsi-
ka világában április 14-én az Imre 
Zoltán Művelődési Központban.  
Sétavezetőnk Róbert Gábor Tanár Úr 
volt, aki már sok jánoshalmi  ember  
személyes ismerőse.  Kecskemétről 
érkezett kamarazenekarával, ők szol-
gáltatták nekünk a fantasztikus zenei 
élményt. Hogy fantasztikus előadás 
volt, azt kifejezte a rengeteg vastaps, 
mely nem csak a hangverseny végén, 
de egy-egy  elhangzó zenemű után is 
újra és újra felcsattant.  

Nagyszerű dolog, hogy ennyi kis-
gyermek részesülhetett a klasszi-
kus zene által nyújtott örömökben, 
egyik, vagy éppen mindkét szülőjé-
vel együtt.  A felnőtteknek és a  gyer-
mekeknek éppolyan élvezetes volt a 
szebbnél szebb zenei darabok meg-
hallgatása, s mindannyiunk számá-
ra hasznosnak és kellemesnek bizo-
nyult a sétavezető tájékozódást segí-
tő magyarázata is. 

Hagyománnyá szeretnénk tenni 
a családi hangversenyeket, melye-
ket elsősorban zenei, de családi és 
közösségi élményként is megélhe-
tünk. Őszre visszavárjuk a Lakó Sán-

dor kamaraegyüttest.
Komáromi  Lajosné 
óvodapedagógus

Az óvodáinkban történt

FELHÍVÁS
Tisztelt Támogatóink! Köszönjük, hogy adójuk 1%-ának alapítványunkra történő utalásával 
eddig is segítették a  Bölcsőde és az Óvodák működését! Most, ismételten ilyen irányú támo-
gatást szeretnénk Önöktől kérni.  A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, 

ehhez kérjük a segítséget! Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03
Köszönjük a támogatásukat!

Mikó Mária intézményvezető

A Jánoshalmáért 
Alapítvány felkérése

Az alapítványunk fennállása óta eltelt 18 év alatt 36.613.000, azaz harminchatmillió hat-
száztizenháromezer forinttal támogatta céljai megvalósítását.

Felkérünk minden itthon élő és elszármazott áldozatkész honfitársunkat, hogy az adójuk 1%-át 
ne hagyják elveszni!  Az 1%-hoz szükséges adószámunkat adják oda itthoni és elszármazott 
ismerősüknek, rokonaiknak, gyerekeiknek, unokáiknak, Ők adják tovább az Ő ismerőseiknek, 
könyvelőiknek és kérjék meg őket, hogy az adójuk 1 %-át az Alapítványunknak ajánlják föl, Önök is
most és ezután minden évben.

Adószámunk  az 1%-hoz: 18343706-1-03
Számlaszámunk  11732129-20031794

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

Óvodáinkban nagy hangsúlyt fektetünk a kör-
nyezeti nevelésre, a környezettudatos magatar-
tásforma kialakítására. 

Nagycsoportosaink az erdei óvodában, 
Kéleshalmán ünnepelték a Föld Napját. 

Erdei óvodánk nagy előnye, hogy amit csak 
lehet a helyszínen, 
a természetben, 
élőben figyeltethet-
jük meg a gyere-
kekkel, igazodva az 
életkori sajátossá-
gaikhoz. 

Az óvónénik négy 
állomáshelyet ala-
kítottak ki, ezeken 
az állomáshelyeken 
különböző feladato-
kat kellett megolda-
niuk a gyerekeknek, 
bizonyítva tudásu-
kat, kreativitásukat. 

Az első helyszí-
nen a mestersé-
ges és a természe-
tes anyagok szét-
válogatása volt a 
feladat. Felhasz-
nálásuk, valamint 
lebomlásuk a ter-
mészetben. 

A második helyszínen az érzékszerveket 
(látás, hallás, tapintás) fejlesztő játékoké volt a 
főszerep. Kreativitásukat bizonyítandó Land Art 
képet készítettek, a természet kellékeiből: növé-

nyek, kavicsok, ágak, stb. 
A harmadik helyszínen a rajzolás volt a fő fel-

adat, be kellett népesíteni az üres földet a lakói-
val: emberekkel, állatokkal, növényekkel. 

Végül  pedig megnézhettük Kéleshalom 
önkormányzatának az udvarán felállított meleg-

házat és az ott folyó növénytermesztő munkát. 
Tartalmas, élményekben gazdag délelőttöt 

töltöttünk el Kéleshalmán. Köszönjük.
Gyetvainé Ballai Tünde óvodapedagógus

Több mint 20 éve hagyomány óvodáinkban a komálás. A húsvét utáni hét egyik napján a nagycso-
portosok ellátogatnak a komatállal egymáshoz. Ismerkednek, barátkoznak, „komálnak”. Így történt 
ez ebben az évben is. Elkészítettük a komatálat és közösen játszottunk, körjátékoztunk egyet. Meg-
tapasztaltuk az együttjátszás örömét, aztán elfogyasztottuk a komatálban levő finomságokat.

Lukács Edit óvodapedagógus

A Föld Napja a Radnóti 
utcai óvodában

Huszadszor komáltunk

2012. április 27-én rendeztük meg a 
„TÁMOP 5.1.1.-09/1-2009-0009 számú pályá-
zat keretén belül működő Nyitnikék” Gyerekház 
zárókonferenciáját. A programot a Napközi Ott-
honos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szak-
szolgálat aulájában kezdtük, ahol egy kiállítás-
sal kedveskedtünk vendégeinknek. Ezt követő-
en az Imre Zoltán Művelődési Központban foly-
tatódott a konferencia. Komáromi Lajos János-
halma Város alpolgármestere nyitotta meg, 
köszöntőbeszédével zárókonferenciánkat. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy milyen fon-
tos szerepet tölt be a családok életében ez 
a program. A megnyitót követően, Pásztor 
Andrea Gyerekház Vezető mesélt  élményei-
ről, tapasztalatairól. A konferencián megszól-
tak még Újhelyiné Bizánc Zsuzsanna védőnő, 
Balázs Sándorné és Pusenszki Mariann szü-

lők és Zélityné Vas Andrea mentorunk. Legvé-
gül Mikó Mária Szakmai Vezetőnk az elmúlt két 
év tapasztalatait osztotta meg velünk. Ezt köve-
tően betekintést nyerhettek Gyerekházunk éle-
tébe egy videó-összeállításon keresztül ven-
dégeink. A konferencián megjelent vendégek, 
szakemberek egybehangzó véleménye, hogy a 
programunk nagyon sok vidám percet, új isme-
reteket, sok közös élményt nyújtott az idejáró 
családoknak.

Ezután is mindenkit nagyon nagy szeretet-
tel és sok új élménnyel várunk „Nyitnikék” Gye-
rekházunkba.

Pásztor Andrea gyerekház vezető

Zárókonferencia

Pásztor Andrea gyerekház vezető

A MÚLT ÍZEIT HOZZÁK EL ÖNNEK 
MINDIG KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN!

CSÁBÍTÓAN FRISS, KÉNYEZTETŐEN ÍZLETES, 
LÁGYAN OMLÓS ÉS MINDIG ROPOGÓS!

ÍZLELJE, KÓSTOLJA, ÉS TÖBBÉ ABBA NEM HAGYJA! 
AZ ÖN ASZTALÁN A MI PÉKÁRUNK A LAKOMA 

MEGKORONÁZÁSA MERT:

Termékeink Jánoshalma Élelmiszer 
boltjaiban kaphatók.

A 
JÁNOSHALMI ROYAL TERMÉKEI

A ROYAL SZÍVVEL SÜT!

Barangolás a muzsika világában

RENDELKEZÉS A   BEFIZETETT ADÓ 
EGY SZÁZALÉKÁRÓL

 A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS 

EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 

18359639 - 1- 03
Kedvezményezett címe:  

6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145

Felhívás
Kérjük, hogy a személyi jövedelem-

adójuk 1 %-át a Jánoshalma 
Tűzvédelméért Közalapít-

vány részére ajánlják fel. 
Adószám: 18343744-103.

Köszönettel: 
Az Alapítvány Kuratóriuma
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DÖK-nap a Gimnáziumban

A diáknapot, mely gimnáziumunk nagy múltú ünnepe, a 
hagyományokhoz híven a tavaszi szünetet megelőző napon ren-
deztük meg. Nagy izgalommal készültünk a feladatokra. Az osz-
tályok között zajló vetélkedő ismét hatalmas sikert aratott. A fel-
adatok izgalmasak voltak, a diákok sok humorral fűszerezve 
adták elő jeleneteiket. Az osztályok között focibajnokság zajlott, 
míg a tornateremben röplabda meccseken vehettek részt a diá-
kok. Az udvaron felállított sátor mellett pedig ebédre elkészültek 
a finom ételek, így jókedvvel kezdtük meg a tavaszi szünetet.  

Faültetési hagyományaink

Öt éve a ballagó gimnazisták fát ültetnek el településünkön,.. 
így talán élő szobrot állítanak. Jánoshalma lakói naponta látják 
és tudják, az idő múlik, nem sokára a MI fánk is ott él, ad árnyé-
kot, teszi szebbé kisvárosunkat. Az elültetett fa emlékezteti az 
itt maradókat a ballagókra. A fa gyökere ide köti az életét. Talán 
az itt érettségiző diákjainkat is ide köti majd valami. Talán nekik 
is Jánoshalma válik majd a gyökerükké. Ha évek múlva vissza-
jönnek ide egy osztálytalálkozóra, egy rendezvényre, vagy majd 
szülőként, talán jól esik majd a fára pillantva megállapítani: Ezt 
mi ültettük, milyen nagyra nőtt! Mire eljön az utolsó nap, a fa már 
örül az új helyének, talajból gyökerezheti új életét. Nőjön nagy-
ra, érjen az égig, mint ahogy azoknak is ezt kívánná a fa, akik ezt 
tették vele. Köszönet a Városgazda ügyvezető igazgatójának, 
Juhász Zsoltnak a segítségért!

Kézilabda Diákolimpia

Április 17-én,Bácsbokodon Kézilabda Diákolimpia körzeti baj-
nokságán vettek részt tanulóink. Küzdelmes, jó hangulatú mérkő-
zések során ismerkedtek meg a kézilabdázás nehézségeivel és 
szépségével kezdőink. Élményekkel gazdagon, harmadik helye-
zettként tértek haza.

Konfliktusok kezeléséről 

Húsvét hétfőt követő napon iskolánk 15 pedagógusának 
Kozmáné Kovásznai Mária a konfliktuskezelésről tartott trénin-
get. A résztvevők ízelítőt kaphattak abból, hogy a konfliktusok 
kezelésében mennyire hatásos lehet a minősítések megfelelő, 
helyzetet és nem partnert érintő megfogalmazása.

MOZAIK internetes 
tanulmányi verseny 

eredményei

Áprilisban véget ért a Mozaik Könyvkiadó által szervezett 5 for-
dulós internetes verseny. Országosan tantárgyanként a 700-1400 
fő között iskolánk tanulói is szinte minden tantárgyból képviseltet-
ték magukat. Az 5 fordulóban legjobbak részt vehettek az orszá-
gos döntőn, amelyet az ország 7 nagyobb városában bonyolí-
tottak le április 14-én. Iskolánkból két tanuló számára nyílt lehe-
tőség, hogy a döntőn, (Szegeden) megmérettessék magukat, 
melyen mindketten javítottak addigi eredményeiken. Szakáll 
Luca 6.G osztályos tanuló számítástechnikából az 5-8 osztályo-
sok között országos 19. helyezést  és Blahó Barnabás 8.a osz-
tályos tanuló matematikából a 7-8-os kategóriában a országos 
34. helyezést érte el. Gratulálunk a kimagasló eredményeikhez.

További szép eredményt értek el a versenyen: Zentay Klaudia 
(5.G) matematika, Szakáll Luca (6.G) matematika, Zámbó Zsó-
fia (6.G) matematika, Mikó Dorottya (7.a) fizika és Dági Alexand-
ra (7.b) angol, irodalom, matematika, számítástechnika, fizika, 
kémia, biológia, földrajz – tantárgyakból.

Korcsolyázás

Március 28-án „szezonzáró“ korcsolyázáson voltunk Szege-
den. Minden évben kétszer hódolunk ennek a különleges sport-
nak, decemberben és a tavaszi szünet előtt. Három óra intenzív 
mozgás után jólesett egy kis levezető séta a városban. A részt-
vevők között a legfiatalabb negyedikes, a legidősebb 12-es volt.
A tapasztalt „korisok“ szívesen segítettek a kezdőknek.

DÖK nap az általános 
iskolásoknak…

Április 4-én tartottuk iskolánkban a Diákönkormányzati napot.
 Már hetekkel előtte készültünk, hogy minél változatosabb és 

érdekesebb programokat tudjunk összeállítani és mindenki jól 
érezze magát. Megnézhettünk egy tűzoltó autót egészen közel-
ről, sőt bele is ülhettünk. Sokan elhozták házi kedvencüket és 
megmutatták a többieknek. Karaoke versenyt, futó versenyt, 
görkori versenyt és foci bajnokságot is szerveztünk. Nagyon 
ügyesek voltak a BMX bemutató részt vevői is. A jó hangulatú 
délelőttöt a bácsalmási Baranta egyesület tagjai is biztosították.  
Harcművészeti és küzdősport bemutatójuk során ismerkedhet-
tünk meg íjászattal és ostorhasználattal.

