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Újjá alakult bizottságok
A Képviselő-testület 2005. március 3-i, költségvetést elfogadó
ülésén döntött a bizottságok számának csökkentéséről. Eszerint a
korábbi nyolcról az önkormányzati
bizottságok száma hatra csökkent.
Az is határozattá lett, hogy egy
képviselő egy bizottságnak legyen
elnöke, vagy tagja. Abban is állást
foglalt a testület, hogy öt bizottság
3 képviselő taggal, egy bizottság
két képviselő taggal fog működni,
s a hat bizottságban 11 kültag dolgozik. Ennek értelmében a belső
tagok és külső tagok száma összesen öt bizottságban 5 fő, a Jogi,
Ügyrendi és Önkormányzati
Bizottságban pedig három fő.
A Képviselő-testületmárcius
31-i ülésén egyhangú szavazással
a következő állandó bizottságokat
hozta létre:
Jogi,
Ügyrendi
és
Önkormányzati
Bizottságot,
Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző

Bizottságot, Művelődési, .Oktatási
és Sport Bizottságot, Egészségügyi
és
Szociális
Bizottságot,
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi
és Közrendvédelmi Bizottságot
Városgazdálkodási,
Ipari,
Kereskedelmi és Vállalkozói
Bizottságot.
A rendelet-tervezet elfogadásával a korábbi bizottsági elnökségek, tagságok megszűntek.
A képviselő-testület ennek megfelelően hosszas vita után megválasztotta az új elnököket és tagokat
is. Vita kezdett kibontakozni, de
végül is az gyorsan elült, hogy ki
tehet javaslatot a bizottságok elnökök személyére, ki a bizottsági
tagokra. Mivel ez nincs szabályozva, csak szokásjog alapján történt
korábban a bizottsági tagok kiválasztása, most felhagyott a testület a
szokásjoggal és Radnai István
alpolgármester tett javaslatokat a
bizottságok személyi összetételére.

A legtöbb időt a pénzügyi
bizottság összetételének kialakítása igényelte. Martinekné
Kovács Györgyi képviselő a
bizottság korábbi elnök, aki most
is jelölt volt erre a posztra, nem
vállalta a jelölést, kétszeri felkérésre sem. Ezek után Rapcsák
András polgármester – mert a
bizottsági elnök jelölésének joga
a polgármestert illeti meg – harmadszor kérte fel Szakál Lajost,
hogy vállalja el a bizottság elnökséget. A képviselő most is nemet
mondott a felkérésre. Komáromi
Lajos szintén nem vállalta a
jelöltséget sem. Végül majd egy
órás tanácskozási szünet után
alakult a bizottság összetétele,
elnök nélkül.
A képviselők a jelen lévő képviselők bizottsági tagságáról nyílt
szavazással döntöttek, a távollévőkéről, valamint a külső tagok személyéről pedig zárt ülésen.

XVI. AGRÁR-EXPO!
JÁNOSHALMÁN

"KISGAZDASÁGOK,
FARMERGAZDASÁGOK GÉPEI"
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

2005. április 29. – május 1.
A kiállítást és a jánoshalmi napokat megnyitja:

KUNCZE GÁBOR

országgyûlési képviselõ, frakcióvezetõ

2005. április 29-én, 10 órakor

A 2005. évi

Jánoshalmi Napok
és az AGRÁR-EXPO
részletes (elõzetes) programját
A 3. oldalon olvashatják

A testületi ülésen
történt
A Képviselő-testület március
31-én,
csütörtökön
a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartotta az egyik
ülését, majd ezt követően egy
rendkívülit április 4-én.
A március 31-i ülésen Dági
József képviselő napirend előtt
kért és kapott szót, mert az
utóbb időben többen megkeresték a választó polgárok. Azt
kifogásolták, hogy a polgármesterhez címzett leveleikre, beadványaikra hosszú ideig nem
kaptak választ. A képviselő
most egy levél másolatát adta át
azok közül, melyek nála vannak. Ez a levél 2005. január
15-én tértivevénnyel adta fel
Vida Benő, a polgármesternek
címezve. Dági József a levél
tartalmával nem foglalkozott.
Emlékezetett rá, hogy olyan
levél is van, melyet tavaly októberben adott fel egy jánoshalmi
állampolgár, és még az ülés idejéig nem kapott rá választ.
Rapcsák András polgármester válaszában kifejtette: Nem
minden postabontásnál van
jelen, így most pontos választ
nem adott, majd utána néz, hogy
hol és miért akadt el a válaszadás
Rapcsák András polgármester a napirend megállapításnál
javasolta, hogy a Képviselőtestület ezen az ülésen ne foglalkozzon helyi szervezési
intézkedésekkel,
az
Önkormányzat intézményeiben.
Még ezzel kapcsolatban nem
jelent meg a kormányrendelet.
Annak megjelenését követően
az újjá alakult bizottságok megtárgyalják ezt a kérdést. A testület egyhangú szavazással
elfogadta a javaslatot.
A napirendet több mint félórás vitát követően fogadta el a
testület.
Jóllehet március 31-én vita
arról szólt, hogy rendkívüli-e
vagy sem az ülés. A meghívóban rendkívülinek volt feltüntetve ugyan feltüntetve. Mivel
az ülés előtt legalább 5 nappal
ki lett küldve a meghívó így
nem rendkívüli az ülés – jelentette be Rapcsák András polgármester.
Az ülésen elhangzott, hogy
rendkívüli ülést csak a meghívóban kiküldött napirendekkel

lehet megtartani, halasztást nem
tűrő ügyek esetén. Ugyanakkor
a munkatervtől eltérő időpontban is van mód összehívni nem
rendkívüli ülést. Ez esetben
minden ugyanúgy történik mint
a munkatervszerinti ülésen. A
kiküldött napirendi pontokhoz
lehet felvenni újat is tárgyalásra, s mi több napirend előtt is
lehet szólni.
Dr. Benda Dénes jegyző bejelentette, hogy a megyei
Közigazgatási Hivatal szóban
kifogásolta, hogy Jánoshalmán
sok esetben hívnak össze rendkívüli testületi ülést, amikor az
nem
is
volna
indokolt.
Rendkívüli ülést a törvény és a
szervezeti szabályzat értelmében csak halasztást nem tűrő
esetekben lehet összehívni. A
Közigazgatási Hivatal kérte a
rendkívüli ülések számának
csökkentését.
A képviselők végül 12 igen
és 5 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendjét.
Jánoshalma Város Képviselőtestületének rendelet-tervezete
a
Jánoshalma
Város
Önkormányzatának Szervezeti
és Működési Szabályzatának
módosításáról Rapcsák András
polgármester előterjesztésében.
A bizottságok számának változásáról szóló módosítás során
hosszas szavazási procedúra
után megalakította az új önkormányzati bizottságokat. Vitát
Radnai István alpolgármester
vezette le.
Elfogadta a Képviselőtestület a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítására Rapcsák András polgármester
Elfogadta a Képviselőtestület az Előterjesztés a
C i g á n y.
Kisebbségi
Önkormányzat ingyenes földhasználatáról Dági József
bizottsági elnök előterjesztését.
Állatvásár-tér
beruházás
érdekében új pályázat beadása,
Rapcsák András polgármester
előterjesztésében.
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a FeBÖSZ-höz a
Jánoshalmi Napok program
színvonalasabb végrehajtása
érdekében. Ezzel 300 ezer forint

2. old al

HUN YAD I NÉP E

A VERSENYZÕK
PROGRAMJA

A Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium Oktatási és
Kutatási Főosztály,
az FVM Képzési és
Szaktanácsadási Intézet,
FVM Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és
Kollégium Jánoshalma
tisztelettel meghívják a
Növénytermesztő gépész
és a Mezőgazdasági gépész
szakmák

SZAKMA KIVÁLÓ
TANULÓJA
ORSZÁGOS
VERSENYÉRE
2005. április 24-27.
Helye: FVM
Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium
Jánoshalma, Béke tér 13.
Ünnepélyes megnyitó:

Terranova a
legs zebb a
ház on!
Ódor Lászl ó
kõm ûv es mest er
vállalja:
 Nemes vakolatok és hõszi
getelõ vakolatok készítését
 Áta lak ít ást
 Bõv ít ést
 Tan yák tat ar oz ás át
 Új lak óh áz ak épít és ét a
vállalt hat áridõ bet art ás á
val, anyagg al együtt is.

Cím: Jánoshalma, Kazin
czy u. 7. Tel.: 401-701.

A Jánoshalmai Napok
Keretében kerül megnyitásra

2005. április 24. vasárnap
16 óráig: Beérkezés, regisztráció
17 óra:
Ünnepélyes megnyitó
Megnyitja: Dr. Kecskés László
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke
Helye: az iskola aulája

a TRANZIT ÉTTEREM ÉS
SZÓRAKOZTATÓ KÖZPONT

2005. április 25. hétfő
6.30-16.40 óráig:
Mezőgazdasági gépész gyakorlati verseny
Helye:
- az iskola tanműhelyei és tanüzeme
- AXIÁL Kft. Baja
8-11 óráig:
Növénytermesztő gépész írásbeli verseny
Helye: az iskola tanügyi épülete

2005. április 29-2005. május 1.
Helye: Bajai úti volt Gazdabolt

Programok:

13-17 óráig:
Növénytermesztő gépész szóbeli verseny
Helye: az iskola tanügyi épülete
2005. április 26. kedd
6.30-16.40 óráig:
Növénytermesztő gépész gyakorlati verseny
Helye:
- az iskola tanműhelyei és tanüzeme
- AXIÁL Kft. Baja
8-12 óráig:
Mezőgazdasági gépész szóbeli verseny
Helye: az iskola tanügyi épülete

2005. április 27. szerda
10 óra:
Eredményhirdetés, a verseny zárása
Dr. Marton István főosztályvezető,
FVM Oktatási és Kutatási Főosztály
Helye: az iskola aulája

április 24-én 17 órakor az
iskola aulájában.

