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Lapszámaink itt is olvashatóak!

Jelentős lépés történt a volt 
laktanyában. Jánoshalma 
Város Önkormányzata „Ipari 
területek fejlesztése Jánoshal-
mán” című projektje (DAOP-
1.1.1/G-09-2010-0015) kivi-
telezési munkálatai meg-
kezdése előtt március 26-án 
megtörtént a  munkaterület-
átadás.

A projekt alapvető célja az 
ipartelepítéshez szükséges 
infrastruktúra kiépítése és a 
terület működtetéséhez nél-
külözhetetlen szolgáltatások 
megszervezése illetve elindí-
tása. A projekt előkészítése-
kor elkészültek a tervek, majd a kivi-
telezés során valamennyi területen 
biztosított lesz az alapvető infrastruk-
túrához való csatlakozás. Már  kiépí-
tésre került a közvilágítás hálózata 
A mostani munkaterület egy, a főka-
putól a terület déli feléig húzódó szi-
lárd burkolatú  út kialakításának elő-
készítését szolgálta. A közeljövőben 

megépülő út alkalmas lesz a várha-
tó teherforgalom lebonyolítására is. 
Már van vállalkozás – Haris Józsefé 
–, mely jóformán csak az út megépí-
tésére vár, hogy megkezdhesse tevé-
kenységét. 

A munkaterület átadáson ott volt 
Czeller Zoltán polgármester, Komáro-
mi Lajos alpolgármester, a polgármes-

teri hivatal munkatársai: Bíróné Szeg-
fű Mariann  önkormányzati vagyon-
gazdálkodással foglalkozó munkatárs 
Kasziba Sándor irodavezető, valamint 
a kivitelező útépítő cég a villamos és 
gázenergiát biztosító szolgáltató cég 
képviselői. Mint ismert az ipari terü-
letre a projekt hatására várhatóan 14 
vállalkozás fog betelepülni

2011. év végén elkezdődött, idén folytatódik város-
unkban a START elnevezésű közmunka minta-program. 
A programban részt vevő személyek a helyi munkaügyi 
kirendeltséggel szoros együttműködésben kerültek kivá-
lasztásra. Az önkormányzatnak a személyi feltételek kidol-
gozásánál nagy segítséget nyújtott a kirendeltség meg-
bízott vezetője, Mészáros Pongrác. A program szakmai 
részének kidolgozásában részt vett Czeller Zoltán polgár-
mester, Komáromi Lajos alpolgármester, Malustyik Béla 
alpolgármester, Juhász Zsolt a Városgazda Kft. ügyveze-
tője, Kasziba Sándor, Juhász Anikó a Polgármesteri Hiva-
tal irodavezetői, Maruzsa Tünde a Polgármesteri Hiva-
tal ügyintézője. A program alapelve, hogy tágabb környe-

zetünk, a városon kívül és a város belterületén is gondo-
zottabb legyen. Megtörténik a csapadékvíz elvezető árkok 
tisztítása, átereszek cseréje, járdák felújítása, dűlő-utak 
karbantartása, és 5 ha erdő telepítése. Másik fontos célki-
tűzés, hogy az önkormányzati tulajdonú földek kerüljenek 

megművelésre, és az ott termelt termékek hozzájáruljanak 
a helyi diákélelmezési konyha részbeni ellátásához. 

Húsvét van. Öröm tölti el a szí-
vünket és lelkünket. Jézus Krisztus 
legyőzte a halált, diadalmaskodott 
felette. „Örvendetes napunk támadt” 
énekeljük most lelkesen. Jézus fel-
támadásának köszönhető, hogy a 
halál is más megvilágításban áll előt-
tünk. Többé már nem azt jelenti, hogy 
emberi reményeinknek örökre befel-
legzett. A halál az örök életre kitá-
rulkozó ajtó: küszöbén egy új világ-
ba léphetünk. Amikor Jézus Krisz-
tus halálát megünnepeljük, öröm-
mel emlékezünk arra, hogy halálá-
val legyőzte a halált, és életét adta 
értünk, hogy éljen a szeretet.

Jézus Krisztus halálának megün-
neplésével magát a halál uralmát is 
tagadjuk. A kenyértörés is azért kap-
ta az „Eukarisztia” elnevezést, mert 
lehetővé teszi, hogy minden szenve-
désünk és életünk minden nehézsé-

ge dacára hálát adhassunk.
Amikor egy szeretett hozzátarto-

zónk halálára emlékezünk, hálaadá-
sunkkal azt a tényt erősítjük meg, 
hogy ő már belépett az örök élet vilá-
gába. Ha a halállal kapcsolatban is 
lehetséges a hálaadás, akkor min-
den ügyünkben-bajunkban köszöne-
tet mondhatunk.