Jó étvággyal fogyasztottuk a finom ebédet, melynek illata 
belengte az iskolaudvart.

Multikulturális vetélkedő
Az idei évben is megrendeztük a gimnázium multikulturális 

vetélkedőjét, amelyen háromfős csapatok mérték össze tudásu-
kat angol illetve német nyelven. A tanulók az angol és a német 
nyelvű országokkal kapcsolatos film, zenei, sport, politikai, törté-
nelmi, irodalmi és általános ország- és nyelvismereti kérdéseket 
kaptak és válaszoltak meg. A résztvevők széleskörű tudását az 
ELT Hungary Kft., a Goethe Intézet és az Osztrák Intézet könyv- 
és tárgyjutalmaival díjaztuk.

Az angol vetélkedő nyertes csapatának tagjai: Szabó Dóra, 
Gellérthegyi András, Papp Nándor (10-11.N osztály). A német 
vetélkedő nyertes csapatának tagjai: Sándor Cintia, Onódi Dávid, 
Vörös Gergő (9-10.N osztály).

A csíkszeredai 
testvériskola küldöttsége 

nálunk járt újra……

A több mint két évtizedes testvériskolai kapcsolat képviseleté-
ben egy 4 fős delegáció vendégeskedett nálunk. Erdélyi kollégá-
inknak projektprogramjaink, a Honismereti vetélkedő, a Történel-
mi „akadályverseny”, a Tavaszi zsongás kulturális seregszemle, 
a mórahalmi fürdőzés, a Veled, uram! című rockopera megtekin-
tése Budapesten, valamint a Székelykáposzták versenye tartal-
mas, színvonalas programot nyújtott. Ezen a nyáron a mi diákja-
ink indulnak táborba újra Székelyföldre.

Városi versmondó verseny

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából legjobb versmondó-
ink a városi versmondó versenyen vettek részt. Szép versmon-
dásukkal, magabiztos, határozott kiállásukkal méltón képvisel-
ték iskolánkat.

Búcsúzik a Zsebszínpad 
társulata!

Negyedik éve alakult a Zsebszínpad társulata. A társulat tagjai 
idén elballagnak iskolánkból, nyolcadikosok. 

  Április 20-án három, április 24-én egy előadással köszön-
tek el hűséges és mindig lelkes közönségüktől az alsó tagozatos 
kisdiákoktól és tanítóiktól. Május másodikán még ellátogatnak 
Kéleshalomra  a kisiskolások és óvodások számára is eljátszani 
A só című népmesét.   Mindannyian kedves emlékekkel búcsúz-
nak a „Zsebes léttől”.

A társulat tagjai: királylányok: Bakos Dominika, Szabó Bian-
ka, Kocsis Alexandra, Nagy-Lukács Doroti, Lukács Kamilla. 
Fiúk: Nagy Ádám, Blahó Barnabás, Somogyi Dávid és Mészá-
ros Bálint

A jánoshalmi születésű Raffainé Hajik Katalin naiv festőmű-
vész kiállítását Sere Mihály méltató szavai nyitották meg. A fest-
mények témájához kapcsolódó műsorral köszöntötték iskolánk 
tanulói a festőnőt és a vendégeket. Kicsik és nagyok nagy érdek-
lődéssel látogatják a tárlatot.

A Hunyadi Iskola hírei

Naiv festő kiállítása
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Figyelmesség napja 
a Hunyadiban

2011-től „tantestületi határozatunk” értelmében március 8-án 
a FIGYELMESSÉG NAPJÁT ünnepeljük a Hunyadi Iskolában. 
Ezen a napon idén is egy kicsivel több figyelmet szenteltünk 
egymásnak. A férfi kollégák verssel és zenével köszöntötték 
nőtársaikat, majd „szórakoztató továbbképzés” keretében érte-
sülhettünk arról, hogy a problémák megoldása hogyan is zajlik 
általában a mi intézményünkben.

A hunyadisok német 
nemzetiségi Projektnapja

2012. április 25-én német nemzetiségi tagozatos diákjaink-
kal ellátogattunk az egykori hajósi érseki kastélyba. Idén egy 
úgynevezett „kastélypedagógiai programon” vehettünk részt.
 A gyerekek a részletes tárlatvezetés után csoportokra osztva fel-
adatlapot oldottak meg. A kérdések, feladványok természetesen 
szervesen kapcsolódtak a kastély történetéhez, a barokk korszak, 
főúri rétegének életmódjához, és a hajósi svábok kultúrájához.
Első kézből, közvetlen úton juthattunk olyan információkhoz, 
amelyek német népismereti óráink tananyagát is képezik.  Játsz-
va tanulni persze mindig könnyebb, mint tankönyvek hasábjairól 
megszerezni a tudást.

„Lásd, szimatold a csodát, 
ott, ahol éppen van.

Mindig a közelben van.”

Köztünk élő kollégáink festményeit tekinthetjük meg még 
néhány napig a GIMI-Galéria falain. A Radnóti utca 13. szám 
alatti Galériától Karsai Péterné, Kicsinyné Bayer Noémi és 
Zámbóné Karsai Dóra tanárnők munkáival búcsúzunk. A kiállí-
tást Martinek Erzsébet, nyugdíjas rajztanárnő nyitotta meg ápri-
lis 23-án. A megnyitó ünnepséget a legkisebb gimnazisták vers-
sel és zenével színesítették.

Faültetés

Iskolánk hagyományához híven 2012.április 25-én mi is ültet-
tünk fákat. Mindenki kivette a maga részét: a fiúk végezték a 
„kemény” munkát, a lányok pedig a földbe állították a facsemeté-
ket. Szerintem remekül szórakoztunk és jó munkát végeztünk.

Reméljük, fáink még sokáig életben maradnak, és ha évek 
múlva elsétálunk mellettük, akkor kedves emlékek és vidám per-
cek fognak eszünkbe jutni.

 
(A gimnázium 12. és 13.N osztálya)

Közlekedési verseny
Áprilisban került megrendezésre a közlekedési verseny iskolai 

fordulója a 3. és 7. osztályosok részére. 
Helyezettek:

I. Kiss György (3.c), II. Kolompár Szabina (3.b), István Ale-
xandra (3.a) és Keresztesi Boldizsár (3.c), III. Horváth Dáni-
el (3.a). 

A felsősök közül I. Szlobonyi Zsolt (7.b), II. Szilasi Júlia (7.c), 
Besenyei Zoltán (7.c) és III. Taskovics Martin (7.a)

Mentsük meg a Földet! 

A Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek 
világszerte, amikkel felhívják a figyelmet a Föld természeti kör-
nyezetének megóvására. Iskolánk tanulói hulladékot, műanyag 
palackot gyűjtöttek. Mentsük meg a Földet! címmel plakátokat 
készítettek a gyerekek.

A Világharmónia Futás Szervezőiroda szeretettel és örömmel 
ajánlotta fel a Jharna Kala Card Társaság által készített színes 
festménylenyomatokat a jánoshalmi Hunyadi János Általános 
Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium részére.  

Meggyőződésük, hogy ezek a festmények kreativitást, örömet, 
harmóniát és szépséget jelenítenek meg a művészet nyelvén, és 
ezáltal segítik a gyermekeket is, hogy könnyebben felszínre hoz-
hassák a bennük rejlő képességeket.

A festményeket a Világharmónia Futás elindítója, Sri Chinmoy 
készítette, aki anyanyelvén Jharna-Kalának nevezte el ezt a sajá-
tos műfajt. Sri Chinmoy 
(1931-2007) életét a 
világbéke keresésé-
re, és az emberi lélek 
korlátlan lehetősége-
inek beteljesítésére 
szentelte. A kultúrán 
és a sporton keresz-
tül különféle hitű és 
nemzetiségű embere-
ket ösztönzött, hogy 
olyan értékeket hozza-
nak előtérbe, amelyek 
az emberiség család-
ját egyesítik.

Örömmel vette át iskolánk a 7  darab Jharna Kala lenyomatot.  
A képátadási ceremónián színvonalas műsorral ajándékozta 

meg intézményünk a Világharmónia Futás Szervezőiroda kép-
viselőit.

Az ünnepséggel párhuzamosan 350 tanulónk a város hatá-
rában várta a Világharmónia Futás Fáklyájával érkező csapa-
tot, hogy bekísérhesse iskolánkba, a sportpályán a diákságunk 
fegyelmezetten meghallgatta Jharna Kala Card Társaság küldött-
ségének műsorát.

Köszönetetünket szeretnénk kifejezni a jánoshalmi rendőrség-
nek, valamint a polgárőrségnek, hogy biztosították számunkra a 
méltó futáshoz az utat.

Szárnyald túl önmagad!
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Az újkor keresztes háborúja

Paintball-csata
A legtöbb nagy háború hadüzenettel kezdődik. Ez történt 

Jánoshalmán is, a „szelek havában” amikor a Hunyadis diákok 
kis csapata, mint igaz hitű szaracénok, elküldték hadüzenetüket 
a Szent Annás tanulókból álló keresztes lovagoknak. Az írás sze-
rint egy barátságos paintball-csatával szerették volna eldönte-
ni, hogy melyik felet illeti meg a vándorserleg. Erre a nagy ütkö-
zetre április 21-én került sor a régi lőtér területén. Összesen 25 
bátor gyermek merte magára ölteni ennek az újkori játéknak a kel-
lékeit. Egy gyors teszttel döntöttük el, hogy melyik csapat védi a 
kijelölt várban elrejtett serleget. Ez alapján a szaracénok lettek a 
védők. A támadó kereszteseknek nem volt könnyű dolga. A több-
szöri roham alatt felmorzsolódott a sereg (kiestek a játékosok), s 
végül a védők nyertek. Így őket illette meg először a vándorser-
leg. De ezzel még nem zárult le a csatározás. A búcsúzásnál már 
a „revans vétel” időpontját tervezték közösen a hős harcosok. 

Úgy tűnik, a történet folytatódni fog….. 
Komáromi Róbert tanár

Beiratkozás
2012. március 23-24-én iskolánkban is lezajlott a leendő első 

osztályosok beiratkozása. 
Szeretnénk megköszönni azon szülők bizalmát, akik ránk bíz-

ták gyermeküket, hogy intézményünkben gyarapítsák tudásukat.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2012-13-as tanévben két 

kis létszámú osztályt indíthatunk. Így még több időt és figyelmet 
tudunk szentelni egy-egy kisdiáknak, s a személyre szabott okta-
tás, tehetséggondozás révén elsőseink alapkészségeinek kimű-
velése hosszú távon sikeres előmenetelt biztosít számukra.

Simityné M. Judit és Völgyesiné M. Tünde

Értékmentő program
A gyerekszegénység elleni program keretében megvalósuló 

értékmentő program célja, hogy felkutassuk mindazokat a kihaló-
ban lévő szakmákat, tevékenységet, amelyek értékesek és hasz-
nosak egy település életében.

 Mindannyian tudjuk, hogy bizonyos szakmák, mint pl. az órás, 
a cipész, a kovácsmesterség, stb. kihalóban vannak. De ugyanígy 
kevesen tudnak seprűt kötni, gyertyát önteni, fát oltani és szemez-
ni és még sorolhatnám. A mi iskolánk fontosnak tartja felkutatni, 
megőrizni és vonzóvá tenni az ifjúság számára a hagyományőr-
zést. Kulcskérdés az, tudjuk-e életünket nem kiszolgáltatni a mul-
tinacionális cégeknek és idegen gazdasági hatalmaknak vagy 
elkezdjük megérteni, hogy egy nemzet, egy város legyen minél 
inkább a maga ura. Ne csak vidéken, nagyáruházakban vásárol-
hassunk, ne kelljen a szomszéd településre menni cipőt javíttatni.  
Ehhez, hogy ez megvalósulhasson, el kell indulni az önfenntartó 
folyamatok megerősödéshez vezető úton. A mesterségek műve-
lői azokra a talentumokra irányítják figyelmünket, melyek lassan 
elvesznek, megmentésük kötelességünk, a huszonnegyedik órá-
ban vagyunk.  

 A szülők, pedagógusok és gyermekek kutatómunkájának ered-
ményeképpen már több, mint 50 név gyűlt össze. A gyűjtőmun-
ka után interjúkészítésre kerül sor, majd kiadványban szeretnénk 
megjelentetni munkánk eredményeit. 

A gyűjtőmunka folyamatos, még mindig várjuk mindazok jelent-
kezését, aki tudnak olyan emberekről, akik ritka mesterséghez, 
tevékenységhez értenek!

Czellerné Ádám Mária

Facebook
Az internet és a mobil technológiák nagyban megkönnyítették 

életünket, ám sok veszélyt is hordoznak, különösen a gyermekek 
és a fiatalok számára.

Sajnálatos tény, hogy az internetet sokan nemcsak tanulásra, 
szórakozásra és levelezésre, de mások zaklatására, kémlelésére 
is felhasználják. Ez ellen lehet és kell is védekezni!