2005. á prilis

2005. április 29. péntek
11:00

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ

11:00-tól

Halnapok és Biliárd Verseny

		

mindhárom napon

15:00-tól

Biliárd Verseny regisztráció

19:00-tól

Élő zene a teraszon

2005. április 30. szombat

SZAKTANÁROK PROGRAMJA

2005. április 24. vasárnap
16 óráig: Beérkezés, regisztráció
17 óra:
Ünnepélyes megnyitó
Megnyitja: Dr. Kecskés László
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke.
Helye: az iskola aulája
2005. április 25. hétfő
9 órától: Tanüzem, tangazdaság megtekintése
13 órától: Növénytermesztő gépész szóbeli verseny
Helye: az iskola aulája
15 órától: Hajósi pincék megtekintése, borkóstolás
18 órától: vacsora, Király Lovas tanya
2005. április 26. kedd
8 órától: Mezőgazdasági gépész szóbeli verseny
Helye: az iskola aulája
10 órától: Jánoshalma Város nevezetességeinek bemutatása.
Idegenvezető. Radnai István alpolgármester
14 órától: Baja AXIÁL Kft.
Növénytermesztő gépész munkagép beállítási gyakorlati
verseny.
FENDT traktor bemutató
17 órától: Szakoktatási fórum Mezőgazdasági gépész szakmacsoport
átalakításának tervezete
Előadó: Domokos Sándor vezető főtanácsos
19 órától: szakember találkozó vacsorával
2005. április 27. szerda
10 óra:
Eredményhirdetés, a verseny zárása
Dr. Marton István főosztályvezető, FVM Oktatási
és
Kutatási Főosztály
Helye: az iskola aulája

Diákolimpia Jánoshalmán
2005. április 16–17-én

Ism ét Ján osh alm án ker ül megr end e
zésr e egy ors zág os sportr end ezv ény,
melyr e egy egész ors zág, sõt az élõ
20 órás internetes közv et ít és en ker esz
tül az egész világ láth at.
Az ors zág 90 köz épisk oláj áb ól 375
vers enyz õ, 300 kís ér õ tan ár, edzõ
érk ez ik vár os unkb a a nagys zab ás ú
vers enyr e.
Hár om koro szt ály, fiu kn ál 11, lán yok

nál 10 súlyc sop ortb an szer ep eln ek,
mér ik össze a tud ás uk at.
Várh at óa n több súlyc sop ortb an az
edd ig i csúc sok megd önt ésr e ker ül
nek.
Az ors zág os rend ezv ényt kie gés zít i
Pogurelszka Okszana és Nagy Istv án
tánc os ai, valam int a JATESZ tört én el
mi íjás zai ált al bem ut at ott kult ur ális
progr am.

A rendezvény fõvédnöke: Dr. Németh Imre FVM miniszter
A verseny fõ támogatói: Jánoshalma Város Önkormányzata, BKKM Közgyülés,
Országos Sportszövetség, JATESZ és sokan mások.

10:00-tól

Biliárd Verseny

11:00-tól

Halnapok

20:00-tól

Bools Coctail bemutó

22:00-tól

Nosztalgia Disco

2005. május 1. vasárnap
10:00-tól

Biliárd verseny

11:00-tól

Cukrász termékek bemutatója és

		

kóstolója

		

Halnapok

Mindenkit szeretettel várunk!
ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Jánoshalma Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX.
tv. 102. §(2) bek. a./ pontja alapján Jánoshalma Városban az
óvodákba történő jelentkezés időpontját az alábbiak szerint
határozza meg:

2005. április 25 – 2005. május 8 -ig
hétfõ- csütörtök :
		

péntek:

8-tól – 16 óráig
8-tól – 12 óráig

Kérünk mindenkit, hozza magával a beiratkozáshoz szükséges okmányokat:
·

a szülő személyi igazolványát

·

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

·

gyermekorvosi igazolást

·

a gyermek TAJ kártyáját

·

a gyermek oltási kiskönyvét

2005. á prilis

HUN YAD I NÉP E

Ján osh alm i Nap ok
és az AGR ÁR-EXP O 2005
április 29. péntek

10:00

Jánoshalmi Napok és az AGRÁR-EXPO ünnepélyes megnyitója a Mezőgazdasági Gépkiállítás és
Vásáron az FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola udvarán /Béke tér 13./
Megnyitja: Kuncze Gábor országgyűlési képviselő
Fellépnek: Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei Felső-Bácskai Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény növendékei

11:00
11:00
14:00
15:00
18:00
22:00

Tranzit Étterem és Szórakoztató Központ megnyitója (Bajai úti volt Gazdabolt)
Ki tud többet Hunyadi Jánosról? Vetélkedő a Hunyadi János Általános Iskolában
Hunyadi János Általános Iskola műsora a Korzó Étterem előtti központi színpadon
„Énekeljetek az Úrnak” kórusok versenye a Szent Anna Római Katolikus Templomban
Kistérségi Képzőművészeti Tárlat megnyitója a Honvéd Kaszinóban /Kossuth u. 1./
WELCOME BULI a Honvéd Kaszinóban

április 30. szombat

Radnóti Szavalóverseny a Honvéd Kaszinóban Zsűri elnök: Kulka János színművész
Alkotóház megnyitása - Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány Molnár János
utca 4.
Köszöntőt mond: Dr. Gulyás András kuratórium
 i elnök
Közreműködik: Vesztergán Miklós tárogatóművész, Szűcs János előadóművész
- Erdélyi képek fotó bemutató és multimédiás vetítés
- a növendékek alkotásainak kiállítása
11:00 Vadászati menet indulása a Szent Anna Katolikus Iskola udvaráról /Béke tér 8./
11:30 Érkezés a vadászatról - /utcai menet/
király, solymász, vadászok, íjászok, zászlóforgatók, lovas fogatok
12:00
A Plébános fogadja a vadászatról megérkezett Királyt és kíséretét a Templom előtt
Királyi lakoma a központi színpadnál
12:15
Solymász bemutató a Hunyadi János Általános Iskola udvarán /Béke tér 12./
13:00
Központi színpad műsora: A zászlóforgatók bemutatója
Történeti előadás /Színészek/
Vesztergán Miklós tárogatóművész előadása
XIII. század táncai a színpadon Pavane Táncegyüttes előadásában		
Vesztergán Miklós tárogatóművész előadása
Reneszánsz tánc a Felső-Bácskai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadásában
Ki a legokosabb? Mondafeldolgozás a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadá
sában.
Reneszánsz tánc a Felső-Bácskai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadásában
Reneszánsz tánc a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadásában
Ki a legokosabb? Mondafeldolgozás a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadá
sában
Reneszánsz tánc a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadásában
Csodálatos Reneszánsz címmel Renaissance Consort és a Pavane Táncegyüttes közös műsora
18:00
Táncművészeti Főiskola diákjainak és növendékein
 ek előadása		
19:00
Májusfa állító bál a Korzó Étteremben – közreműködik a Color Együttes
20:00
Tranzit Étterem és Szórakoztató Központban Bools Coctail bemutató és Nosztalgia Disco
20:00
„TOTUS TUUS”- Leányfalusi Vilmos orgonaművész és Reznyán István koncertje a Szent Anna
Római Katolikus Templomban
20:00-tól Esti tábortűz és szalonnasütés, táncház az Alkotóház udvarán -Molnár János utca 4.
24:00
Tűzijáték a Korzó Étterem előtt

10:00
10:30

Egész napos programok szombaton 10 órától:

Felső-Bácskai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kézműves foglalkozásai gyerekeknek a Molnár János
utca
freskófestés, tojás tempera – Füves Béla vezetésével			
gyöngyfűzés – Zadravecz Mária vezetésével
bőrözés –
Nagy István vezetésével
mézeskalács- Laczkó Zsófia					
Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kézműves foglalkozásai mindenkinek a Molnár János
utca				
papírmerítés, művészi könyvkészítés – Balázs Katalin
maszkkészítés- Kozarich Antalné				
portréfestés- Balázs Hajnalka				
üvegfestés- Schön Melinda
márványozás, díszdoboz készítés- Barna Orsolya				
Jánoshalmi méhészek történeti bemutatója a Molnár János utcában
Kézművesek utcája - Bajai Kézműves Egyesület bemutatója a Hunyadi Iskola előtt
Íjászbemutató a JATESZ Íjász Szakosztályának közreműködésével a Molnár János utcában
Ökörsütés nyárson a Molnár János utcában
Utcai kemencénél lepény- és pogácsasütés a Molnár János utcában

május 1. vasárnap

10:00- tól Mozgáskorlátozottak Egyesületének és a Nyugdíjas szervezetek programjai
11:00
Tranzit Étterem és Szórakoztató Központban Halnapok és Cukrász termékek bemutatója és kósto
lója
14:00
A Korzó Étterem előtti központi színpadon fellép:
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, Pávakör, Mezei Csokor népdalkör, Mélykút,
Rém, Madaras, Kisszállás, Nemzetek Tánca
10:00- tól Majális az Erzsébet téri parkban egész nap /Hajósi út/