Jézus Krisztus, aki maga volt a 
megtestesült élet, mindig azért har-
colt, hogy győzzön az élet. A szen-
vedőket szüntelenül buzdította, hogy 
emelkedjenek felül saját keserveiken.

Erre ösztönöz bennünket a bete-
gek szentsége, amelyben különleges 
módon találkozunk a feltámadt Jézus-
sal; az Ő feltámadása számunkra az 
eljövendő örök élet záloga. Mi, akik 
hiszünk az örök élet ígéretében szá-
munkra a szenvedések már nem elvi-
selhetetlenek. Minden emberi fájdal-
munk, gyászunk, betegségünk, nyo-
morunk révén részt veszünk a hús-
véti misztériumban. A szeretet éltető 
kovásza vagyunk a világban.

Húsvéti ajándék Jézus feltámadá-
sa. Mindnyájunknak az öröm és a 
vigasztalás forrása. Köszönjük meg 
neki a felszabadult örömet, amelyet 
ez a Húsvét jelent nekünk!

Köszönjük, hogy megmutatta iste-
ni hatalmát, legyőzte a gonoszságot, 
a bűnt, a halált, hogy üzent nekünk, a 
halál nem az utolsó állomás.

Köszönjük, hogy a feltámadás után 
is olyan szelíden jóságos maradt. 
Nem kérte számon a vétkeket és a 
gyengeségeket. Azoknak akart aján-
dék lenni, akik szeretik Őt.

Adj erőt nekünk Urunk, hogy hús-
véti örömünk állandósuljon bennünk, 
és tudjunk erről meggyőző erővel 
másoknak is hírt adni.

A feltámadás kegyelmével áldott, 
békés  Húsvétot kívánok Jánoshalma 
minden lakójának

Nagyidai Zsolt 
plébános

Az elmúlt időben sok érdekesnek 
tűnő értesülésről volt hangos az 
utcai híradó  Egy-egy hír különféle 
változatokban volt  hallható a „hal-
lottad?“ kérdést követően. Ezek-
nek jártunk utána, s kérdeztük meg 
egy-két „hírről“ a legilletékesebbet, 
Jánoshalma Város polgármesterét, 
Czeller Zoltánt. Természetesen ki-
használtuk a lehetőséget és más 
aktuális témák is szóba kerültek a 
beszélgetés során. 

A laktanyai fejlesztéssel kap-JHN: 

csolatban melyek legújabb fejlemé-
nyek? Mikor érzékelheti a lakosság 
az új vállalkozások indulását az új 
ipari telepen? Milyen lépéseket ter-
vez az önkormányzat a terület érté-
kesítés terén a jövőben?

Czeller Zoltán polgármester: A 
legújabb fejlemény, amiről beszá-
molhatok, hogy az évtizedeken át 
gazos, elhanyagolt egykori laktanya 
napjainkban minőségi változások 
sorozatán megy keresztül. A fejlesz-
tés a DAOP-1.1.1/G jelű, „Ipari Te-

rület fejlesztése” elnevezést kapta 
ezt mindig hozzá kell tenni, mert az 
Európai Unió így követeli meg. Min-
denesetre elmondhatom, hogy egyik 
legfontosabb célkitűzésünk válik 
valóra, amikor átadjuk a vállalkozók-
nak a közművekkel ellátott területet. 
Régóta várok erre, hiszen 2007-ben 
az első intézkedéseink egyike a lak-
tanyával volt kapcsolatos, és mégis 
5 évnek kellett eltelni, hogy megvaló-
sulni lássam.

Folytatás a 3 oldalon ►

Mi igaz a szóbeszédből?

(folytatás a 3. oldalon  ►)

Feltámadás ünnepén

Feszület visszaállítás

A télen egy család felajánlásának köszönhetően meg lett a fedezete a 
templom előtti vasfeszület felújításának. A Jánoshalmáról elszármazott Eropa 
Nostra díjas Nagy Pongrác díszmű-kovács hatvani vállalkozása végezte a 
felújítást. A január dereka óta megszépült feszület Nagypénteken Dr. Bábel 
Balázs Kalocsa-kecskeméti érek szentelte újra. 