Iskolánk szülői értekezletet hívott össze figyelemfelkeltés, meg-
előzés és tájékoztatás céljából.

Szakemberek közreműködését is kértük: a rendőrségtől Sepsi 
Zoltánt, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, Zámbó Judi-
tot és munkatársát, Pappné Pécsi Renátát. Az előadóktól hasznos 
információkat tudhattunk meg a fiatalok internethasználatának 
esetleges következményeiről. A szülők kérdéseiből, hozzászó-
lásaiból kiderült, hogy igényt tartanak informatikai segítségnyúj-
tásra is. Ennek kielégítésére iskolánk informatikusa fogadóórát 
tart számukra keddenként 16-17 óra között. További segítségként 
iskolánk honlapjának a főoldalán található lesz egy „chat” és egy 
„e-mail” menüpont. Az „e-mail”-re kattintva privát, mások által nem 
látható üzenetek és kérdések juttathatók el informatikusunknak, 
pedagógusainknak, akik egy-két napon belül válaszolnak. Kér-
jük, a tárgy mezőben tüntessék fel, kinek szól az üzenet. A „chat” 
oldalon nyilvános kérdések tehetők fel. A menüpontok május 7-től 
lesznek elérhetőek.

A témával kapcsolatosan a szülői közösség és a diákönkor-
mányzat saját programokat dolgozott ki, melynek lebonyolítása 
folyamatosan történik a következő tanévre kiterjedően is.

Hefner Istvánné

A Föld napja
Világszerte április 22-én ünneplik a Föld napját, amikor a kör-

nyezetvédelem iránt elkötelezett földlakók a környezettudatos 
gondolkodást és magatartást népszerűsítik.

Az idén április 22-e vasárnapra esett, így a hétfői napon emlé-
keztünk meg a természeti környezet tudatos óvásának nélkülöz-
hetetlenségéről. Iskolánk hagyományaihoz híven minden gyer-
mek hozott egy virágpalántát, és tanárok, diákok, technikai dolgo-

zók együttes erővel ültettek, öntöztek. Napközis nevelőink veze-
tésével az osztálytermek és az iskola környékének rendezése és 
csinosítása is megtörtént. Az alsósok egy versenypályázat része-
ként mezei szilfacsemetét telepítettek. A nap végére tisztán, virá-
gosan ragyogott az udvar.

Köszönjük Molnár István szülőnek a rendezvény lebonyolításá-
hoz nyújtott segítségét.

Hefner Istvánné 

Kerékpáros ifjúsági kupa
A Kerékpáros Ifjúsági Kupa 

selejtezőjét április 20-án dél-
után rendeztük meg a Szent 
Anna Katolikus Általános 
Iskolában. Intézményünk 13 
tanulója próbálta ki tudását, 
az először egyszerűnek tűnő 
versenyen. A megmérettetés 
két részből állt: először min-
denki egy KRESZ-tesztet töl-
tött ki, amely a kerékpáros 
közlekedés alapvető szabá-
lyainak ismeretét feltételezte. 
A versenyzőknek ezt követő-
en az udvaron egy bójákból, billenő padból, függő kapuból, nyom-
vonalszűkítő lécekből kialakított akadálypályán kellett hiba nél-
kül, a lehető leggyorsabban áthaladniuk kerékpárjaikkal. A leg-
jobb eredményt elért tanulók képviselhetik iskolánkat a kecske-
méti megyei döntőn: Zadravecz Attila (7.o.), Hegedűs Máté (8.o.) 
és Stibrik Ádám (5.o.).

Köszönetet mondunk a Jánoshalmi Rendőrőrs dolgozóinak, 
különös tekintettel Ádám Anita főtörzsőrmesternek a verseny 
megszervezéséért, lebonyolításáért, a részvevőknek biztosított 
ajándékokért.                                     Komáromi Róbert tanár

Lelki nap pedagógusoknak
Hagyományainkhoz hűen pedagógusaink az idei nagyböjt-

ben is lelki készülődésen vettek részt április 5-én (nagycsütör-
tökön). A kecskeméti Piarista Gimnázium nagytermében hallgat-
tuk meg Dr. Bábel Balázs érsek úr előadását, melyben a tanítá-
si feladatok mellett a nevelés fontosságára irányította figyelmün-
ket. Hangsúlyozta a megbékélést embertársainkkal, Istennel és 
nem utolsó sorban önmagunkkal, hiszen ha a három közül bár-
melyik hiányzik, már nem lehetünk elégedettek, kiegyensúlyozot-
tak. Az olajszentelési szentmisét ezután a kecskeméti Nagytemp-
lomban mutatták be, melyben most először végeztek ilyen szer-
tartást. Egyházmegyénk papjai ezután saját templomaikba vitték 
el a megszentelt olajat. Mi, pedagógusok, pedig lelkiekben gazda-
godva várhattuk ezután legnagyobb egyházi ünnepünket, Jézus 
kereszthalálát és feltámadását: a húsvéti vigíliát!

CSNÉ.B.ZS.

Passió

Húsvét ünnepére való ráhangolódásként, felső tagoza-
tos színjátszósaink passióban elevenítették fel Jézus Krisz-
tus szenvedéstörténetét. A rengeteg gyakorlás eredménye-
ként színvonalas előadásnak lehettünk részesei. Ezúton is 
köszönjük Horváthné Sörös Anita igazgatónő felkészítő mun-
káját és Fonyódi Tivadar kántor úr közreműködését.

Papp Dániel

Nyílt nap a katolikus 
óvodában

Az óvodai beíratást megelőzően, április 11-én nyílt napot tar-
tottunk az érdeklődő leendő kiscsoportos gyermekeknek és szü-
leiknek.

Egyre többen 
élnek a lehetőség-
gel, hogy megis-
merkedjenek csalá-
dias hangulatával, 
óvodánk gyerme-
keivel, játékos éle-
tével, az óvó nénik-
kel, dajka nénikkel. 
A nyílt nap során a 
leendő ovisok sza-
badon játszhattak, 
táncolhattak, gyur-
mázhattak, mesét 
hallgattak, a szülők 
pedig tájékozódhat-
tak az őket érdeklő részletekről.

Egy család életében nagyon fontos döntés, hogy milyen neve-
lést választanak a gyermekük számára az iskolai évek előtt. 

Óvodánk a keresztény értékrendre épül, és minden erőnkkel, 
tudásunkkal azon vagyunk, hogy ezt elmélyítsük, belsővé tegyük, 
és a gyermekekben szunnyadó Istentől kapott talentumot kibon-
takoztassuk. 

Évről évre, egyre több szülő keresi fel óvodánkat, mivel a nyu-
godt, családias légkör, az önfeledt játék, a mozgás, a változatos 
intellektuális tevékenységek megteremtésén belül, fontosnak tart-
ják, hogy igaz értékek felé vezessük a gyermekeket.

Taskovics Ágnes óvodapedagógus

Siker – történelem 
Sikeresen szerepeltek hatodik osztályos tanulóink a szegedi 

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium által meghirdetett történelem 
versenyen. A 44 indulóból 7 csapat jutott be a döntőbe. A döntő-
be jutott csapat tagjai: Balogh Kata, Czeller Ágnes, Horváth Réka 
és Kiss-Pető Apor. 

A vetélkedő témakörei: Az Anjouk Magyarországon, Hunyadiak 
kora, a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc. Az első for-
duló feladatlap megoldásból és újságszerkesztésből állt.

Gratulálunk a résztvevők kiváló eredményéhez, és az április 
27-i döntőhöz sok sikert kívánunk. 

Jacsóné Szabó Erika 
felkészítő tanár

Egyéni sikerek
Kiss-Pető Apor 6. osztályos tanuló A Hebe kft. által rendezett 

Szivárványhíd országos irodalmi és műveltségi versenyen 4., az 
Apáczai Kiadó Komplex Tanulmányi Versenyének országos dön-
tőjében 7. helyezést ért el.

Erőt és kitartást kívánunk Apornak a további versenyzéshez!
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A mező-
g a z d a s á -
gi gépész 
s z a k m u n -
kás képzést 
folytató isko-
lák számá-
ra a Magyar 
Agrárkama-
ra hirdetette 
meg Szakma 
Kiváló Tanu-
lója Versenyt 
(SzKTV).

A 2012. 
február 24.-
én Piliscsabán megrendezett írásbe-
li elődöntőben résztvevő 39 verseny-
ző közül intézményünkből Torma Csa-
ba az elért 11. helyezésével bejutott az 
országos döntőbe. 

Az országos döntőre 2012. ápri-
lis 17-20. között került sor a szintén 
mezőgazdasági gépészképzést oktató 
békési iskolában. A versenyen a vég-
zős tanulónk növénytermesztési gép-
üzemeltető, gépkarbantartó szakmá-
ban mérkőzött meg. A döntőbe bejutott 
21 versenyzőnknek elméletből és gya-
korlatból is bizonyítani kell. Április 20.-

én a részpontszámok összesítése után 
Torma Csaba a 19. helyezést érte el. 

A versenyzők felkészítését elméle-
ti és gyakorlati szaktanárok végez-
ték. Elméleti tanárok: Varga Szitár 
Júlia, Taskovics Tibor, Berta László, 
Éder János. Gyakorlati oktatók: Szakál 
László, Dénes Gábor, Mészáros Árpád, 
Kasziba Gábor,

A versenyzőknek és a felkészítőik-
nek gratulálunk!

Minden versenyen helyezést elért 
tanulónknak sok sikert kívánunk a 
pályájukhoz, további munkájukhoz!

A mezőgazdasági szakképző hírei

2012-ben a Diákönkormányzat az iskola történetében 
először megrendezte az ÖKO napot.

Ezen a napon az összes diák egy szórakoztató prog-
ramon vett részt az iskola területén. A szervezők sok 
érdekes és vicces feladattal készültek számunkra. Az 
iskola aulájában zajlott a megnyitó, amely után osztály-
főnökeinkkel az élen elindultunk, hogy nekivágjunk az 
érdekesebbnél érdekesebb feladatoknak. Minden osz-
tály más-más feladatot csinált , így könnyen válthattuk 
egymást. A feladatoknál tanáraink vártak minket. Egy 
rövid bevezetés után neki is állhattunk a kihívások telje-
sítésének. Mindenki megpróbálta a maximumot kihozni 
magából, ezért a verseny nagyon szoros volt. A felada-
tok közt szerepelt például a „PET teke” ahol vízzel teli 
üvegeket kellett ellökni egy fellógatott homokkal teli PET 
palack segítségével. A következő feladat a hordólovag-

lás volt, ahol a fizikai képességeinket is próbálgathattuk. 
Nem csak testünket, hanem agyunkat is meg kellett tor-
náztatnunk a különböző észjátékokon, mint például az 
egészségügyi totó. Érdekes volt számunkra az ÖKO láb-
nyom számítás. Itt az osztályok külön-külön felmérhet-
ték, hogy mennyire szennyezik környezetüket, mit tesz-
nek rosszul és azt, hogyan kellene e helyett cselekedni-
ük. Miután minden feladattal végeztünk következett az 
eredményhirdetés. Itt mindenki megtudta melyik osztály 
miben volt a legjobb. Ezután az iskola minden osztályt 
meglepett egy kis tízóraival.

     Minden diák jól érezte magát ezen a szép napon, 
ahol szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk.

Zámbó Balázs    11.K

Iskolánk ebben az évben 30-ik alka-
lommal rendezi meg a végzős tanulók 
gépes ballagását. 1982-ben indult ez 
a szép tradíció, akkor az iskola kor-
szerű gépeivel (10 darab) a végzős 
tanulók a ballagás előtti napon tettek 
egy nagy kört a városban, hirdetve 
azt, hogy jogosítvánnyal a kezükben 
holnap elballagnak. Vén Ferenc az 
akkori gyakorlati oktatás vezető szer-
vezte meg először ezt a látványos fel-
vonulást.

A három évtized alatt a ballagás 
kisebb útszakaszon, de egyre sza-
porodó gépszámmal, és egyéb látvá-
nyossággal bővülve, a szülők és tanu-
lók örömére folyamatosan megszer-
vezésre került.

A környékbeli szövetkezetek, gaz-
dák, illetve a rendszerváltás után a 
tanulók saját gépeikkel növelték a 
ballagó gépek számát. A ballagásun-
kat 15 éve színesíti Csatári Sándor 
(Bicsak Kft. tulajdonosa), aki veterán 
gépeivel vonul fel.. A menetben nem 
csak a gépészek, hanem más szak-
mát tanuló tanulók is részt vesznek 
lovas kocsikon, lóháton, kerékpárral, 
hogy még színesebbé tegyék a fel-
vonulást. 

A tanulók által is kedvelt hagyo-
mányt, az évforduló alkalmából sze-
retnénk maradandóvá tenni, ezért fel-
kértük a magyar rekordokat regisztrá-

ló, és hitelesítő céget a Hotelinfo Kft.-t 
hogy hitelesítse, és jelentesse meg 
a magyar rekordok között ebben az 
évben a tanulók által vezetett ballagó 
gépek számát. A lefektetett szabályok 
alapján reméljük, hogy más iskolák is 
versenyre kelnek velünk, a most fel-
állított rekordnak a megdöntésére. Az 
országban egy-két éve több iskola is 
szervez gépes ballagást, ezért bízunk 
abban, hogy nagyszerű versengés 
elé tekintünk.