Folyamatos programok:

Zsinagóga megtekinthető 10 órától egész nap
Szent Anna Római Katolikus Templom és a Templom Kincstára megtekinthető 10 órától egész nap
„Angyali történetek a festékes ládikóból” a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiállítása a
Művelődési Házban /Béke tér 7./ megtekinthető: 2005. május 2-ig
Felső-Bácskai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékein
 ek kiállítása az Alkotóházban
A Városi Könyvtár Díszítőművész körének Kézimunka Kiállítása a Városi Könyvtárban
A képnyelv fogalma – VIZUÁL
 IS KOMMUNIKÁCIÓ – Köves Iván fénykép kiállítása a Városi Könyvtár
ban /Bajai u. 1./
Felső-Bácskai Képzőművészeti Tárlat a Honvéd Kaszinóban megtekinthető: 2005. május 8-ig
EMITEL RT. Internet Kávéháza a Korzó Étterem Kávézójában
Tranzit Étterem és Szórakoztató Központ - Halnapok és Biliárd Verseny (Bajai úti volt Gazdabolt)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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Ing yen es földh aszn ál at ról
A Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat már több éven keresztül
kap olyan földterületet városi
önkormányzattól, amelyet a cigány
lakosság között, az azt igénylők
részére, felparcelláz és művelésre
átad.
Ennek a földhasználatnak a biz
tosítása a cigány lakosság felzár
kózásának segítését célozta meg.
A földterületet a Képviselő-test
ütet mindig egy évi időtartamra
biztosította.
A Mezőgazdasági és Környezet
védelmi Bizottság a 2004. március
25-i ülésén úgy határozott. hogy a
használat időtartamát javasolja öt
évre kiterjeszteni, megfelelő meg
állapodás megkötésével.

A Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat a földterületet csak fel
parcellázva adhatja át a családok
nak művelésre, biztosítva a meg
felelő művelés esetén az öt évi
folyamatos használatot. A megál
lapodásban rögzíteni kell, hogy a
földterület csak felparcellázva
használható . A Képviselő-testület
március 31-i ülésén elfogadott
határozat értelmében a közös
művelés tilalmát a megállapodás
ban ki kell kötni.
Mint földhaszonbérlet, további
bérbeadása nem lehetséges.
Az átadandó földterületek nagy
sága összesen 4,0328 ha 84,78
AK, melyek összefüggő földterü
letet alkotnak.

A szem éts záll ít ásr ól
A Képv is el ő-test ül et márc iu s
31-i ülés én mód os ít ott a a tel e
pül és i szil árd hull ad ékk al kap
csol at os közs zolg ált at ásr ól szó
ló 2004. jún iu s 24-én elf og ad ott
rend el et ét. A mód os ít ás ért el
méb en, ha a tul ajd on os rés zér ől
áta dásr a ker ül ő hull ad ék meg
hal adj a a szerz őd ésb en fogl alt
mért ék et, a szolg ált at ó – kül ön
tér ít és i díj megf iz et és e mell ett
– címk év el ell át ott zsák ot biz
tos ít a tul ajd on os rés zér e.
A hull ad ék gyűjt és 110 vagy
120 lit er es kuk áb an, a kült er ü
let en ped ig 5 köbm ét er es kon
tén erb en tört én ik.
A mód os ít ás ért elm éb en a
Polg árm est er i Hiv at al Vár os
gazd álk od ás i Oszt ál ya ált al
elr end elt lomt al an ít ás i akc ió t, a
kert i hull ad ék gyűjt és ét évent e
két alk al omm al a szolg ált at ó
előz et es en megh ird et ett idő
szakb an és mód on szerv ez i meg
és bon yol ítj a le.

A vált oz ott a szem ét száll ít ás
díj a is. A mód os ít ás ért elm éb en
ápr il is els ej ét ől hav ont a lak á
sonk ént és a kuk ánk ént 439
for int ot kell fiz etn i a szem ét
száll ít ás áé rt. Az év els ő hár om
hón apj ár a a tav aly megá ll ap í
tott 282 for int ot kell fiz etn i
hav ont a kuk ánk ént.
A rend el et mód os ít ás ért el
méb en ez het i egy ürít ést jel ent.
Belt er ül et en a száll ít óe dény
(110-120 l-es kuk a) után a tel
jes díj at kell megf iz etn i.
A kült er ül et i ing atl an ok tul aj
don os a ill etv e haszn ál ój a a tel
jes összeg fel ét köt el es megf i
zetn i, és a hull ad ék a kih el ye
zett 5 köbm ét er es kont én erb en
hel yezh et ő el.
A rend el etb en szer epl ő zsá
kokh oz bizt os ít ott címk ék ára
tov ábbr a is 40 for int mar adt
dar ab onk ént.
ikor

A testületi üléseken történt
(Folytatás az 1. oldalról)
Elf og adt a a Képv is el ő-test ü
let a részv ény ela dásr a von at
koz ó polg árm est er i előt erj esz
tést. Eszer int a Képv is el ő-tes
tül et ért ék es ít i
a Royal
Investmen cég rés zér e 1,2 mil
lió for int ért ékb en az önk or
mányz at tul ajd on áb an lév ő
Agromil részv én yek et.
Szánd ék át fej ezt e ki a Képv i
sel ő-test ül et a Bék e tér i játs zó
tér felú jít ás ár a. Szer etn ék, ha a
felú jít ott játs zót ér ápr il is vég é
re a Ján osh alm i Nap okr a elk é
szüln e.
Márc iu s 31-én vég ül a köz
műv el őd ésr e a költs égv et ésb en
megh at ár oz ott 12 mill ió for int
felo szt ásr ól szól ó előt erj eszt ést
vit att a meg a Képv is el ő-test ü
let. Azonb an a tém a megv it at á
sa vég ér e a test ül et hat ár oz at
képt el enn é vált, mert apr ánk ént
elt áv ozt ak a képv is el ők az ülés
ről.
Ápr il is 4-én a játs zót ér felú jí
tásr a von atk oz ó szerz őd és jóv á
hag yás a érd ek éb en rendk ív ül i
ülésr e gyűlt ek össze a képv is e
lők. Ezen kív ül még nap ir endr e
ker ült újabb pál yáz at ben yújt á
sán ak megv it at ás a a Ján osh alm i

Nap ok sik er es bon yol ít ás a érd e
kéb en, ezú tt al a meg yei önk or
mányz ath oz, mellyel a FeBÖSZ
pál yáz ath oz has onl óa n 300 ezer
for int ot leh et nyern i.
Folyt att ák a képv is el ők a
márc iu s 31-én be nem fej ez ett
közm űv el őd és i ker etr e szánt
pénz felo szt ás ár ól kor ább an
megk ezd ett vit át. A féló rás,
ind ul at okt ól sem ment es vit a
vég én a hat ár oz atk ép ess ég hat á
rán lév ő test ül et nem fog adt a el
Radnai Istv án alp olg árm est er
int ézk ed és csom agr a tett jav as
lat át. A jel en lév ő 10 képv is el ő
nek egyf orm án kell ett voln a
szav azn ia arr ól, hogy az Önk or
mányz at köss ön szerz őd ést a
Honv éd elm i Min iszt ér iu mm al a
Honv éd Kas zin ó épül et én ek
bérl és ér e. A polg árm est er tar
tózk od ott a szav az ás sor án, így
ez nem lett elf og adv a. Emia tt
nem leh et elk ezd en i egy vár os i
közm űv el őd és i
int ézm ény
kia lak ít ást sem. Azt vis zont
elf og adt a a test ül et, hogy Hon
véd Kas zin ó 3 mill ió for int ot, a
Lajtha Műv és zet i Kht ped ig 2
mill ió for int tám og at ást kap a
közm űv el őd és i
fela dat okr a
szánt 12 mill ió for intb ól.
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A BIZOTTSÁGOK RÉSZLETES FELADATAIN
 AK JEGYZÉKE

Jogi, Ügyrendi és
Önkormányzati Bizottság:

• vizsgálja a képviselők összefér
hetetlenségi ügyeit,
• ellátja a képviselők és a polgár
mester vagyonnyilatkozatainak
kezelésével, vizsgálatával kapcso
latos feladatokat
• előkészíti a Képviselő-testület
és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet-terve
zetet és annak módosításait,
• ellenőrzi és figyelemmel kíséri
a képviselő-testület és szervei sza
bályszerű működését és a szabály
zat megsértése esetén intézkedést
kezdeményez,
• vizsgálja a képviselő-testület
határozatain ak, rendeleteinek vég
rehajtását,
• közreműködik a képviselő-tes
tület rendeleteinek előkészítésében,
• felügyeli a képviselő=testület
határozatain ak és rendeleteinek tör
vényességét,
• elvégzi a képviselő-testület tit
kos szavazással történő döntései
esetén a szavazás lebonyolításával
kapcsolatos teendőket,
• véleményezi és felülvizsgálja a
képviselő-testület által átruházott
hatáskörök gyakorlását,
• vizsgálja a képviselők jogainak,
kötelezettségeinek érvényesülését,
• felülvizsgálja a képviselő-testü
let döntése előtt a képviselő, illetve
a polgármesteri hivatal valamennyi
dolgozóját érintő,- képviselő-testü
let elé kerülő előterjesztést,
• ellátja a képviselő-testület hatás
körébe tartozó fegyelmi ügyek elő
készítését,
• jogi szempontból vizsgálja a
szakbizottságok részére átruházott
hatáskörök közül az . önkormány
zat intézményei szervezeti és műkö
dési szabályzatát,
• jogi szempontból véleményezi a
képviselő-testület döntéseinek meg
felelően a pályázatokat, versenytár
gyalásokat, 10 millió forint feletti
ingatlanértékesítéseket, illetve azok
esetleges módosításait,
• elkészíti a testület szervezeti és
működési szabályzatát,
• figyelemmel kíséri hatályosulását, javaslatot tesz a szükséges
módosításokra,
• ellenőrzi a polgármesteri hiva
tal, az önkormányzat intézményei
SZMSZ-eit, azokat jóváhagyásra a
képviselő-testület elé terjeszti,
• véleményezi az önkormányzati
rendeleteket, ellenőrzi a döntések
végrehajtását,
• előkészíti és lebonyolítja a helyi
népszavazást,
• önkormányzati rendeleteket és
javaslatot készít azok módosítására,
hatályon kívül helyezésre, valamint
újabb rendeletek alkotására.
• a polgármester tanácsadó bizott
sága sürgős döntést igénylő esetek
ben
• a polgármester hatáskörébe tar
tozó önkormányzati döntések elő
készítése • a polgármester részére
döntési alternatívák előkészítése
• azonnali intézkedéseknél állásfog
lalás kialakítása, feladatok végrehajtá
sához szükséges információk, tapasz
talatok összegzése, elemzése
• a Képviselő-testületi munkáról
a lakosság tájékoztatása
• a lakosság részéről érkező véle

mények összegzése, elemzése
• a “ ciklusra” vonatkozó külön
böző programok kidolgozásának
sorrendjére javaslatot tesz
• figyelemmel kíséri a nemzetkö
zi kapcsolatokat és társulásokat

számlával igazolt, szükséges költ
ségeinek megtérítéséről, illetve
részére költségtérítési átalányt álla
píthat meg - kérésére - alapul véve
legalább fél év igazolt és szükséges
költségeit.

Pénzügyi, Gazdasági
és Ellenõrzõ Bizottság
feladatai

Mûvelõdési, Oktatási és
Sport Bizottság feladatai

• részt vesz a középtávú gazdasá
gi program előkészítésében,
• véleményezi az éves költségve
tési javaslatot és a végrehajtásról
szóló beszámoló tervezeteit,
• közreműködik a költségvetési
rendelet-tervezet előkészítésében,
• figyelemmel kíséri a költségve
tési bevételek alakulását, különös
tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás /vagyonnövekedéscsökkenés/ alakulását, értékeli az
azt előidéző okokat,
• vizsgálja a hitelfelvétel indoka
it, és gazdasági megalapozottságát,
• javaslatot tesz a belső ellenőr
éves munkatervének összeállítására
• véleményezi a képviselő-testü
let által alapított alapítvány induló
forrásait,
• részt vesz a képviselő-testület
által alapított gazdasági társaságok
tulajdonosi döntésein ek előkészíté
sében,
• polgármester, alpolgármesterek
illetményemelésére vonatkozó kép
viselő-testületi - előterjesztést
készít,
• véleményezi az ingatlanok érté
kesítésére vonatkozó képviselő-tes
tületi előterjesztést
• előzetesen megtárgyalja az
önkormányzat gazdálkodását érintő
rendelet-tervezeteket,
• véleményezi és javaslatot ad az
ingatlan-értékesítési-, bérleti ügyek
ben, ingatlanhasznosítás lebonyolí
tására, szervezésére
• javaslatot tesz az önkormányza
ti vállalkozásokra, felmérést készít
a vállalkozás várható hatásairól
• közreműködik az önkormány
zati vagyonnal kapcsolatos felada
tok, (törzsvagyon, forgalomképte
len, forgalomképes vagyontárgyak)
körének meghatározásában, javas
latot tesz annak gazdaságos műkö
désére,
• az önkormányzati vagyon érté
kesítésének, hasznosításának ellen
őrzése.
• javaslatot készít a költségvetés
általános és céltartalék felhasználá
sára, és döntésre előterjeszti azt,
• véleményezi, minősíti az önkor
mányzathoz benyújtott egyedi pénz
ügyi támogatási kérelmeket, a
tárgyban illetékes szakmai bizott
ság vélemény alkotását követően
• döntésre előterjeszti a helyi
adókról szóló rendeletet.
• javaslatot tesz a Képviselő-tes
tület felé az intézményi többletbe
vételből származó költségvetési
előirányzat módosítására
• javaslatot tesz az önkormányza
ti tulajdonrésszel rendelkező gazda
sági társaságok taggyűlésére a tulaj
donosi álláspont kialakításáról
• javaslatot tesz a polgármester
jutalmazására meghatározott idő
szakban végzett munkája értékelése
alapján, (1994. évi LXIV. tv. 4/A.
(61) bek.)
• javaslatot tesz a polgármester tisztsége ellátásával összefüggő -

• figyelemmel kíséri az oktatásnevelési, közművelődési, művészeti
és sport intézmények szakmai mun
káját, működési feltételein ek bizto
sítását, véleményezi a képviselőtestület előtti beszámolóikat, előter
jesztéseik et
• kidolgozza, véleményezi az
oktatási, nevelési, művelődési,
művészeti és sport feladatokkal ös
szefüggő előterjesztéseket,
• előkészíti és véleményezi a kép
viselő-testület hatáskörébe tartozó
int ézm ényv ez et ői
kin ev ez és ek
betöltésére vonatkozó pályázati
kiírásokat, közreműködik a pályá
zati eljárás lebonyolításában,
• véleményezi az önkormányzati
oktatás-nevelési, közművelődési,:
művészeti és sport intézmények fej
lesztési, beruházási, felújítási és
támogatási igényeit;
• javaslatot tesz az önkormányzat
oktatási intézmények iskolaszékébe
való delegálásba.
• iskolai oktatással, közművelő
déssel kapcsolatos érdekek feltárá
sa, egyeztetése, - helyi oktatási,
nevelési, közművelődési koncepció
kidolgozása,
• oktatási, nevelési és közműve
lődési intézmények működési fel
tételeinek figyelemmel kísérése,
• szükség szerint javaslat kidol
gozása, költségvetési prioritások
meghatározása,
• oktatással, közművelődéssel
kapcsolatos feladatok ellátásában
közreműködő szervezetek és önkor
mányzat közötti együttműködési
megállapodás előkészítése, koordi
nálása,
• képviselő-testület által történő
megbízás alapján véleményezés,
javaslattétel oktatási, kulturális
témakörökben,
• Jánoshalma város kulturális éle
tének egyeztetése, új folyamatainak
kezdeményezése, támogatása,
• új tevékenységi, új működési
formák véleményezése,
• a képviselő-testületekkel, test
vérvárosokkal és egyházakkal kötött
megállapodások véleményezése,
azok végrehajtásának előkészítése
és ellenőrzése,
• figyelemmel kíséri a civil szer
vezetek tevékenységét
• pályázati feltételeket állapít meg
a városi sporttámogatási alap fel
osztásához, melynek alapján fel
osztja a támogatási alapot
• az éves költségvetésben megha
tározott keret erejéig dönt a követ
kező támogatási keretek felosztásá
ról:
- ingyenes autóbusz használat
támogatás biztosítása - sport támo
gatás elosztása
- rendezvények támogatására biz
tosított keret elosztása (1994.évi
LXIV. tv. 18.§. )

Egészségügyi és Szociális
Bizottság feladatai:

• folyamatosan elemzi és értékeli
az egészségügyi, szociális ellátás

helyzetét, gondoskodik az önkor
mányzat feladatkörébe tartozó alapés szakellátásokról,
• előkészíti és véleményezi a kép
viselő-testület hatáskörébe tartozó
egészségügyi és szociális ellátás
területén az intézményvezetői kine
vezésekre vonatkozó pályázati
kiírásokat, közreműködik a pályá
zati eljárás lebonyolításában,
• előkészíti és véleményezi a kép
viselő-testület hatáskörébe tartozó
egészségüggyel és szociális ügyek
kel kapcsolatos előterjesztéseket,
• véleményezi a szociális és
egészségügyi intézmények képvise
lő-testület előtti beszámolóit,
• szakmailag véleményezi az
egészségügy és szociális intézmény
fejlesztését, beruházási, felújítási,
valamint támogatási igényeit. • véleményezi a városi egészség
ügyi alapellátás szervezését, figye
lemmel, kíséri az alapellátás hely
zetét, és közreműködik az egész
ségügyi ellátást igénylő lakossági
kapcsolatok erősítésében,
• véleményezi a város közegész
ségügyével foglalkozó előterjeszté
seket,
• figyelemmel kíséri az egészség
ügyi ellátást biztosító intézménye
ket, elősegíti az érdekegyeztetése
ket, koordinálja a város egészség
ügyi rendszerét,
• véleményezi az egészségügyi
intézményvezetői pályázatokat.
• figyelemmel kíséri a város szo
ciális ellátását biztosító Pelikán
Kht. működését,
• véleményezi a szociális ellátást
érintő képviselő-testületi előterjesz
téseket, elősegíti a szociális szol
gáltatást igénylő lakossági kapcso
latok erősítését, érdekegyeztetése
ket,
Átruházott hatáskörben:
• jogosult közreműködni a rend
szeres szociális ellátások felülvizs
gálatában,
• amennyiben az éves költségve
tés erre fedezetet biztosít vélemé
nyezi a lakásépítés és -vásárlás
helyi támogatásának odaítélését,
javaslatot tesz annak mértékére,
valamint a törlesztő részletek nagy
ságára és futamidejére,
• javaslatot tesz a személyes gon
doskodást nyújtó intézményekben
méltányosságot érdemlő esetekben
a személyes térítési díj mérséklés
éré
• véleményezi a szociálisan hátrá
nyos helyzetben lévők adósságter
hének enyhítésével kapcsolatos
támogatások odaítélését
• jóváhagyja az önkormányzat
által alapított szociális intézmények
szervezeti és működési szabályza
tát, házirendjét