Az első gépes ballagá-
si rekord felállítására 2012. 
május 5-én, szombaton 8:00 
és 9:30 között kerül sor János-
halmán. 

Útvonal: Kettőshegy dűlő - Hala-
si út - Dózsa Gy. út (UNIVER felé) - 
UNIVER-nél jobbra - Kossuth utca - 
Béke tér - Kálvária út - Eötvös utca 
- Halasi út - Kettőshegy dűlő - Tan-
üzem.

Minden érdeklődőt, a város 
lakóit, szülőket várunk erre a 
nevezetes első rekord felállítá-
si kísérletre.

Köszönjük a támogatóknak az 
elmúlt 30 évben nyújtott segítséget 
és a gépek biztosítását erre az ünne-
pi alkalomra. A jövőben is folytatni 
kívánjuk ezt a hagyományt és kérjük 
őket, hogy az újabb rekordok felállítá-
sának továbbra is legyenek részesei.

Iskolánk végzős tanulói az idei tan-
évben is három országos szakmai 
verseny döntőjében mutathatták meg 
a tudásukat.

Technikusaink sikeres szereplésé-
nek jutalma az OSZTV-n vizsgamen-
tesség az elméleti szakmai tantár-
gyak alól!

A Magyar Agrárkamara hirdet-
te meg és írta ki a mezőgazdasá-
gi gépésztechnikus képzést folytató 
iskolák végzős tanulói számára az 
Országos Szakmai Tanulmányi Ver-
senyt (OSZTV-t). A megmérettetésen 
szakmai elméleti tudásukról kellett 
számot adni a diákoknak. 

Az idei tanévben országosan kilenc 
mezőgazdasági gépésztechnikus kép-
zést folytató iskola nevezett tanuló-
kat a versenyre. A január hónapban 
megrendezett írásbeli elődöntőben 
résztvevő diákjaink közül négy tanu-
ló jutott be a szóbeli döntőbe. A ver-
senyre 2011. március 19.-én, Buda-
pesten került sor, a Barnabás Élelmi-
szeripari Szakközépiskola, Szakmun-
kásképző és Gimnáziumban. A döntő-
ben országosan tizenkilenc diák mérte 
össze tudását független szakmai vizs-
gabizottság előtt. A megmérettetésre 
a négy technikus diákunk szorgalma-
san készült és a felkészítő tanárok is 

mindent megtettek a siker érdekében, 
aminek meg is lett az eredménye.

Tanulóink által elért eredmények: 
3. helyezett: Varga Róbert
4. helyezett: Kozla Krisztián
5. helyezett: Kazinczi Péter
6. helyezett: Herczeg Milán
Varga Róbert az elért 3. helyezé-

sével meghívást kapott 2012. ápri-
lis 24.-én Budapestre, a mezőgazda-
sági szakmacsoportba tartó szakmák 

országos tanulmányi versenyének 
eredmény hirdetésére, ahol szemé-
lyesen vehette át a harmadik helyért 
járó oklevelet. Mind a négy tanu-
lónk a versenyen elért eredményével 
az elméleti vizsgatárgyak alól vizsga 
mentességet kapott.

A versenyzők felkészítését: Juhász 
Zoltán, Varga Szitár Júlia, Berta Lász-
ló és Éder János végezték.

Kasziba Gábor

Két nyugdíjas egyesület a Bem József Honvéd Nyug-
díjas Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi 
Egyesülete és a Hendrosz Kft közös „májusfa” állítási 
rendezvényt tartottak a Király Lovastanyán. A jó hangu-
latról a „Pöndölösök” citera együttes gondoskodott.

A fa „cipelést” majd állítást a keménykötésű férfiak, a fel-

díszítést a művészi érzékkel megáldott asszonyok végez-
ték el. Május 1 hangulatát a „CBA” dolgozói idézték fel..

Az éjszakába nyúló „bulit” az igen finomra elkövetett 
babgulyás, no meg a mértékkel fogyasztott sörök, borok, 
pálinkák, a „Pöndölösök” citera zenéje tette teljessé.

GYPCS 

„Májusfa” állítás a Király tanyán.

Magyar rekord felállítása
(Géppel ballag szakképzős diák)

Szereplés az SzKTV-nÖKO-nap az iskolában

Versenyszántás az SzKTV-n

Országos szakmai siker 
jutalma a vizsgamentesség
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VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium  adott ott-
hont április 20-án a kunsági borvidék hegyközségi tag-
jai által termelt borok, borkészítmények és a szőlő alapú 
párlatok versenyének. A borverseny 
házigazdája ebben az évben a Fel-
ső-Bácskai Hegyközség volt.

A megnyitó ünnepségen első-
ként Czeller Zoltán polgármester 
úr köszöntötte a vendégeket, meg-
emlékezett a város szőlő- és gyü-
mölcstermesztésének fénykoráról és 
menyitotta a versenyt. Ezt követő-
en Taskovics Péter főigazgató mutat-
ta be a vendéglátó iskolát, amely 
már második alkalommal biztosítja a 
helyszínt a rendezvénynek. A Felső-
Bácskai Hegyközség elnöke Ádám 
Gyula a hegyközség múltját és jele-
nét mutatta be a környék szőlőtelepí-
tésének kezdeteitől napjainkig.  

A zsűri elnöke Sztanev Bertalan a 
Vidékfejlesztési Minisztérium főtanácsosa az ágazat hely-
zetét ismertette, kiemelve azokat a lehetséges kitörési 
pontokat, amelyeket kihasználva az ország, a régió és bor-
vidék is további lehetőségekhez juthat. 

Az iskola  tanulói versekkel, míg Vesztergám Miklós 
tárogatóművész citerán és tárogatón játszott gyönyörű dal-
lamokkal köszöntötték a résztvevőket.

A résztvevők nagy érdeklődéssel tekintették meg Mészá-
ros Endre tanár úr, a jánoshalmi szódagyártást bemutató 
kiállítását is. A több mint negyven darabból álló szódás-
üveg gyűjtemény mellett korabeli fényképeken láthattuk a 
város legnevezetesebb szódagyáros családjait.

Keresztes József  a Kunsági Borvidék Hegyközségi 
Tanácsának titkára a verseny főszervezője ismertette a 
verseny lebonyolításának menetét, a zsűri társelnökét Dr. 
Kerényi Zoltán igazgatót   a BCE SZBI Kecskemét képvi-
seletében és a bíráló bizottságok tagjait.  A borok bírála-
tát öt bizottságban, bizottságonként hét bíráló végezte 20 
pontos rendszerben, egymástól függetlenül. A bizottsá-
gok munkáját a házigazda iskola panziós falusi vendéglá-
tó képzésben résztvevő tanulói segítették. 

A benevezett minták száma 172, ebből 2 nem felel meg 

a felhívásnak, bírálatra került, de érmet nem kaphatott. 
A versenyre 117 forgalmi, 55 termelői borminta érkezett, 
ebből 86 fehér, 25 rozé, 55 vörös, 4pezsgő, 2 törkölypá-
linka volt.

A borversenyen 30 arany, 86 ezüst, 38 bronzérmes 
helyezés született.

A nevezett borok alapján került kijelölésre a Kunsági 
TOP 12, ami a PartyBor válogatás gerincét képezi. Ezek 
az idei évben a következők:

A verseny színvonalas előkészítéséért, annak lebonyolí-
tásért köszönetet mondunk minden szervezőnek, a ven-
déglátó iskola tanárainak, diákjainak és minden dolgozó-
jának.

Évente a Kul-
túra napján bajai 
Ady Endre Városi 
Könyvtár és 
Művelődési Köz-
pont megrende-
zi a „szép korú-
ak szavalóver-
senyét” (65 éves 
kor után). A jelen-
lévők bajaiak és kistréségiek, akiket 
külön is díjaznak. 

Én 65 évesen az ötödik versenyen 
voltam először. Jánoshalmát én kép-
viseltem immár negyedik éve. 2009-
ben és 2010-ben második, 2011-
ben  és 2012-ben harmadik helye-
zést értem el. 

Először „Mátyás anyját” szavaltam. 
Másodszor Petőfi Sándor: „Tisza” 
című versét és egy saját versem 

mondhattam el. Harmadszor is saját 
verssel „Az idő, Múlt, Jelen, Jövő” 
indultam. Idén szintén saját versel 
készültem címe: „Szültésem napjára”. 
A bajai polgármesterrel együtt heten 
zsűritek és mindannyian kértek belő-
le egy- egy példányt. Sőt a Bajai Tv 
is felvette előadásomat, interjút is kért 
tőlem az értékelés végén. 

Egyszerű ember vagyok, nem 
művész, próbáltam magamat adni, 
ami akkor jelenleg volt a legjobb for-
mám. köszönöm a szervezőknek, 
hogy évente hívnak! Próbálok min-
dig jobb lenni, mert ott én a többiek-
től igen sokat tanulok és mind emellett 
városom hírnevét is növelem.

Gaics Mihálynéné 

Az alábbiakban a fáradhatatlan és sikeres al-
kotó nem a versenyen előadott művét, hanem 
egy anyák napjára írt alkotását adjuk közre

Bőrműveseink sikere

A Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Alapítvány Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményének tanulói ez alkalommal is sikeresen szerepeltek a IV, Országos 
Textil-Báb és Bőrműves versenyen. A Győrben tartott 2 napig tartó, több órás 
önálló munkavégzést megkövetelő kihívásnak a diákok kiválóan eleget tet-
tek. Mindhárom jánoshalmi diák korosztályában, a bőrtárgy-készítő kategóriá-
ban indult és ért el  helyezést. Farkas Zsanett 1. helyezett, Radvánszky Máté 
3. helyezett, Málik Rebeka különdíjat kapott. Felkészítő tanáruk Nagy István. 
Gratulálunk nekik! 

Kép és szöveg: Kurucsai Márta

Számos szív- és 
érrendszeri betegség magas vérnyo-
mással kezdődik. Néma gyilkosnak 
is nevezik, mivel évekig nem okoz 
panaszt. A tartósan magas vérnyo-
más számos szövődményt okozhat 
( pl.stroke, szívinfarktus).Érdemes 
magas vérnyomás esetén életmódot 
váltani.

 - Ne dohányozzon! A dohányzás 
amellett, hogy emeli a vérnyomást, 
okozhat még érszűkületet és érelme-
szesedést is.

- Ügyeljen a testsúlyára! Az elhízás 
(főleg a hasi típusú) megnöveli a vér-
nyomást. Már 5 kg fogyásnál is látvá-
nyos a vérnyomás csökkenés!

- Táplálkozzon egészségesen! 
Érdemes kerülni, illetve csak kis 
mennyiségben fogyasztani az álla-
ti eredetű zsiradékokat, a finomított 

szénhidrátokat, a cukrot és a sót. Jó 
hatásúak viszont a zöldségek gyümöl-
csök ( pl. burgonya, banán, bab, para-
dicsom, borsó)

- Alkoholt csak mértékkel! A túl 
sok alkohol vérnyomásemelő és káro-
sítja a szívizomzatot. Nőknek napi 
1 dl, férfiaknak napi 2 dl vörösbor 
viszont elfogyasztható, jót tesz a szív-
nek ugyanúgy mint 1-2 kocka jó minő-
ségű étcsokoládé.

-  Mozogjon rendszeresen! A rend-
szeresen végzett sport normalizál-
ja a vérnyomást, csökkenti a stresszt 
és nem utolsósorban megakadályoz-
za az elhízást. Napi minimum 30 perc 
nem túl megerőltető, de tempós moz-
gás a legideálisabb (séta, kerékpáro-
zás, úszás).

Faragóné Hován Éva
  dietetikus

Vigyázzon a 
szívére!

A dietetikus tanácsai

Polgárőrségi 
felhívás

A Jánoshalmi Önkéntes 
Polgárőrségi Egyesület 

 tagfelvételt hirdet.
Várjuk minden olyan 18 - 35 éves fia-

tal jelentkezését aki szeretne tenni
Jánoshalma város közbiztonságáért, és 

elfogadja az alapszabályunkban foglaltakat.
Felvételi feltétel: 18 év betöltése - (Bün-

tetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány) A cse-
lekvőképességet igazoló orvosi igazo-
lás. Előny Személy és Vagyonőri vizs-
ga. Formaruhát az egyesület biztosít.

Jelentkezni lehet: Mészáros István elnök-
nél +36-30/9282493,-as telefonszámon.

Csirke Vásár 
Rántanivaló fehér, sárga,  kendermagos

 jérce, és kakas 

folyamatosan kapható 

Kiárusítás május 11-én
Érd: Kisrátában vagy 0630/6395491 telefonon

XIV. Kunsági Borvidéki Borverseny

Anyák napján egymagamban,
Ülök itta kisszobámban
Rád gondolok drága Anyám,
Figyelsz-e ott föntről reám?

Érzed-e, hogy rád gondolok?
Jól tudod, hogy árva vagyok!
Harminc éve, hogy itt hagytál,
Földi gondtól szabadultál.

Hiányodat érzem nagyon,
Nincsen kihez oda bújnom.

Örömet, bút, elmondani, 
Tőled tanácsot kapni.

Anyák napján megölelni
Két kezedet megcsókolni,
Szeretettel elhalmozni,
Néked minden jót kívánni.

Virágcsokorral a kezemben,
Kimegyek a temetőbe
Könnyes szemmel mondok imát!
Nyugodj békében jó anyám!

Anyák napja!

Jánoshalmát képviselem 
negyedik éve...

Várunk minden horgász és 
horgász vágyó Kedves Vásárlót
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A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2012. április hónapjában a  kö vet ke ző elhunytak 
kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

Horváth Anna élt: 74 évet
Nehéz István élt: 89 évet
Kiss Károly élt: 88 évet
id. Mák Jánosné
sz. Varga Julianna élt: 86 évet
Horváth Ferenc Mihály élt: 62 évet
Tüske Ferencné 
sz: Nagy Erzsébet  élt: 82 évet
Ferró Miklósné 
sz: Csúzi Mária élt: 82 évet

Eszter Gábor élt: 74 évet
Feitek Károlyné 
sz: Tóth Mária élt: 59 évet
Kürty György élt: 78 évet
Kollár Mihály élt: 57 évet
Szakáll Istvánné 
sz: Jenovai Julianna élt: 91 évet
Horváth József 
nyugalmazott tanár élt: 74 évet

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

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

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

Dr Csényi Attila cégvezető

Víz, gáz és 
központi fűtés 

szerelés
Gázkazánok, 
gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek 

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:06-20-32 39 906

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

elhuny tak temetésén működött közre:

„Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét 
szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz 
össze.…” 

Szt. Bernát

Nagy Zsolt ügyvezető 

Balázs Ferenc (1957) Hegedűs Ernőné sz. Orgován Valéria (1931) 
Bognár István (1950) Dóczi Szilveszterné sz. Csikós Mária (1924)
Lombfalvi István (1925) Keczán Györgyné sz. Kozla Gizella (1934)

Horváth Mihályné sz. Lencse Krisztina (1924)
Kurimai Ferenc Vilmosné sz. Lakita Mária (1922)

Veszelovszki Jánosné sz. Horváth Ilona (1937)

Temetkezési vállalkozás

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

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

Ismét megkezdtük a vízkorlátozást hátralékos fogyasztóinknál,• kérjük 
rendezzék tartozásukat!
Hátralékos ügyfeleinknél a tartozás kiegyenlítésére felajánljuk a • 
vízkorlátozás előtti helyszíni fi zetési lehetőséget!

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

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

 kedd, csütörtök 1330-1630.

 www.janoshalma.hu/Városgazda Kft

Az elkövetkezendő időszakban többször is végzünk vízmérő leolvasást. 
Kérjük segítsék a leolvasókat, hogy mindenhol el tudják végezni 
feladatukat. Fontos a félévi záráshoz, hogy minél pontosabb óraállásokkal 
rendelkezzünk. Ez a Fogyasztó érdeke is. 

Segítségüket előre is köszönjük.

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE 
KIZÁRÓLAG A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN 

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

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

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

Ne utazzon máshová, 
nézzen be hozzánk!

GYÖNGY–VIRÁG 
Szép tavaszi napokat kíván a Gyöngyvirág Virágbolt 

az Úr áldásával! 

Családi ünnepein szerezzen örömet Erika virágaival!

 Árigény szerint alkalmazkodom a megrendeléshez!
Szeretettel várom Kedves Vásárlóimat!

Jánoshalmán a Bernáth 
Zoltán u. 4. sz. alatt

. .

. ...

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

NŐI TORNA
A SPORTCSARNOKBAN MINDEN HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 

Várunk minden érdeklődőt!

A Lajtha László 
Nonprofit Kft. 

Interneten is elérhető a  
www.lajthakft.hu

címen. 

Minden ami építőanyag
Bővült a MERKBAU leányvállalata 

Építőanyag Kereskedés
Gyors kiszállítással, széles áruválasztékkal

Sziráczki Ferenc
(az Orbán-szobor mellett)

06-30/253-81-42

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám, 
szerelvény

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

ADÁS-VÉTEL-
KÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44 
(volt Kistüzér)

+36703196808

MEGNYITOTTUNK!!!
 ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS 

ÜZLET NYÍLT!
 TERMELŐI ÁRAKKAL, SZÉLES VÁLASZTÉKKAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

 JÁNOSHALMA, DÓZSA GY. U. 71.
(STÍLUS ÜZLET MELLETT) 

STÍLUS ÜZLET

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

STÍLUS ÜZLET MÁJUSI AKCIÓJA
 AKTUÁLIS AKCIÓNKAT KERESSE ÜZLETÜNKBEN!

 VIRÁGFÖLDEK, CSEREPEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!
 KERTI MŰANYAG SZÉKEK, ASZTALOK 

FOLYAMATOSAN KAPHATÓK!

2012. május 16-án lesz 

Or szágos Kirakodó Vásár

Polgárőrségi felhívás
A Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület  tagfelvételt hirdet.
Várjuk minden olyan 18 - 35 éves fiatal jelentkezését aki szeretne tenni Jánoshalma város köz-
biztonságáért, és elfogadja az alapszabályunkban foglaltakat. Jelentkezni lehet: Mészáros Ist-
ván elnöknél +36-30/9282493,-as telefonszámon.
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 A 3.bajnoki f ordulót nyerte meg a csapat.Jánoshalma - 
Csávoly 23:17./16:8/ pénteken a Városi Sportcsarnokban.

 Szombaton,ápr.21-én Kézilabda Jótékonysági Bált szer-
veztünk a Diákélelmezési Konyhán,mely a várakozáson felül  
sikeredett. A vacsora előtt a serdülő csapat és a kölyök-
csapat – akik a Müvészeti Iskola diákjai is – színvonalas 
műsort adtak elő.  Megmutatták,hogy nem csak a kézilab-
da pályán állják meg a helyüket. Felléptek:Kiss Anna,Kiss 
Enikő,Madarász Maja,Szőke Janka, Buzder Renáta és Lódri 
Fanni. Bátyai Gáborné Éva aerobikosai és Bátyai Fruzsina 
hastáncosai emelték a rendezvény színvonalát. Igazán finom 
és remek vacsorát kaptak a bálozók a Diákélelmezési kony-
ha dolgozóitól,nagy segítségünkre volt Taskovics Péterné, a 
vezetőjük.

 A Csincsák zenekar húzta a talpalávalót hajnalig.
 A meghívott vendégek közül eljött és köszönjük a jelen-

létüket és a felajánlásukat Bányai Gábornak és Czeller  Zol-
tánnak és családjának.

 Köszönjük mindazok-
nak, gyerekeknek, szü-
lőknek, akik támogatói 
jeggyel segítettek, tom-
bola tárgyak felajánlá-
sával, egyéb termékek-
kel vagy munkájukkal 
segítették a Jótékony-
sági Bál sikerességét: 
Pető Zoltán, Petróczki 
Ferenc, Agócsné Mari-
ka, Ott és Társa, Hor-
váth Ferenc Müszaki 
bolt, Ferencz Andrásné , 
Univer, Kefag Jánoshal-
ma, Korzó Étterem, Király 
Lovastanya, Kunvin, 
Koch Csaba, Agip Ben-
zinkút, Friss Pékség,Gála 
Étterem, Varga 
Zöldségbolt,Juhász Haj-

nalka - Virágbolt, Deákfalvi Mónika, Dönci Cukrászda, Gaz-
da-és Tápbolt,Halasi utca, Gazdabolt, 100.-Ft-os bolt, Ádám 
Éva Butik, Stilus Üzletház,Tranzit Étterem, Dági Autósbolt, 
Joe Festékbolt, Számítástechnika Szaküzlet, Renner BT, 
Taskovics Tiborné – Taskó Savanyúság, Csincsák Mihályné 
Élelmiszerüzlet, Rácskai Róbertné Virágbolt, Optika János-
halma, Jacsó Benedek, Szakmunkásképző Intézet Taskovics 
Péter, Faragóné Tímea,Süni Papírbolt - Mayer Tamásné, 
Ezermester és Festékbolt, Phönix Kft, Dr.Vavró Beáta, 
Balogh László - Nagy Adrienn, Ruskó Attila, Fenyvesiné Far-
kas Ágnes, Koromné Horváth Ágnes fodrász, Dr.Király Ibo-
lya, Besír Andrea, Volterné Besze Erika, Festékbolt – Tom-
pa, Agócs Imre - Gedeon Húsbolt Kiskunhalas, Ördögh Edit 
- Művészeti Iskola, Elek Krisztián - Szeged, Ország Csaba – 
Szigetszentmiklós és Rátai Róbert (a fődíjat ajánlotta) 

 A Jótékonysági Bálon befolyt összeget a kézilabda szak-
osztály az utánpótlás csapatára kívánja fordítani.

JÁTESZ  Hírek !

Több mint 150 versenyző, 
országos csúcsok, 

JÁTESZ Érmek!

Növényvédelem, de ne más kárára!

Asztalitenisz:
Továbbtart fiataljaink fejlődése.  Az őszi   18-0-

s vereségek után Kunbaján és Kiskunmajsán 
is   3-3   győzelmet arattak, így mérkőzéseiket   
15-3  arányban veszítették el.

Legközelebb itthon mérkőznek Csengőd 
ellen, sajnos a Sportmajálison a bajnoki mér-
kőzés miatt nem tudnak részt venni, így az 
asztalitenisz bemutató elmarad.

Fekvenyomás:
Az  2012 évi  ifjúsági junior és masters  

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGNAK   városunk 
adott otthont.

Az ország minden részéből Mosonmagyaró-
vártól Mérkig, Beledtől  Gyuláig  153  verseny-
ző jött el városunkba.  Igen magas szinvonalú 
versenyt vívtak a hölgyek és az urak is.

Kiemelkedik Sánta László / Ásotthalom /   
310 kg.-os teljesítménye. 

A hazai versenyzők ezúttal vegyesen sze-
repeltek. Kiemelkedett  Rostás Dávid / -93 
kg./,

aki 172,5 kg.-os teljesítménnyel az ifjúsá-
giak között  aranyérmes, a junioroknál pedig 
második,  valamint Bársony Attila /-93 / a 
masters I. kategóriában / 40 év felettiek/ 190 
kg.-os teljesítménnyel aranyérmes.   Két válo-
gatott  kerettag versenyzőnk 

Kohl Ferenc /-93 / junior korosztályú ver-
senyző  190 kg.-os kezdőfogásán, amely 
egyben egyéni rekordja lett volna, kiesett.  
Ugyanígy járt ifjúsági világbajnokunk Kolom-
pár Árpád is, aki első fogására új ifjúsági 
és junior országos csúcsra  215 kg.-ra tett 
kisérletet, sajnos sikertelenül. Az eredményé-
nek érdekessége, hogy az előző évi Söldeni 

Világbajnokság előtti utolsó versenyen Tabon 
ugyancsak kiesett.

Bízunk a színészek közmondásában, ha 
rossz a főpróba kitűnőre sikeredik az elő-
adás.

A Világbajnokságon  május  24-28-ig Kolom-
pár Árpád az ifjúságiak,  Schauer Kornél a fel-
nőttek  versenyében vesz részt, mindketten a 
105 kg-os súlycsoportban.

Sikeres  felkészülést és szereplést kívá-
nunk a versenyzőknek.

A Sportmajálison Rostás Dávid Új Orszá-
gos Bajnokunk lesz a fekvenyomó gyakorla-
tok vezetője.

Íjászat:
Az íjászainknak májustól kezdve nagyon 

sűrű versenyprogramjuk van. Az első meg-
mérettetés  Foktőn, majd május 12.-én  Szek-
szárdon, az Alizka Nyilai Nemzetközi Emlék-
verseny lesz, ami sajnos egybeesik a Sport-
majálissal, ezért legjobbjaink a majálison nem 
lesznek ott.

Ennek ellenére gondoskodunk a bemutató 
megtartásáról. Majd Hetényegyházán az első 
minősítő verseny kerül megrendezésre.

Természetjárás:
Természetjáróink részt vesznek az április 

30.-án megrendezendő Májusfa állításon, ahol 
Nordic-Walking és frissítő torna programot  is 
végeznek.

Május 12.-én a Sportmajálison Nordic-
Walking oktatást tartanak minden érdeklődő-
nek.

Hajrá Jánoshalma!     Hajrá    Magyaror-
szág !

H.L.

Helyszín: 
Városi Sportpálya Jánoshalma

Gyülekező: reggel 8 órától
9:00 - Megnyitó: a Majálist megnyitja Czeller 

Zoltán Jánoshalma Város polgármestere
9:00-16:00 - Kispályás Labdarúgó Tornák elő-

zetes nevezés alapján különböző korcsoportok 
számára:

- 6-11 éves korig (a Bozsik Utánpótlás Program 
keretében: Jánoshalma, Kunfehértó, Csávoly, 
Borota, Rém) csapatok – lebonyolítja Szabó 
Gábor Sportcsarnok vezető

- 12 éves kortól vegyes (amatőr) csapatok – 
lebonyolítja Bada Pál JFC edző, nevezési díj 
amatőr csapatok részére: 2. 000,- Ft/csapat. 