Mezõgazdasági, Környezet
védelmi és Közrendvédelmi
Bizottság feladatai:

• előkészíti és véleményezi a kép
viselő-testület hatáskörébe tartozó
mezőgazdasággal környezetvéde
lemmel kapcsolatos előterjesztése
ket,
• figyelemmel kíséri a település
mezőgazdasági tevékenységének
alakulását, elősegíti annak optimá
lis irányban történő előmozdulását,
• rendszeres kapcsolatot tart fenn
a polgárok mezőgazdasági szférá
ban alakult önszerveződő közössé

geivel, a mezőőrökkel, valamint a
falugazdásszal,
• gondoskodik a város környezet
védelmi biztonságáról,
• véleményezi a mezőgazdasági
hasznosítású ingatlanok értékesíté
séről szóló képviselőtestületi előter
jesztéseket,
• szakvéleményt nyújt a mező
gazdasági vállalkozások pályázati
lehetőségeihez és figyelemmel kísé
ri a pályázati felhívásokat. .
• közreműködik a költségvetési
rendelet-tervezet előkészítésében,
• jelzéssel élhet a parlagterületek
felszámolása ügyében.
• állatvásártér feladatok
• vízgyűjtő területek karbantartá
sa
• rőzse- és törmelék lerakóhelyek
karbantartása
• hulladéklerakó területek fel
ügyelete
Városgazdálkodási Ipari, Keres
kedelmi és Vállalkozói Bizottság
feladatai
• előkészíti és véleményezi a kép
viselő-testület hatáskörébe tartozó
településfejlesztéssel, lakásgazdál
kodással kapcsolatos előterjesztése
ket,
• véleményezi az igényként fel
merülő városfejlesztési, felújítási és
karbantartási feladatokat, • vélemé
nyezi az önkormányzat terület ren
dezéssel kapcsolatos feladatait,
• véleményezi az önkormányzat
belterületi ingatlanok értékesítését,
• figyelemmel kíséri és kapcsola
tot tart fenn a Polgárőrségi egyesü
lettel, Tűzoltósággal és a rendőrség
gel
• figyelemmel kíséri és vélemé
nyezi a kommunális szolgáltatások
kal kapcsolatos feladatok végzését,
• figyelemmel kíséri a város
kereskedelmi és szolgáltatási ellátá
sát, • részt vesz kiállítások, termék
bemutatók megvalósításában,
• elemzi és értékeli a település
foglalkoztatási helyzetét, javaslato
kat, ajánlásokat dolgoz ki a munka
nélküliség enyhítésére.
• közreműködik a költségvetési
rendelet tervezet kidolgozásában.
• előkészíti az éves, rövid és hos�szú távú karbantartási, fejlesztési,
felújítási terveket
• figyelemmel kíséri a közbizton
ság helyzetét
• figyelemmel kíséri az infrast
ruktúra helyzetét és műszaki állapo
tát
• figyelemmel kíséri a város
kereskedelmi és szolgáltatási fel
adatait
• figyelemmel kíséri a vállalko
zók érdekképviseleti szerveinek
munkáját és rendszeres kapcsolatot
tart fenn azokkal
• elősegíti a vállalkozások fej
lesztését
• részt vesz kiállítások, termékbe
mutatók megvalósításában
• elemzi és értékeli a település
foglalkoztatási helyzetét, javaslato
kat, ajánlásokat dolgoz ki a munka
nélküliség enyhítésére
• véleményezi az önkormányzat
fejlesztési, rekonstrukciós és felújí
tási munkáinak vállalkozásba adá
sát, árajánlatok és pályázatok alap
ján.
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Újj á alak ult biz otts ág ok

(Folytatás az 1. oldalról
Minde zek alapj án a biz otts ág ok szem él yi ösz
szet ét el e a köv etk ez ő:
Jog i, Ügyr end i és Önk orm ányz at i Biz otts ág
A biz otts ág eln ök e: dr. Feh ér Lászl ó
A biz otts ág bels ő tagj a: Ódor Lászl ó
Küls ő tag: dr. Kov ács Már ia
Pénzü gyi, Gazd as ág i és Ell enő rz ő Biz otts ág
A biz otts ág bels ő tagj ai: Kissné Més zár os Éva
Martinekné Kov ács Györg yi
Szakál Laj os
Küls ő tag ok: Kov ács Józ sef
Ádám Ján os
Műv el őd és i, .Oktatási és Sport Biz otts ág
A biz otts ág eln ök e: Mikó Már ia
A biz otts ág bels ő tagj ai: Koll ár Istv án
Ser e Mih ály
Küls ő tag ok: Győry Ján os
Zadravecz György

Egészs égü gyi és Szoc iá l is Biz otts ág
A biz otts ág eln ök e: GundánéTörök Ter éz
A biz otts ág bels ő tagj ai: Kiss György
			
Kol omp ár Lászl ó
Küls ő tag ok: dr. Tomp a Lászl ó
		
Ádám Tamásné
Mez őg azd as ág i, Körn yez etv éd elm i és
Közr endv éd elm i Biz otts ág
A biz otts ág eln ök e: Dági Józ sef
A biz otts ág bels ő tagj ai: Bogn ár Monika
			
Kom ár om i Laj os
Küls ő tag ok: Fark as Andr ás
		
Zámbó Imr e
Ipari, Kereskedelmi és Vállalkozói Bizottság
A biz otts ág eln ök e: Varg a Kriszt iá n
A biz otts ág bels ő tagj ai: Turc sik Mihályné
			
Hugyi Mih ály
Küls ő tag ok: dr. Fek et e Lászlóné
		
Gerg ely Ján os.

Képviselõi lakossági fórum
Márc iu s 21-én Kélesi úti ital
boltb an „Jimmy“ kocsm áj áb an
szép számm al megj el ent vál asz
tóp olg ár vett részt Ódor Lászl ó
képv is el ő bes zám ol ój án.
Társ as ág áb an
megj el ent
Hambalkó Pét er tan ác sos,
Pippan Pongr ác műs zak i főt a
nác sos is, akik a felt ett, őket,
ill etv e a Polg árm est er i Hiv at alt
érint ő probl ém ákr a, felv et és ek
re adt ak vál aszt. A tart alm as
képv is el ői bes zám ol ót köv et őe n

sok hozz ás zól ás
és kérd és hang
zott el. A kérd é
sek zöm e
az
ú t h á l ó z a t r a ,
val am int a jár
d a b ő v í t é s r e
von atk oz ott, és
nem utols ó sor
ban a munk a
nélk ül is égr e.
Az volt az
ált al án os vél e

mény, hogy csak akk or bes zél
het ünk lak óh el yünk fejl őd és é
ről, ha azz al párh uz am os an
mego ldj uk a munk an élk ül is ég
probl ém áj át, mag yar ul a fia t a
lokn ak is tud unk megb ízh at ó
jöv ők ép et felm ut atn i, hogy ne
kénys zer ülj en ek
munk ah ely
hiá n yáb an elv ánd or oln i. Ódor
Lászl ó összef ogl al ój áb an meg
kös zönt e a több mint kétt uc at
nyi lak os részv ét elé t, val am int
azt, hogy jó jav asl at okk al igye
kezt ek seg ít en i az őket képv is e
lő munk áj át.
A több mint hár omó rás fór um
köt etl en bes zélg et éss el ért

PC abc Számítástechnikai Szaküzlet

Jánoshalma, Rákóczi utca 13.
Tel./fax: 77/403-100 		
Mobil: 70/942-4798
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A tûzifáról…