9:00-től – Nevezés a különböző bajnokságok-
ra.

A bajnokságok kezdési időpontjai:
10:00-től Lábtenisz bajnokság: jelentkezés (3 fős 

csapatok) Fenyvesi Mihálynál és Ádám Tamás-
nál. Nevezési díj: 600,- Ft/csapat

10:00-től Sakk bajnokság: jelentkezés Piukovics 
Vékónál, nevezés díjtalan

14:00-től  11-es rúgó bajnokság: jelentkezés 
Bada Pálnál, nevezés 200,- Ft/fő 

15:00-től Football freestyle (dekázó) verseny: 
jelentkezés Bada Pálnál, nevezés díjtalan

9:00-től – Nevezés játékos ügyességi vetélkedőkre.
                 A játékos versenyek kezdési időpontjai:        
                 10:00-től Zsákbanfutás
                 11:00-től Kötélhúzás
                 12:00-től Lekváros lepényevés
                 13:00-tól Kerékpáros ügyességi verseny
                 14:00-től Traktorhúzó verseny
                 A játékos versenyekre nevezés Komáromi 

Róbert, Kubatov Ági és Varga Ferenc testnevelőknél vala-
mint Szakál László szakoktatónál (traktor), a nevezés díj-
talan.

10:00-től – Sportbemutatók

A sportbemutatók kezdési időpontjai:
10:00-14:00 MÉTA játék a hátsó pályán: a bemutatót levezeti 

Kovács Kitti, Jánoshalmi Kistérségi Ifjúsági Egyesület 
10:00-12:00 Nordic Walking: bemutatja és oktatja id. Haász 

László 
10:00-14:00 „Pétanque” francia eredetű golyójáték: oktatja 

dr. Benda Dénes
10:00-11:00 Harcművészeti bemutató, bemutatja a jánoshal-

mi csoport, vezetőjük: Tettinger Attila 
12:30-13:10 Női foci bemutató mérkőzés a JFC női és a 

Jánoshalmi Kistérség női postásainak focicsapatai között 
14:00-15:00 Fekvenyomás, levezeti: Rostás Dávid és Kolom-

pár Árpád
12:00-14:00 – Ebéd

Ételjegy vásárlási lehetőség a főbejáratnál: 800-1.000,- Ft/
adag 
Ételekhez jár 1 pohár (3dl) sör vagy 1 pohár (3dl) üdítő, 2 
szelet kenyér, savanyúság, műanyag tányér+evőeszköz, 
szalvéta.
Választható ételek: birkapörkölt, szarvaspörkölt, malacpör-
költ.

 Szórakoztató programok a szabadtéri nagyszínpadon:
 15:00-16:30 Jánoshalmi amatőr csoportok bemutatkozá-

sa (zene, ének, tánc stb.)
 16:30-18:30 Bácskai Vidám Fiúk – mulatós zene 
 18:30-kor  Tombolasorsolás, tombolajegy vásárlási lehe-

tőség a főbejáratnál: 100,-Ft/db, fődíj: kerékpár 

Egész napos szórakozási lehetőségek csalá-
dok és baráti társaságok számára:     

Gyerekeknek: rendőrautó, tűzoltóautó bemu-
tató, ugráló vár, arcfestés, lufi- és játékárusí-
tás, vattacukor, kürtöskalács, pop-corn, fagylalt, 
édesség.

Felnőtteknek: büfé (Tranzit Étterem), lacikony-
ha (sör, kolbász, virsli, pecsenye stb.), piknike-
zési, egyéni főzési (bográcsozás, grillezés) lehe-
tőség

A növényvédő szer felhasználása fo-
kozott veszéllyel járó tevékenység. A 
termelők által betartandó előírásokat 
a növényvédelmi tevékenységről 
szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rende-
let tartalmazza.
Ennek megfelelően a termelőknek 
a károsítók ellen úgy kell védekezni, 
hogy más, különösen a szomszédos 
termelők növénytermelési, növény-
védelmi biztonságát vagy az emberi 
egészséget semmilyen módon ne 
veszélyeztessék. A növényvédelmi 
tevékenységet a károsítóra célzottan, 
térben és időben okszerű módon és 
eszközzel kell végezni. Ennek során 
tilos a gazdasági növényekre veszélyt 
nem jelentő szervezetek pusztítása, 
életterük rombolása, elterjedésük 
növényvédelmi eszközökkel való 
akadályozása. A növényvédelmi 
szempontból hasznos élő szerveze-
tek (beleértve a méheket is) minden 
fejlődési alakját védeni kell.
Évről- évre visszatérő problémák a 
nem megfelelően végzett tavaszi 
szántóföldi gyomirtások, valamint a 
virágzó – méhek által látogatott – kul-
túrákban végzett növényvédő szeres 
kezelések.
A jogszabály mindkét esetben egy-
értelműen meghatározza a helyes 
termelői gyakorlatot.
A gyomirtásoknál alapvető probléma 
a növényvédő szer elsodródása. 
A jogszabály előírása:
„ 9. § (1) A növényvédelmi gép, il-
letve növényvédő szer kijuttatására 
szolgáló berendezés (a továbbiak-
ban: növényvédelmi gép) rendelte-
tésszerű, biztonságos működését 
a növényvédelmi gép kezelőjének 
a munka megkezdése előtt ellen-
őrizni kell. A növényvédelmi gépnek 
permetezéstechnikai szempontból 
biztosítania kell a növényvédő szer 
kereszt- és hosszirányú egyenletes, 
illetve veszteségmentes kijuttatását.
(2) Növényvédő szeres permetezés 
4 m/s szélsebességig, levegőrásegí-
téses kijuttatási vagy légbeszívásos 
permetcsepp-képzési technikával 6 
m/s szélsebességig végezhető. Hi-
deg és meleg ködképzés esetében 
2 m/s-nál nagyobb szélsebességnél, 
növényvédő szeres kezelés nem vé-

gezhető. ”
Amennyiben a termelő a fenti előírá-
sokat betartja és megfelelő védőtávol-
ságot tart a szomszéd termelő terüle-
tétől, úgy az elsodródásból eredő kár 
megelőzhető. 
A növénytermesztés során sok eset-
ben előfordul, hogy virágzó kultúrában 
kell védekezni növényvédő szerrel, 
amelyet a méhek látogatnak. A nem 
megfelelő szerválasztás, ezekre a 
szerekre érzékeny méhek pusztulását 
okozza.
A jogszabály előírása:
„ 15. § (1) Gazdasági növények 
kezelése a virágbimbó feslésétől 
a virágszirmok lehullásáig terjedő 
időszakban (virágzásban) méhekre 
kifejezetten veszélyes vagy kife-
jezetten kockázatos növényvédő 
szerrel tilos. A tilalom a virágzás 
idején kívül is érvényes, ha a táblát 
vagy annak környékét tömegesen 
virágzó mézelő növények borítják, 
vagy ha a gazdasági növényt a mé-
hek egyéb okból látogatják.

(2) A gazdasági növényt a virágzá-
sa vagy az (1) bekezdésben foglaltak 
időtartama alatt valamely károsító 
ellen nem jelölésköteles vagy mé-
hekre mérsékelten veszélyes vagy 
mérsékelten kockázatos minősítésű 
növényvédő szerrel lehet kezelni.

(3) Méhekre mérsékelten veszé-
lyes vagy mérsékelten kockázatos 
minősítésű növényvédő szer kijutta-
tása – amennyiben ezt a növényvédő 
szer engedélyokirata lehetővé teszi 
– kizárólag a házi méhek napi aktív 
repülésének befejezését követően, 
legkorábban a csillagászati naple-
mente előtt egy órával kezdhető meg 
és legkésőbb 23 óráig tarthat (ezen 
eljárás a továbbiakban: méhkímélő 
technológia).

(4) A vegyszeres növényvédelmi 
munka következményeként vélelme-
zett méhelhullást a méhész az észle-
lést követően haladéktalanul köteles 
bejelenteni az elhullás helye szerint 
illetékes MgSzH területi szervéhez.  ” 
( hatósági állatorvos, növényvédelmi 
felügyelő ).
Az előírások értelmében azokon a 
területeken, amelyen a méhek előfor-
dulnak csak 2 típusú növényvédő szer 

juttatható ki.
Amelyeknek a besorolása (a cso-
magoláson megtalálható) méhekre 
nézve mérsékelten veszélyes vagy 
mérsékelten kockázatos és emel-
lett, az engedélyokirata lehetővé 
teszi, azokat méhkímélő technoló-
giával kell kijuttatni. Ezek a szerek 
szabályos kijuttatása esetén a per-
metezéskor a méhek már nincsenek 
a területen, és reggel mikorra visz-
szatérnek, addigra a szer kifejtette a 
hatását, felszívódott, már nem káro-
síthatja őket.
Azokat a szereket, amelyek a méhek-
re nézve nem jelöléskötelesek a 
termelő az egyéb előírások betartása 
mellett, napközben is kijuttathatja.
A szabályzás szerint a fenti módon 
végzett kezeléseket a permetezést 
végzőnek nem kell bejelenteni az ille-
tékes önkormányzat felé.
A termelő és a méhész közös érdeke, 
hogy a kultúra védelme mellett a mé-
hek a beporzást elvégezzék. Egyes 
vélemények szerint előfordulhat, hogy 
a szabályosan kijuttatott, méhekre 
nézve nem jelölésköteles szerekkel 
permetezett táblán, a növényvédő 
szer közvetlenül nem pusztítja el a 
méheket, de a permetlé illatanyaga 
rátapadva a méhekre, azok pusztu-
lását okozhatja, mivel a társaik nem 
engedik be őket a kaptárba.
A fentiek fi gyelembevételével azt ja-
vaslom mindenkinek, hogy aki olyan 
helyen permetez, ahol méhek előfor-
dulnak, az engedélyezett növényvédő 
szert méhkímélő technológiával juttas-
sa ki, hogy a méhek ne találkozzanak 
a permetlével. A tervezett kezeléseket 
jelentse be írásban – bár nem kötele-
ző -, hogy a méhészek tudjanak róla 
és felkészülhessenek rá.
Kérem a termelőket a vonatkozó elő-
írások fokozott betartására!
Amennyiben valaki a növényvédelmi 
tevékenységével más számára kárt 
okoz, azzal szemben eljárást kell in-
dítani és bírságot kiróni.

Balogh László
növényvédelmi 

felügyelő
BKM KH NTI

Tel: 20/479-8-007

Meghívó
2012. május 25-én péntek délután 

Szent Orbán napján 
17 órakor

az Orbán-szobornál emlékezést és koszorúzást tartunk.
Hívunk és várunk minden jánoshalmi polgárt határunk védőszentjének 

ünnepén, és ott együtt kérjük, óvjon bennünket minden természeti csapástól.
Az ünnepségre mindenkit szeretettel vár: 

Gazdakör, Gyümölcs-és Szőlőtermesztők Egyesülete választmánya

VÁROSI MAJÁLIS!
2012. május 12. szombat

Kézilabda híradó
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Felnőtt férfi csapatunk két győzelemmel, egy döntetlen-
nel és egy vereséggel folytatta szereplését a bajnokság-
ban. A Bács Megye Kupában a 4. fordulót még túlélte a 
csapatunk de az 5. fordulóban, a veterán játékosokból álló 
Vadkert FC-vel szemben már elvérzett.
Eredmények:

XX. forduló: 2012. 04. 07.
Kisszállás KSE – Jánoshalmi FC 1 : 1 (0 : 1)

Gólszerző: Fenyvesi Ferenc
Bada Pál edző értékelése: Az ellenfél vezetőitől megfé-
lemlített játékvezetők a 90. percig bírták a nyomást, ami-
kor is a partjelző beintésére megítélt büntetőt értékesítve 
kiegyenlített a hazai csapat. 
Jók: Faragó Patrik, Ságodi Imre, Kiss Benedek, Horváth 
Ádám, Fenyvesi Ferenc

XX
. forduló: 2012.04. 15.

Jánoshalmi FC – Bácsborsódi SK 4 : 1 (3 : 1)
Gólszerzők: Szem Róbert 2, Ságodi Imre, Szabó Kornél
Edző értékelése: A korán bekapott góltól szerencsére nem 
zavarodtunk meg, és eredményes játékkal a magunk javá-
ra fordítottuk a mérkőzés állását.
Jók: Faragó Patrik, Szem Róbert, Ságodi Imre, Horváth 
Ádám

XXII. forduló: 2012. 04. 22.
Felsőszentiván SK – Jánoshalmi FC 4 . 2 (1 : 0)

Gólszerzők: Szem Róbert, Jeszenszky Roland
Edző értékelése: Egyéni hibák miatt szenvedtünk várat-
lan vereséget és sajnos nem keltettünk egységes csapat 
benyomását sem ezen a mérkőzésen. 
Jók: Horváth Ádám, Jeszenszky Roland

XXIII. forduló: 2012. 04. 29.
Jánoshalmi FC – Mélykút SE 4 : 1 (1 : 0)

Gólszerzők: Irbouh Sofiane 2, Jeszenszky Roland, Sza-
bó Kornél
Edző értékelése: A két szomszédvár rangadóján, szép 
számú nézősereg előtt, magabiztosnak tűnő győzelmet 
arattunk a tőlünk jóval előkelőbb helyen lévő mélykúti csa-
pat ellen. Ez a győzelem az egységes akaraterő diada-
la volt. A mérkőzés előtt egy perces néma felállással tisz-
telegtünk a 74 éves korában váratlanul elhunyt Horváth 
József Tanár Úr emléke előtt. 
Jók: Horváth Ádám a mezőny legjobbja, Irbouh Sofiane, 
Jeszenszky Roland, Maráczi Ádám, Kiss Benedek

Kép alá: Nagy érdeklődés kísérte a két szomszéd vár 
rangadóját.

Kép alá: A második félidőben már több gólhelyzetet is sike-
rült kialakítanunk.
A felnőtt bajnokság állása a XXIII. forduló után:
H. Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P.
1. Császártöltés EFSK 23 22 1 0 82 16 66 67
2. Dusnok KSE 23 17 5 1 57 19 38 56
3. Mélykút SE 23 14 2 7 69 37 32 44
4. Szakmár KSE 23 14 2 7 58 36 22 44
5. Felsőszentiván SK 23 12 4 7 55 38 17 40
6. Miskei ALC 23 12 2 9 41 38 3 38
7. Jánoshalmi FC 23 10 3 10 47 43 4 33
8. Bácsborsódi SK 23 10 3 10 44 53 -9 33
9. Nemesnádudvar KSE 23 8 5 10 45 55 -10 29
10. Érsekcsanád KSKE 23 8 5 10 27 39 -12 29
11. Sükösd SC 23 7 4 12 35 49 -14 25
12. Hajós FC 23 5 6 12 35 52 -17 21
13. Bajaszentistváni SK 23 4 5 14 40 54 -14 17
14. Kunfehértó KSE 23 4 1 18 23 59 -36 13
15. Bácsbokod SK 23 2 4 17 32 83 -51 10
16. Kisszállás KSE 23 6 6 11 34 53 -19 -1

Bács Megye Kupa IV. forduló: 2012. 04. 04.
Bajaszentistván SK – Jánoshalmi FC     1 : 2 (0 : 0)

Gólszerzők: Tóth Milán, Szemlics Bertram
Edző értékelése: Ezek a mérkőzések arra valók, hogy 
kipróbáljuk a fiatal tehetségeinket. Ez a mérkőzés is bizo-
nyítja, hogy jó úton járunk.
Jók: Ságodi Imre, Faragó Patrik, Tóth Milán, Szemlics 
Bertram

Bács Megye Kupa V. forduló: 2012. 04. 18.
Vadkert FC – Jánoshalmi FC        4 : 0 (2 : 0)

Edző értékelése: A Vadkert FC 100%-s eredménnyel veze-
ti a megyei III. osztály Közép csoportját, hogy nem érdem-
telenül azt a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk. A több 
NB I-et   is megjárt játékosokból álló ellenfelünk ilyen 
arányban is megérdemelt győzelmet aratott  és került 
tovább a Kupa következő fordulójába.
A bajnokságban, a májusi hónapban a következő mér-
kőzésekre kerül sor: 

XXIV. forduló: 2012. 05. 06. (vasárnap) 17: 00 óra
Nemesnádudvar KSE – Jánoshalmi FC

XXV. forduló: 2012. 05. 13. (vasárnap) 17: 00 óra
Jánoshalmi FC – Bajaszentistváni SK

XXVI. forduló: 2012. 05. 20. (vasárnap) 17: 00 óra
Érsekcsanád KSKE – Jánoshalmi FC 

XXVII. forduló: 2012. 05. 27. (vasárnap) 17: 00 óra
Jánoshalmi FC – Miskei FC

XXVIII. forduló: 2012. 06. 03. (vasárnap) 17: 00 óra
Hajós FC – Jánoshalmi FC

Ifjúsági fiú csapatunk folytatta hibátlan tavaszi szereplé-
sét az U-19-es bajnokságban.
Eredmények:

XX. forduló:
Kisszállás KSE – Jánoshalmi FC        0 : 8 (0 : 4)

Gólszerzők: Enesei Dániel 3, Szemlics Bertram, Zámbó 
Ádám, Nagy Kristóf, Körmöczi Dominik, Sztojka Szilárd
Bada Pál edző értékelése: A hazai csapat semmi akadályt 
nem jelentett a számunkra.

Jók: Nagy Kristóf, Körmöczi Dominik, Enesei Dániel, 
Harczi László

XXI. forduló:
Jánoshalmi FC – Bácsborsódi SK 7 : 1 (4 : 0)

Gólszerzők: Enesei Dániel 3, Sztojka Szilárd, Szemlics 
Bertram, Körmöczi Dominik, Dobos Valentin
Edző értékelése: Nagyon jól és eredményesen játszottunk 
ezen a mérkőzésen is. Úgy látom a gyerekek mindent, 
megtesznek azért, hogy a képzeletbeli dobogó valamelyik 
fokára felállhassanak a végelszámoláskor.
Jók: Harczi László, Kisföldi Attila, Sztojka Szilárd

XXII. forduló:
Felsőszentiván SK – Jánoshalmi FC 1 : 4 (1 : 1)

Gólszerzők: Kolompár Dávid 2, Enesei Dániel, Harczi 
László
Edző értékelése: Nehezen jöttünk lendületbe, de minden 
jó, ha a vége jó.
Jók: Kisföldi Attila, Zámbó Ádám, Harczi László

XXIII. forduló:
Jánoshalmi FC – Mélykút SE          4 : 0 (3 : 0)

Gólszerzők: Szemlics Bertram 2, Nagy Kristóf, Harczi 
László
Edző értékelése: Esélyt sem adva győztük le a jó erőkből 
álló mélykúti fiatalokat.
Jók: Faragó Patrik, Szemlics Bertram, Enesei Dániel
Az ifjúsági bajnokság állása a XXIII. forduló után:
Hely Csapat M Gy D V Lg Kg Gk

1. Érsekcsanád KSKE 23 20 2 1 110 14 96 62
2. Sükösd SC 23 18 3 2 122 22 100 57
3. Jánoshalmi FC 23 16 3 4 86 34 52 51
4. Nemesnádudvar KSE 23 16 2 5 68 24 44 50
5. Dusnok KSE 23 14 4 5 87 38 49 46
6. Mélykút SE 23 12 3 8 82 30 52 39
7. Felsőszentiván SK 23 12 2 9 54 55 -1 38
8. Bácsbokod SK 23 11 5 7 53 47 6 38
9. Hajós FC 23 11 3 9 72 53 19 36
10. Császártöltés EFSK 23 11 2 10 54 43 11 35
11. Kunfehértó KSE 23 8 2 13 52 57 -5 26
12. Bajaszentistváni SK 23 5 4 14 38 51 -13 19
13. Bácsborsódi SK 23 4 2 17 39 86 -47 14
14. Miskei ALC 23 3 1 19 26 128 -102 10
15. Szakmár KSE 23 3 1 19 22 119 -97 6
16. Kisszállás KSE 23 0 1 22 17 181 -164 0

Az ifjúsági mérkőzések – azonos sorsolás mellett – 
a felnőtt mérkőzések előtt két órával korábban kez-
dődnek.

Női csapatunk szintén hibátlanul szerepel ez idáig a tava-
szi szezonban.
Eredmények:

XI. forduló:
Katymár SE – Jánoshalmi FC      1 : 4 (0 : 1)

Gólszerzők: Törteli Anikó 2, Törteli Diána, Huszár Ale-
xandra
Gál László edző értékelése: A mérkőzés kezdetétől fog-
va nagy taktikai csata folyt a pályán. Egy átlövéssel még 
az első félidőben sikerült megszereznünk a vezetést. A 
második félidő elején Törteli Anikó két góljával megnyugta-
tó előnyre tettünk szert. A hazai csapatnak csak szépítés-
re futotta az erejéből. Huszár Alexandra egy ritkán látható 
nagy lövéssel állította be a végeredményt.
Mérkőzés legjobbja: Törteli Anikó

XII. forduló:
Jánoshalmi FC – Nagykőrösi Kinizsi TL FC  

5 : 0 (2 : 0)
Gólszerzők: Törteli Anikó 4, Berényi Ágnes
Edző értékelése: Szervezett játékunknak köszönhetően a 
fizikálisan erősebb nagykőrösi csapat ellen, már zsinórban 

a harmadik győzelmünket arattuk. A megszerzett négy gól-
jával Törteli Anikó nagy napja volt ez a mai.
Mérkőzés legjobbja: Huszár Alexandra 

XIII. forduló:
Mórahalom TSE – Jánoshalmi FC         2 : 4 (0 : 1)

Gólszerzők: Törteli Anikó 2, Huszár Alexandra, Faze-
kas Evelin
Edző értékelése: A többszörös bajnok és a jelenlegi lista-
vezető vendégei voltunk. Az erős szél nagyban befolyá-
solta a folyamatos játékot. Az első félidőben sikerült meg-
szerezni a vezetést, amit a második félidő elején kettőre 
növeltünk. A hazai csapatnak még sikerült kiegyenlíteni de 
a mérkőzés hajrájában magunk javára tudtuk fordítani az 
eredményt. Értékes győzelmet arattunk. Csak érdekesség-
ként említem meg, hogy pár éve még 16: 1 volt oda.
Mérkőzés legjobbja: Törteli Anikó

XIV. forduló:
Jánoshalmi FC – Faddikorr Kiskunhalas FC

3 : 1 (2 : 1)
Gólszerzők: Törteli Anikó 2, Berényi Ágnes
Edző értékelése: A nagyon jó erőkből álló kiskunhalasi 
csapat ellen nehéz mérkőzésen szereztük meg a három 
pontot. Ezzel a győzelemmel felzárkóztunk a középme-
zőnyhöz. Az utolsó három fordulóban a tabellán mögöttünk 
lévő csapatok ellen fogunk játszani. Az eddigi tavaszi ered-
ményekből ítélve reményeink szerint csak a gólarány lesz 
a kérdéses. Győzelmeink esetén megszerezhetjük még a 
negyedik helyezést is a regionális bajnokságban.
Mérkőzés legjobbja: Bíró Vanessza
Női csoport állása a XIV. forduló után:
H. Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P.
1. Faddikorr-KFC 13 9 1 3 48 16 32 28
2. Mórahalom TSE 13 9 1 3 47 25 22 28
3. Városföld SE 12 9 0 3 47 16 31 27
4. Katymár SE 12 6 1 5 38 21 17 19
5. Jánoshalmi FC 13 6 0 7 27 23 4 18
6. Nagykőrösi Kinizsi TL FC 12 5 2 5 25 30 -5 17
7. Pálmonostora SE 13 5 0 8 29 49 -20 15
8. Dusnok KSE 12 4 1 7 22 34 -12 13
9. Méhecskék SE 12 0 0 12 8 77 -69 0

Géderlak KSE
A hónap legjobbja: Januárban Kovács Kitti, februárban 
Fazekas Evelin, márciusban Taskovics Rebeka és április-
ban Molnár Erika.

Női csapatunk hátralévő mérkőzé-
sei a következők lesznek:

XV. forduló: 2012. 05. 06. (vasárnap) 10: 00 óra
Pálmonostora SE – Jánoshalmi FC

XVI. forduló: 2012. 05. 13. (vasárnap) 10: 30 óra
Jánoshalmi FC – Méhecskék SE

XVII. forduló: 2012. 05. 20. (vasárnap) 10: 30 óra
Jánoshalmi FC – Városföld SE

XVIII. forduló: 2012. 05. 26.
Jánoshalmi FC szabadnapos!

Felhívás!
A JFC elnöksége ezúton felhívja minden sportszere-
tő adózó figyelmét, hogy adója 1%-val támogassa a 
Jánoshalmi Futball Club eredményes működését.
Adószámunk: 18352632-1-03

Figyelem május 12.-én városi majális a sportpályán! 
Részletes programról  e lap hasábjain olvashat!

Minden labdarúgás iránt érdeklődő szurkolót szeretet-
tel várunk a JFC bajnoki mérkőzéseire! Hajrá JFC!