A gáz árán ak emelk ed és év el,
– tap aszt al at om szer int – meg
nőtt a tűz if a iránt i igény. Sok an
vás ár oln ak lágy, (fők ént nyár és
fen yő) fűr észi par i hull ad ék ot,
miv el az olc són ak tart ott fa
könnyen bes zer ezh et ő és nem
kell has ít an i sem. Szint én
tap aszt al om, hogy a tűz if ár ól
nag yon hiá n yos ism er et ekk el
rend elk ez ik sok felh aszn ál ó.
Szer etn ék szakm ai tan ác sok at
adn i, hog yan, mil yen fáv al
teg yük mel egg é otth on unk at.
A fa elé get és ek or hő fejl őd ik. A
fűt őé rt ék et kal ór iá b an mérj ük.
1 kg abs zol út szár az fa elé get é
sév el 4500 kil ók al ór iá t nye
rünk. A fa fűt őé rt éké t, legj el en
tős ebb en a benn e lév ő vízt art a
lom bef ol yás olj a. A fa nedv es
ségt art alm án ak elp ár ol ogt at ás á
hoz is hőr e van szüks ég. Élő
nedv es – átl ag os an 40 % viz et
tart alm az ó- fa fűt őh at ás a, csak
2500 kil ók al ór ia.
A nedv es fa ég ugyan, de nem
mel eg ít! Fűt őé rt éké nek majd
nem fel ét arr a haszn álj a el,
hogy elp ár ol ogt ass a vízt art al
mát. Tudj uk, hogy a fa könnyen
égh et ő anyag. A fen yők 300, a
kem ényf ák 600 Cels iu s fok
kör ül gyull adn ak meg. Az apr ó
sejt ekb ől áll ó sűr ű szöv et ű,
nagy fajs úl yú anyag könnyeb
ben gyull ad meg, mint a kis
fajs úl yú, laz a szöv et ű. Az égés
gyors as ág a azonb an épp en for

dít ott: a sok lev eg őv el tel i sej
tekb ől áll ó lágyf ák és puh af ák,
gyors an ell obb ann ak, ezért hir
tel en nagy hőt fejl eszt en ek.
Ezz el szemb en a kem ényf ákn ál
az égés lass abb an terj ed tov a
egyik részr ől a más ikr a, a fej
leszt ett mel eg et lass abb an adj ák
át körn yez et ükn ek. Fűt ő kés zü
lék ei nk nem alk alm as ak a hirt e
len kel etk ez ő nagy hő felf og á
sár a, ezért a lágy lombf ák at és
fen yők et nem tarj uk jó tűz if á
nak, szemb en a kem ényf ákk al.
Legj obb tűz if ánk a két évet szá
radt cserf a, az egy évig szár ad
ni hag yott gyert yán, akác, tölgy,
celtisz, nyír, kőr is, bükk, juh ar,
szil.
Tud om, hogy az alf öld i emb er
tűz if áj a az akác. A fent i sorr end
azonb an bőv ebb leh et ős ég et ad.
Ami a legf ont os abb, az hogy
szár az kem ényf áv al tüz elj ünk!
Veg ye meg leh et ős ég e szer int
mind enk i a köv etk ez ő télr e a
tűz if át már tav asszal, hogy
leg yen idej e kis zár adn i a fűt és i
szez onr a. Felv ágv a, has og atv a
teg yük fed él alá, úgy hogy
áts zell őzh ess en. Egy átl ag os
ház tél i tűz if a szüks égl et e 60-80
máz sa. Sok egyéb kérd ést fel
vet ődh et még a fat üz el éss el
kapc sol atb an, amikr e szív es en
vál as zol ok.
Patocskai Istv án erd ész
06-30-248-4615

Mammográfiás
szûrõvizsgálat
Jánoshalma város nõi lakosságának mammográfiás szûrõvizsgálatára

2005. évben április
18., 19., 20., 21., 25., 26., 27.
napokon kerül sor.
A szûrõvizsgálatra az érintett nõi lakosság
névre szóló behívót kap az idõ és a hely megjelölésével.
Saját egészsége érdekében kérjük, jelenjen

Lézernyomtatók TONERKAZETTÁINAK és tintasugaras nyomtatók PATRONJAINAK utántöltése GARANCIÁVAL! Eredeti
minőség kedvező áron!
128 MB Pendrive 3.626 Ft, 256 MB-os 6.466 Ft-ért! Optikai
egér 1.980 Ft! Újraírható CD 264 Ft. USB infraport 4.078 Ft!
96 db-os lapozós CD táska 1.456 Ft. USB gamepad 1.748 Ft. GFX 5500 128MB/64bit 14.708
Ft. Inno Ati Radeon 9550 128MB/128bit 16.747 Ft. Samsung 512/400 DDR Ram 17.329 Ft.
Továbbá pénztárgépek forgalmazása, és adómemória kiíratása.

Üzletünkben Budapest Bank áruhitel segítségével könnyen és gyorsan
hozzájuthat számítógéphez.
Nyitva tartás:
Hétfő- Péntek: 9-17
Szombat: 9-12,30-ig
Vasárnap: zárva

meg a szûrõvizsgálaton!
Az idõben észrevett betegség gyógyítható!
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Iskolai ki mit rud?
A Radn ót i gimn áz iu m diá k
jai az isk ol ai ki mit tudon sok
érd ek es számm al lépt ek fel.
Volt, aki a gépk oc sik hangj át
után ozt a, de bűv észmut atv á
nyok at is láth at ott a néz őser eg,
no és rég i Nóti Káro ly két
kab ar é jel ent ét az isk ol a iro
dalm i színp ad án ak előa dás á
ban, val am int rock zen ei dar a
bok at. A vég én mind en szer ep
lő díj at kap ott a zsűr i eln ök é
től, Mizser Att il át ól a hel yi
könyvt ár igazg at ój át ól.

Ker ékp ár os közl ek ed és i
szab ál yok!
A balesetek elemzéséből kiderül,
hogy nagyon sok esetben a kerékpár
vezetője nincs tisztában a rá vonat
kozó szabályokkal, ismereteik csak
részben fedik a hatályos KRESZ –
szabályait.
Éppen ezért engedjék meg, hogy
az alábbiakban ismertessük azokat a
kerékpárosokra vonatkozó legfonto
sabb szabályokat, amelyek ismerete
elengedhetetlen a biztonságos kerék
párral történő közlekedéshez:
- Elinduláskor: körültekintés,
irányjelzés- Kerékpárosok mindig
egy sorban, egymás mögött jobbra
tartva, szorosan az úttest szélén
haladjanak! - Az irányváltoztatást –
hátratekintés után – jelezni kell!
- A jobbról jövő kerékpáros is elsőbb
séget élvez az egyenrangú útkeresz
teződésben. - A kerékpárúton vagy
sávon egyenesen kerékpározóknak a
kanyarodókkal szemben elsőbbségük
van.
- Ha van kerékpárút, csak azon
szabad közlekedni. - A járdán kerék
pározni csak akkor szabad, ha nincs
kerékpárút, vagy sáv, és az úttest
vagy leállósáv, illetve az útpadka
alkalmatlan a kerékpározásra. De
csak max. 10 km/óra sebességgel. Lakott területen kívüli főútvonalról
balra csak a kerékpárt tolva szabad
bekanyarodni.- Csak 18 év feletti
személy vihet pótülésen egy 10 évnél

fiatalabb gyermeket. - Lakó-pihenő
övezetbe a kerékpáros behajthat, de
ügyelni kell a gyalogosokra. - „Mind
két irányból behajtani TILOS!“ táb
lánál kerékpárral be szabad hajtani.
- A kerékpárt csak betolni szabad, a
„behajtani tilos“ és a „kerékpárral
behajtani tilos“ tábláknál. - A megál
lási és várakozási tilalom vonatkozik
a kerékpárosokra is. - Kerékpárúton
lakott területen kívül még közleked
het a segédmotoros rokkantkocsi, a
gépi meghajtású kerekes székkel
közlekedő, és max. 20 km/órás
sebességgel a segéd-motorkerékpá
ros is.
TILOS:- Főútvonal úttestjén 12.
életévét be nem töltött személynek
kerékpározni. - Elengedett kor
mánnyal közlekedni. - A kerékpárt
más járművel, illetve állattal vontat
ni. - Oldalkocsival (kerékpár-utánfu
tót kivéve) vontatmánnyal közleked
ni. - Elől – hátul 1-1 méternél jobban
kinyúló tárggyal kerékpározni. - A
kerékpárral állatot vezetni.
Jó, ha tudjuk, hogy:
- a legtöbb kerékpáros baleset oka,
az elsőbbség meg nem adása, a sza
bálytalan kanyarodás, és a kivilágí
tás elmulasztása. - a legsérüléke
nyebb járművezető a kerékpáros- a
kerékpárút a legbiztonságosabb a
kerékpáros részére. - a kerékpár
kötelező felszerelései életet menthet

A MEMENTO Tem etk ez és i Kft. az elm últ
hón apb an a gyás zol ó csal ád ok megb íz ás áb ól a
köv etk ez ő szem él yek et tem ett e el:

MAGYARFALVY LÁSZLÓ
képzett viedeofelvétel-készítő
6449 Mélykút, Nagy u. 14. 30/967-1040 		
— digitális

korlattal — referenciákkal

technológiával — 15 éves gya

Ért es ít és
Tájék ozt atjuk Tiszt elt Ügyf eleink et, hogy a
benz inü zem û és benz in-gáz kett õsü zem û
gépk oc sik mellett vállaljuk a díz elü zem û
gépk oc sik körn yez etv éd elm i felülv izsg ála
tát is
munkanapokon 7.00-16.30 óráig.

B

ÁCSGÉPKE
KFT.

Kiss záll ás i út 11.

Tel.: 77/401-395, 77/403-506

ÉPÜLET
BONTÁST,

törmelékszállítást,
földkiemelési
munkát, alapkiásást,
homokrakodást
szállítással rövid
határidőre, vagy
azonnalra vállalok.