Ádám Gyula JFC elnök

Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről

Nem tudom, hogy a rohanó mindennapjaink-
ban, felkészülünk-e a napi, heti tennivalóink-
ra? Meglehet, talán még az is elképzelhető, 
hogy a megannyi tenni való egy-két átgondolt 
pillanatot is megérdemel. Ám, a halálra aligha 
„készülünk”?! Még is szinte elképzelhetetlen, 
legyen az érző ember bárki is, hogy a halál 
híre ne „gyötörje” meg.  
Az ember csak toporog, „téblából” az éjszaká-
ban, gyűjti az erőt, hogy az ébredés soha ne 
nélkülözze a szeretteink, barátaink, ismerőse-
ink emlékképeit.
Sokszor tesszük szívünkre a kezünket, hogy 
az emlékezés fájdalmas pillanatait, áthassa az 

együtt töltött szép emlékek, soha el nem múló 
perce! 
Bizony „megfordul” egy-egy könnycsepp a 
szemünkben, ha arra gondolunk, hogy az élet 
már csak ilyen – szép, tartalmas, akadályokat 
leküzdő, meghitt, életet átölelő – míg a halál el 
nem választ!! 
Józsi bá’....a „MESTER EMBER”...Ő ilyen 
volt!
Azt gondolom, hogy soha nem az eskü szö-
vege nehéz, ha nem annak betartása! Mint 
tanárember, s mint edző, minden tekintetben 
megfelelt, és méltó lett az eskü szövegé-
nek „ismertetésére”..... A gyerkőcök, diákok, 
sportolók megtanulhatták, hogy soha nem az 
számít, hogy a „kolomp” hogyan szól - sokkal 
inkább az, hogy kinek és ki viszi azt! Így tehát 
ami az edzőt illeti, tudnia kell mind végig em-
bernek maradnia, talán ez lehetett az Ő eseté-
ben is az edzővé válás alappillére. Mint tényt 
talán megállapíthatjuk, ki is Ő – a sportolóknak 
a versenyre való felkészítését irányító, edzé-
süket vezető szakember. Ennyi volna? IGEN! 
Hiszen a sport iránti elkötelezettsége, szerete-
te kísérte végig munkáját. A hosszú évtizedek 
alatt sok száz labdarúgó palántát nevelt, okta-
tott a futball szeretetére. A sikerből jutott bőven 
mindenkinek. Igyekeztek mindig a „sor elejére” 
állni, ahol az arany színe csillogott. Játékosai 

legyen az diák, vagy serdülőkorú labdarúgó 
palánta – mindvégig érezték, hogy az edző 
velük van és soha nem ellenük! Ez volt a fel-
tétlen bizalom alapfeltétele – mert tudott tiszta 
tekintettel megjelenni előttük, és igaz hittel 
mondani a tanítványainak – MEGNYERITEK! 
Ez lehet, mi több legyen is mindenki számára 
egyértelmű és világos. Még ha  megannyi buk-
tatót is rejt magában, de az együttműködés a 
közös cél és az egymásért való küzdeni tudás 
legyen – ÖRZÖTT KINCS!
Nehéz lenne felsorolni azokat a „stációkat” 
melyeket egy hosszú pályafutás készített. Hiba 
lenne, s talán a lehetetlen határát is átlépné, 
mindazok nevét felsorolni, akiket tanítottál, 
oktattál és a sikerek kapujába is elkísértél.....!!
Józsi bá’....ahogy a meccs előtt köszöntik 
egymást a ... ÉLJEN!!....a szívekben soká-
ig.....
A sípszó már nem harsan az éterbe. A szo-
morú valóság néma vigyázzállást diktál a 
felsorakozott játékosoknak, és a szurkolóknak 
egyaránt a nézőtéren.  Majd taps – elismerő, 
méltató és tiszteletet parancsoló – sportbaráti 
jobbot nyújtanak, és ott „fent” is elér majd va-
lamennyi sportoló TISZTELETE!!!
Ott fent az égiek mezején is szívből pattint-
ja (tovább) a labdát

esz-gé

HORVÁTH JÓZSEF (1938 – 2012)
„Ott fent az égiek mezején is szívből pattintja a labdát”

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

Ismét előrelépés történt a 
csatorna beruházás területén. 

Megkezdődött a közbeszerzés előkészítése 
a projektmenedzsment kiválasztására.

Kérjük, hogy aki LTP szerződött kötött és hátraléka van,
 rendezze elmaradásait, mert a nem pontos fizetés 

állami támogatás csökkenést von maga után. A továbbiak-
ban 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 La-
káskassza folyamatosan felmondhatja a szerződést, mely az állami tá-
mogatás 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.
A Társulat a következő küldöttgyűlését 2012. május 
21-én 16 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében, melyre ezúton a Tisztelettel meghívjuk.

 JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

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

 
0,5 l-es dobozos sör   99,– Ft  

1,5 l-es ásványvíz     50,– Ft
100 g-os Tchibo instant kávé 499,– Ft

A Jánoshalma Rendőrőrsön folyamatban volt 
ügyek egy részén is látszik, hogy időnként a későb-
bi sértett szinte felkínálja értékeit az elkövetőnek. Kér-
jük a lakosságot, hogy ne hagyják értékeiket őrizetle-
nül. Nincs az a rövid idő – még a boltba, ismerőshöz 
való belépés 1-2 perce sem – ami ne lenne elegendő 
ahhoz, hogy például a kerékpáron őrizetlenül hagyott 
táskát, vagy magát a lezáratlan kerékpárt a tolvaj el ne 
vigye, a kocsiban látható helyen hagyott értékekért a 
járművet fel ne törje.  

A korábbiakban a posta munkatársai segítségével 
és ezen újság hasábjain is tájékoztattuk a lakosságot 
az utazó bűnözők módszereiről. Sajnos ezek a gátlás-
talan emberek mind újabb és újabb történetet talál-
nak ki hogy megtévesszék a jóhiszemű idős embere-
ket. Az utóbbi időben  a polgármesteri hivatal alkalma-

zottjának, áram- vagy gázszolgáltató munkatársának, 
telefontársaság megbízottjának  is kiadják magukat. 

Továbbra is az a kérésünk, hogy idegent ne enged-
jenek be a házukba csak akkor ha megfelelően  leel-
lenőrizték személyazonosságukat, meggyőződtek 
nem rossz szándékkal érkeztek    

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét az utazó és 
házaló faárusoktól ne vegyenek fát, hiszen az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján sok idős embert károsí-
tottak meg , hiszen nem a megrendelt minőségű és 
mennyiségű tüzelő ill. fa leszállítására került sor.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) 
bekezdés II. fordulat f. pontja szerint minősü-
lő jogtalan behatolással szabálysértési értékre 
elkövetett lopás vétsége kísérletének megala-
pozott gyanúja miatt D. L. Jánoshalmi lakos fel-
jelentést tett ismeretlen tettes ellen, akit 2012. 
április 4.-én 11 óra körüli időben a sértett János-
halma, IV. kerület  körbe kerített tanyájában tet-
ten ért, amint az egy ládába vas és alumínium 
alkatrészeket készített elő, de az ismeretlen a 
helyszínről elfutott. A feljelentő az ismeretlen 
személy ruházatáról leírást adott. A bejelentést 
követően a helyszínre irányított jánoshalmi jár-
őr a helyszín közelében elfogta és a Jánoshal-
ma Rendőrőrsre előállította a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható K. 
I Jánoshalmi lakost.

 
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a 

(2) bekezdés II. fordulat f. pontja szerint minő-
sülő jogtalan behatolással szabálysértési érték-
re elkövetett lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt K. J.  Jánoshalmi lakos feljelen-
tést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.márci-
us 29. és 2012. április 4. közötti időben a jános-
halmi  tanyájára kerítés átmászás módszerével 
behatolt és a tanyaépület teraszán lévő villany-
órát a dobozból kiszakította, majd azt eltulajdo-
nította 3.000 Ft. értékben.

 
A Btk. 277/A. § (1) bekezdésébe ütköző és 

a a. pontja szerint minősülő eltávolítással vagy 
más módon meghamisítással elkövetett egye-
di azonosító jel meghamisításának bűntett-
ének megalapozott gyanúja miatt - eljárás indult 
ismeretlen tettes ellen aki a J. M. jánoshalmi 
lakos tulajdonát képező, személygépkocsira 
kiállított és azon található forgalmi rendszámon 
lévő műszaki érvényesítő címkén a műszaki 
érvényességet jelző dátumot meghamisította 
oly módon, hogy azt egy alkoholos filccel átírta. 
A feljelentés időpontja: 2012. április 8. 

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) 
bekezdés II. fordulat f. pontja szerint minősü-
lő jogtalan behatolással szabálysértési értékre 
elkövetett lopás vétségének megalapozott gya-
núja miatt  -  C. T. Jánoshalmi lakos telefonon 
tett bejelentést 2012. április 15-én 15:06 órakor, 
mivel a nap folyamán 13.00 óra körüli időben 
R.  Z. jánoshalmi lakos lakóházának hátsó, zárt 
udvarában lévő ólból ismeretlen tettes eltulaj-
donított egy kb. 25-30 kg-os sertést. Lopási kár 

mintegy 25.000. Ft.  A sertés a feljelentést köve-
tően visszakerült tulajdonosához.

 
A Btk. 176/A. § (1) bekezdésébe ütköző és a 

(3) bekezdés a. pontja szerint minősülő házas-
társa, volt házastársa, bejegyzett élettársa, volt 
bejegyzett élettársa, élettársa, vagy volt élet-
társa sérelmére elkövetett zaklatás vétségének 
megalapozott gyanúja miatt K. M. jánoshalmi 
lakos feljelentést tett volt barátja/élettársa, I. A. 
miskolci lakos ellen, aki a szakításukat követő-
en, az elmúlt egy hónapban telefonon és e-ma-
ilen keresztül folyamatosan zaklatja, valamint 
fenyegeti a feljelentőt.

 
F. B. Jánoshalmi lakos feljelentést tett Cs. P. 

jánoshalmi lakos ellen, aki  2012. április 18-án 
08 óra 45 perckor a Jánoshalma Bernáth Z. 
utcán található piac főbejárata előtt, valamint 
korábban további két alkalommal, korábbi bir-
tokvita miatt őt szidalmazta, fenyegette. Minden 
alkalommal, amikor a városban meglátja a felje-
lentő járművét, vagy magát a feljelentőt, a köze-
lébe jutva szidalmazza.

.
Eljárás indult a Btk. 195. § (1) bekezdésébe 

ütköző és a szerint minősülő kiskorú veszélyez-
tetésének bűntettének megalapozott gyanúja 
miatt - K. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett N. 
T. jánoshalmi lakos ellen, aki 2008.augusztus 8. 
napján született K. N. nevű közös gyermeküket 
éhezteti, rendszeresen veri, szobájába bezárja.  
A feljelentés időpontja: 2012. április 18.

 Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) 
bekezdés d. pontja szerint minősülő felfegyver-
kezve elkövetett garázdaság bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt  M. A. jánoshalmi lakos 
bejelentést tett 2012. április 24.-én 15 óra 45 
perckor a Jánoshalmi Rendőrőrs járőrtelefonjá-
ra, hogy váló félben lévő férje Sz. J. jánoshal-
mi lakos veri a testvérét M. K. jánoshalmi lakost 
Jánoshalmán a Dózsa Gy. utcán. Ezt követő-
en megjelent a helyszínen a szolgálatban lévő 
járőrök, akik kiérkezésükkor Sz. J.-t találták a 
helyszínen aki elmondta, hogy M. K. egy alka-
lommal fejbe verte  kalapáccsal aminek követ-
keztébe a földre került ,és a földön fekve továb-
bi ütéseket kapott M. K.-tól. Sérültet a mentő a 
Kiskunhalasi kórházba szállította. 

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

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Ügyeleti beosztás:
Május 4. Dr. Tompa László, 5. Dr. Vándor Ilona, 6. 
Dr. Vándor Ilona, 7. Dr. Mikó Attila, 8. Dr. Kishonti 
Attila, 9. Dr. Gregó Sándor, 10. Dr. Tompa László, 
11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. 
Mikó Attila, 14. Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. Csoboth 
Johanna, 16. Dr. Gregó Sándor, 17. Dr. Vándor Ilona, 
18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Csoboth Johanna, 20. 
Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Tompa László, 22. 
Dr. Kishonti Attila, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. 
Gregó Sándor, 25. Dr. Mikó Attila, 26. Dr. Gregó 
Sándor, 27. Dr. Gregó Sándor  Pünkösd, 28. Dr. 
Tompa László  Pünkösd, 29. Dr. Kishonti Attila, 30. 
Dr. Mikó Attila, 31. Dr. Vándor Ilona,
Június 1. Dr. Tompa László., 

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

Or vo si ügye let

Anya köny vi hí rek

Lapunk 
legközelebb 

2012. június 1-én 
jelenik meg 

született 
2012. április hónapban

forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

Rendőrségi hírek

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

telefonszámon hívható  éjjel – nappal

Házasságot kötött:

Szépségpatika: 
Miskolczi Nóra

Fodrász, pedikűrös,  
talpmasszőr
Jánoshalma, 

Remete u. 43.
Időpont egyeztetés 

alapján 
 Tel: 06-70/5038213 

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

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

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

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

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

Szerkesztésért felel: 
Ágoston István a Szerkesztőbizottság 

elnöke.
Szer kesz tő ség cí me: 

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

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

ISSN 2062-4069

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

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

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

HUNYADI NÉPE

Óriási zöldség-gyümölcs akció!
Horváth Árpád, (Anyja neve: Huczek 
Márta) Kiss Alina (a.n.: Dudás Ilona), 
Dudás Dorina (a. n. : Király Ildikó), 
Hugyi Viktória, (a. n.: Hugyi Andrea).

Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES eset ben ve he tő igény be!

Keze lés  és 
tanfo lyamok,

Sza la i  Csaba Koppány
természetgyógyász

Japán masszázs!
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Balogh Barnabás és 
Tárnoki Barbara

Csesznegi Gábor és Volter Lívia