Palk ó Lászl ó

kőműves vállalkozó
Jánoshalma,
Diófa u. 10.
Tel.: 77/401-714
Mob il: 30/92-84-430

Márciusban hunytak el:

Dózsa Lászlóné
Élt: 75 évet
Sz.: Agócs Mária Magdolna
Lombfalvi
József Márton
Élt: 76 évet
Bozár Jánosné
Élt: 95 évet
Sz.: Zimmermann Katalin
Komáromi Janka Élt: 70 évet
Szakál
József Pongrác
Élt: 70 évet
Hídvégi Mihály
Élt: 67 évet

Császár Árpád
Élt: 85
Rozenberger Jánosné Élt: 85
Sz.: Faddi Magdolna
Kolompár Pál
Élt: 70
Besenyei
Zoltán László
Élt. 30
Szabó Ferencné Élt: 82
Sz.: Zakupczki Franciska
Németh Jenő
Élt: 38
Nagy Imre
Élt: 85
Dobránovics Márton Élt: 82

évet
évet

évet
évet
évet
évet
évet
évet

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a MEMENTO Kft. kös zön et et
mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek gyászs zert art á
sán, tem et és én megj el ent ek, sírj ukr a vir ág ot, kos zor út hel yez
tek, s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

MEMENTO Kft.
Csényi Lászl ó és Csényi Lászlóné

Gyászhír

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy drága jó Édesanyánk

Bernáth Zoltánné
Bauer Katalin

2005. március 20-án csendesen elhunyva visszaadta
nemes lelkét Teremtõjének. Március 30-án lett volna
97 éves.
Engesztelõ szentmise áldozat Jánoshalmán április
9-én, szombaton, 11 órakor a római katolikus
Plébániatemplomban lesz.
EMLÉKÉT SZERETETTEL MEGÕRIZZÜK!
A gyászoló család
Cím: 1123 Budapest, Csörsz u. 7.
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R e n d õ r s é g i
A Kisk unh al as i Rendő rk ap i
tánys ág Közr endv éd elm i és
Közl ek ed ésr end és zet i Oszt ál ya
2005. ápr il is hón apb an a ker ék
pár os bale set ek mege lőz és e
érd ek éb en fok oz ott közú ti ell en
őrz ést hajt végr e.
Az akc ió els ődl eg es célj a a
bale set ek mege lőz és e, ezért az
ill et ék ess ég i ter ül et ünk hár om
vár os áb an,
Kisk unh al as on,
Kiskunmajsán és Ján osh alm án
ápr il is hón apb an kís érl et i jel
legg el tür elm i időt hird et ünk.
Nem az a cél unk, hogy az
áll amp olg ár ok at megb ünt ess ük,
han em az, hogy jogk öv et őv é
teg yük őket.
Enn ek érd ek éb en leh et ős ég et
bizt os ít unk szám ukr a, hogy egy
hét en bel ül a rendő ri szerv
ügyel et én bem ut ass ák a ker ék

h í r e k

párj uk at a jogs zab ályb an meg
hat ár oz ott lámp ákk al fels zer el
ve.
Felh ívj uk az áll amp olg áro k
fig yelm ét, hogy a ker ékp ár kiv i
lág ít ás án túl a megf el el ő fény
visszav er ő anyag ok alk alm az á
sa tov ább növ el i a bizt ons ág ot,
de ezek nem hel yett es ít ik a
kiv il ág ít ást!
Kisk unh al as on két ker ékp ár
ker esk ed ésb en azt a tám og at ást
ajánl ott ák fel az áll amp olg áro k
nak, hogy az akc ió idej e alatt
10%-kal olc sóbb an vás ár olh at
nak ker ékp ár vil ág ít ást.
A ker esk ed ők ezz el a fela ján
láss al tám og atj ák a rendő rs ég
bale set-mege lőz és i munk áj át.
Farkasné Wodring Zsuz sann a
r.szds. sajt óref erens

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait 2005.
április 20-án 17 órára a jánoshalmi Városi Könyvtárba
A képnyelv fogalma

7. old al

Fekvenyomás Diá ko limp ia Ors zág os Elõ
dönt õ
Színvonalas országos csúcsokkal
dúsított elődöntő jánoshalmi sike
rekkel
18 középiskola fekvenyomói
adtak randevút egymásnak a jános
halmi elődöntőben. Magas színvo
nalú verseny, melyen a megyei
selejtezőt is beszámítva (amely
szintén Jánoshalmán került meg
rendezésre), 7 diákolimpiai, 2 juni
or, 2 ifjúsági és egy felnőtt magyar
csúcsot javítottak meg a diákok. A
csúcsok között is kiemelkedik a két
magyar válogatott kerettag, a jános
halmi Bene Ármin –52 kg testsúlyú
versenyző 112,5 kg-os felnőtt
magyar csúcsa, valamint a szegedi
Sánta László +125 kg-os súlycso
portban elért 270 kg-os junior kor
osztályú versenyző országos csú
csa.
A megye versenyzői igen jó telje
sítményt nyújtotta, s közülük a
jánoshalmi versenyzőkön kívül
több kiskőrösi, kalocsai és kiskun
halasi tanuló is már biztos résztve
vője az országos döntőnek. A lányok
között szintén a két válogatott ver

– VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ –

senyző, Rizán Katalin Berettyóújfa
lu és Fábrik Andrea vitte el a pál
mát.

A megyei vers enyz õk
eredm én yei:

Nők:

VI. korcsoportban (60 kg-ban) I. Horváth
Anita FVM-MGSZKI Jánoshalma 35 kg-os tel
jesítménnyel;
IV. korcsoportban (67,5 kg-ban) I. Rábai
Rózsa Éva FVM-MGSZKI Jánoshalma 30 kg-os
teljesítménnyel;
V. korcsoportban (67,5 kg-ban) I. Kiss Eszter
FVM-MGSZKI Jánoshalma 37,5 kg-os teljesít
ménnyel;
VI. korcsoportban (75 kg-ban) I. Szűcs Bri
gitta FVM-MGSZKI Jánoshalma 42,50 kg-os
teljesítménnyel;
VI. korcsoportban (82,5 kg-ban) I.
Szmoleniczki Tímea FVM-MGSZKI Jánoshal
ma 47,5 kg-os teljesítménnyel;
VI. korcsoportban (90 kg-ban) I. Bolvári Ani
ta FVM-MGSZKI Jánoshalma 70 kg-os teljesít
ménnyel;
V. korcsoportban (+90 kg-ban) I. Fábrik And
rea FVM-MGSZKI Jánoshalma 90 kg-os telje
sítménnyel;
VI. korcsoportban (+90 kg-ban) I. Oláh Elvi
ra FVM-MGSZKI Jánoshalma 50 kg-os teljesít
ménnyel;
Férfiak:
V. korcsoportban (-52 kg-ban) I. Bene Ármin
FVM-MGSZKI Jánoshalma 112,5 kg-os teljesít
ménnyel;
V. korcsoportban (56 kg-ban) I. Kócsó József
FVM-MGSZKI Jánoshalma 92,5 kg-os teljesít

ménnyel;
V. korcsoportban (60 kg-ban) I. Szlenicskó
Szabolcs FVM-MGSZKI Jánoshalma 55 kg-os
teljesítménnyel;
V. korcsoportban (67,5 kg-ban) I. Hornyák
István FVM-MGSZKI Jánoshalma 115 kg-os
teljesítménnyel;
VI. korcsoportban (67,5 kg-ban) I. Hachbold
Zoltán Kiskőrös, Wattay Szakiskola 140 kg-os
teljesítménnyel;
IV. korcsoportban (75 kg-ban) I. Csikó Zsolt
FVM-MGSZKI Jánoshalma 75 kg-os teljesít
ménnyel;
VI. korcsoportban (75 kg-ban) I. Németh
Róbert FVM-MGSZKI Jánoshalma 115 kg-os
teljesítménnyel;
VI. korcsoportban (82,5 kg-ban) I. Szekeres
János 122,5 kg-os teljesítménnyel;
VI. korcsoportban (90 kg-ban) I. Kócsó Sán
dor Wattay Szakiskola Kiskőrös 117,5 kg-os
teljesítménnyel;
VI. korcsoportban (100 kg-ban) I. Nagy Csa
ba Garbai Szakközépiskola Kiskunhalas 135
kg-os teljesítménnyel;
VI. korcsoportban (110 kg-ban) I. Vén Tibor
FVM-MGSZKI Jánoshalma 130 kg-os teljesít
ménnyel;
V. korcsoportban (110 kg-ban) I. Kardos Ist
ván FVM-MGSZKI Jánoshalma 137,5 kg-os
teljesítménnyel.

Természetesen a felsoroltakon
kívül több helyezett versenyző is
bekerül az országos döntőbe, mely
szintén Jánoshalmán, a Városi
Sportcsarnokban kerül megrende
zésre 2005. április 16-17-én.

Sik er Tomp án

Vendégünk:

KÖVES IVÁN

Professzor
„a vizuális kommunikáció atyja”
Vendégeket köszönti:
RAPCSÁK ANDRÁS
polgármester

Kar osszér ia jav ít ás, aut óf én yez és,
PPG fest ék, fén yez õ kamr a, szervízmunkák,
bizt os ít ás i kárr end ez és telj es körb en.
Széll Zoltán

kar osszér ia lak at os
Tel.: 77/401-410

Márc iu s 19-én 15 órak or Tom
pán, a Műv el őd és i Közp ontb an
zsúf olt ház előtt nagy sik err el
szer ep elt hár om műv és zet i isk o
la mod ern műv és zet i táncg ál á

2005. évi borv ers eny
legj obb fehér borai

val. A ján osh alm i növ end ék ek
Okszána tan árn ő vez et és év el
élm énys zer ű prod ukc ió t mut at
tak be, mel yet mélt án köv et ett
vast aps. A paz ar progr am szín

Nátha,
köhögés,
allergia?
Torokpanaszok,
nagyothallás!

Van megoldás!

von al át tov ább növ elt e a
Floovers együtt es és a baj ai
táncc sop ort műs or a. Kös zön et
mind en résztv ev őn ek, hogy a
nép es köz öns ég et ezen a dél

“Lak ásg ondj ai
vannak?„
Veg ye igényb e a Borotai Tak a
réks zöv etk ez etn él az otth ont er em
tés i tám og at ást! A tám og at ás on
fel ül i összegh ez hit elt bizt os ít unk
a lak ásv ás árl ásh oz.

Dr. Gregó Sándor

Érd ekl õdj ön kir end elts ég ei n

Fül- orr- gége

ken:

és tüdõgyógyász szakorvos

Borota, Dóz sa Gy. u. 22.
Rém, Máj us 1. u. 17/A.

Rendel:
Csütörtökön 17-18 óráig

Ján osh alm a, Koss uth u. 4.
Csávoly, Eötv ös u. l.
Baj a, Tóth K. tér 14.

Molnár J. u. 32.

Kisk unh al as, Bok án yi D. u. 11.

Telefon: 06-30/22-88-819

Felsõszentiván, Szab ads ág u. 9.

8. old al

HUN YAD I NÉP E

2005. március

S P O R T

Meghívó
A Vár os i Könyvt ár, a
Hun yad i Ján os Ált al án os
Isk ol a és a Radn ót i Mik
lós Gimn áz iu m és Inf or
mat ik ai Szakk öz épi sk ol a
tiszt el ett el

megh ívj a

a

Költ és zet napj a tiszt el e
tér e rend ez ett progr am
sor oz at ár a.
Helys zín e: Vár os i
Könyvt ár
Kárt yaj ósl ás, sorse lem
zés, szer elm i köt és-old ás,
ront ásl ev ét el,
fényk ép
anal íz is. Műk öd és i eng e
déllyel rend elk ez em.
Tel.: 06-30/461-69-11.

2005. április 30-án
10.30 órától tartandó

Alkotóház-avató
rendezvényeire.

Eredményesen
hird eth et
lap unkb an!
Csima Ján os
közt er ül etfelü gyel õ
tel ef ons zám a:
30/56-53-758
áprilisi
szám unk
munk at árs ai volt ak:
Blázsik Sánd or,
Gál László,
ifj. Kasziba Sánd or,
Mokóné Ballai Éva.

Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta
Felelős szerkesztő:
Agócs János
Kiadja: Jánoshalma Város
Önkormányzata
Felelős kiadó:
Rapcsák András
Tördelés: Nagy Sándor
Készült: Kópia Kft. Kiskunhalas

Szerkeszti
a szerkesztőbizottság
A szerkesztőség címe:
Jánoshalma, Béke tér 7.
6440

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉ
LYES esetben vehető igénybe!
Ellátási területe Borota, Jánoshal
ma és Kéleshalom bel- és külterületére
terjed ki
Ideje: hétköznapokon: du. 17 órá
tól másnap reggel 7 óráig tart, .
Hétvégén és ünnepnapokon: pénte
ken ill. az ünnepet megelőző nap 17
órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap
reggelén 7 óráig tart.
Helye: Orvosi rendelő Jánoshalma,
Rákóczi u. 7.
Telefon: (06) 77/401-088
Az ügyeleti szolgálat tagjai: az ügye
leti szolgálatot híváson kívül csak
nagyon indokolt esetben, a legrövi
debb ideig hagyhatják el a tartózkodá
si hely megjelölésével.

Ügyel et i beo szt ás:

Meghívó

A Felső-Bácskai Fiatal
Művészekért Kulturális
Alapítvány tisztelettel és
szeretettel meghívja Önt
és családját

Orv os i ügyel et

A jánoshalmi nõi futballcsapat tagjainak elsõként az AGROPRODUKT Kft több, mint
100.000 Ft értékû szerelést ajándékozott. Igaz, a kiskunfélegyházi vendégcsapattól 4:3
arányú vereséget szenvedtek, de a mutatott játékuk alapján elvárható, hogy Gál László
edzõ vezetésével a nõi futballistáink a továbbiakban sikeres játékukkal, sok örömet
okoznak a sportszeretõ közönségnek.

Biztosításkötés
és ügyintézés helyben
A Generali-Providencia településünkön is elindította azt az egész országot lefedő programját, melynek célja az alapvető biztosítási igények helybeli kielégítése. Meg szeretnénk
állítani azt a tendenciát, hogy sorban szűnnek meg vagy válnak nehezen elérhetővé a szolgáltatások!
Én itt a településen, a Generali-Providencia könnyen elérhető kárrendezői csapatát a hátam
mögött tudva szeretnék megbízható kiszolgálást adni mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal. Ha lakás-, casco vagy gépjármű kötelező felelősségbiztosítási igénye van, és arra
vágyik, hogy
a szerződéssel kapcsolatos módosítás igényeivel
a károk bejelentésével és későbbi ügyintézésével
kapcsolatos ügyeiben egy olyan személy segítsen, aki gyors és hathatós szolgáltatást tud
biztosítani, forduljon hozzám.
Elérhetőségem:
Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 99. Tel.: 77/501-410
						
Tisztelettel:
Széll Zoltán

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?

Mindent egy helyen? Térjen be hozzánk!
Gyors és udvarias kiszolgálással várjuk  kedves vásárlóinkat.
Élelmiszerek, játékok, italok, vegyi áruk, fényképezőgépek,
fotócikkek, fali- és karórák.
		

		
		
		
		
		

Sana margarin 250 g 				
Jacobs Meridó Mocca kávé 250 g		
5 l-es üdítõ 3 féle íz 				
Paraszt kolbász 					
2 l-es üdítõ 2 féle íz 				
Coca-Cola dupla 2x2 l 199 Ft/db

69 Ft/db
199 Ft/db
179 Ft/db
599 Ft/kg
59 Ft/db

Kirakodóvásár április 20. (szerda)
Petróczky Ferenc

Ján osh alm a, Dóz sa György u. 75. Tel./fax: 77/402-782, 06/20/94-31-283

Április 8. Dr. Mikó Attila, 9. dr.
Tompa László, 10. dr. Tompa
László, 11. dr. Kishonti Attila, 12.
dr. Mikó Attila, 13. dr. Csoboth
Johanna, 14. dr. Tompa László, 15.
dr. Szincsák Eleonóra, 16. dr.
Szincsák Eleonóra, 17. dr. Szincsák
Eleonóra, 18. dr. Csoboth Johanna,
19. dr. Mikó Attila, 20. dr. Tompa
László, 21. dr. Kishonti Attila, 22.
Mikó Attila, 23. dr. Csoboth
Johanna, 24. dr. Csoboth Johanna,
25. dr. Tompa László, 26. dr. Mikó
Attila, 27. dr. Kishonti Attila, 28. dr.
Tompa László, 29. dr. Csoboth
Johanna, 30. dr. Kishonti Attila.
Április hav i
mag án-áll ato rv os i ügyel et i
beo szt ás Ján osh alm a
– Mélyk út – Kéleshalom
– Borota – Rém
Április 8. 16.00 órától – Április 11.
08.00 óráig Dr. Gregus Gábor,
Mélykút, Zöldfa u. 7. Tel.: 460-276,
30/9581-343
Április 15. 16.00 órától – Április 18.
08.00 óráig Dr. Ivanics Mihály,
Jánoshalma, Bíró Béla u. 7. Tel.:
401-283
Április 22. 16.00 órától – Április 25.
08.00 óráig Dr. Vass István,
Jánoshalma, Molnár u. 12., Tel.:
401-415, 30/93-82-255
Április 29. 16.00 órától – Május 2.
08.00 óráig Dr. Erdődi János,
Jánoshalma, Béke tér 10. Tel.:
30/37-42-254

Anyak önyv i hír ek
Szül ett ek: Juh ász Brig itt a
(anyj a nev e: Weil Erik a), Bur ai
Viv ie n (Rost ás Món ik a), Tesch
Enik ő Ann a (Bobár Món ik a),
Kol omp ár Ram ón a (Kol omp ár
Mel ind a),
Friebert
Erik
(Radvánszki Rit a), Bur ai Laj os
(Kol omp ár Arank a), Szeg ed i
Daniella (Béki Barb ar a), Bata
Lill a (Kazinczi Erik a), Nem es
Dáv id (Dr. Kel em en Val ér ia).
Ház ass ág ot köt ött ek: Szánt ó
Mát é és Csill ag Éva
Megh alt ak:
Rozenberger
Jánosné (sz.: Faddi Magd oln a)
86, Nagy Benedekné (sz.: Varg a
Már ia) 90, Szab ó Lászl ó 44,
Agócs Gyul a 54, Besenyei Zol
tán Lászl ó 30, Szab ó Ferencné
(sz.: Zakupszki Franc isk a) 83,
Kasziba György Sánd or 81,
Ném eth Jen ő 39, Ivancsik
Jánosné (sz.: Nagy Marg it) 85,
Mest er Vencelné (sz.: Galgóczi
Marg it Jul ia nn a) 65, Csernus
Mih ály 64, Kom ár om i Jank a 70
éves kor áb an.