A Start Közmunka Programról

Munkaterület átadása

Járdabontás a Radnóti utcában

Aszfalt javítása a Deák Ferenc utcában

Áteresz lerakása a Béke téren
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Március 3-án 19 óra 23 perckor kap-
ták a jelzést, hogy a Sas utcában egy 
faipari műhely ég. Mikor kiértek 19 
óra 27-kor, már egy nagy lángtenger-
rel találták magukat szembe – tájékoz-
tatott az esetről Nagy Sándor tűzoltó 
parancsnok. Alig néhány perc múlva 
körbe kapták a tüzet, és nem enged-
ték, hogy átterjedjen a szomszédok, 
illetve saját lakóház felé a tűz. Négy 
sugárral oltottak. Lefeketítették a tüzet. 
20 óra 52 perckor kapták a jelzést, 
hogy Borotán lakóházban kémény-
tűz van, ég a stukatúr. Mivel a Sas 
utcai eseménynél az új jogszabályok-
nak megfelelően az időközben kiér-
kezett halasi tűzoltók átvették az irá-
nyítást, így az oltásvezető elküldte a 
jánoshalmiakat Borotára. Mire a bajai 
egység Borotára ért, akkorra megol-
dották a feladatukat, eloltották a boro-
tai tüzet. Már közel 22 óra volt mikor 
hazafelé érdeklődésükre rádióüzenet-
ben azt kapták a halasi oltásvezető-
től, hogy ők is átadták a Sas utcai kár-
területet a tulajdonosnak, kérték, hogy 
ellenőrizze az épületeket, hogy nem 
tapasztal-e füstöt. Március 4-én éjjel 
1 óra 54 perckor kapták a jánoshal-
mi tűzoltók a jelzést, hogy a kora esti 
tűz helyszínén a lakóház ég. Az érte-
sítéstől számított nyolcadik percben 
már a helyszínen szereltek. (A jános-
halmi tűzoltóknak normaidő szerint 8 
perc alatt kell elhagyniuk a laktanyát) 
Ismét egy nagy lángtenger volt. Nagy 
Sándor javaslatára a halasi oltásveze-
tő hármas kiemelt fokozatot rendelt el. 
A jánoshalmi tűzoltóparancsnok tud-
ta, hogy hárman laknak a házban, de 

nem tudta hol annak, ezért a kimen-
tésüket tekintette első számú feladat-
nak. Az ingatlan elektromos hálózatá-
ról az áramot a rendszer automatiku-
san lekapcsolta, kivéve a ház az utcai 
villanykaró közötti részt. Azt viszont 
az áramszolgáltató szakemberei áram-
talanították. A lakás belsejébe szin-
te képtelenség volt bejutni, mert a hő 
visszavágta befelé igyekvőket. Az utca 
felől próbáltak behatolni, de időköz-
ben meglátta az utcán az ott lakókat, 
pizsamában. A tulajdonos elmondta, 
hogy három gázpalack van bent, kettő 
dissou , egy oxigén és egy széndioxid 
palack. A dissou volt legveszélyesebb, 
mert ebből egy a 94 kilós bombának 
felel meg, s amennyiben felrobban, az 
még szomszéd házakat is elvitte volna. 
Ezért a környező lakóknak a veszély 
idejére éjjel el kellett hagyni lakásukat, 
a tűz 100 méteres körzetében. Próbál-
ták a palackokat hűteni a rendelke-
zésre álló erőkkel hűteni, és a 
jánoshalmi tűzoltók a palacko-
kat a szomszédos kert végébe 
vitték, s szerencsére nem rob-
bantak fel. Időközben megér-
keztek a tűzoltók Halasról, Bajá-
ról és Kalocsáról is. A vizünk 
elegendő volt és a falak között 
tudtuk tartani a tüzet. A lakó-
házon sajnos nem lehetett már 
segíteni, mert a padláson évek 
során felgyülemlett por berob-
ban, és ez szakította le a helyi-
ségek mennyezeteit, s pillana-
tok alatt mindent elborítottak a 
lángok a lakásban. Nem tudják 
a tűzoltók, hogy mitől keletke-

zett a tűz- A tulajdonos az esti tűz után 
még éjfél után néhány perccel sem 
talált füstölgő gócokat. Ekkor lefeküd-
tek, mivel nagyon fáradt volt, s csak 
szomszédok tudták felriasztani a bent 
lakókat. A tűz okát még lapzártánkor 
sem tudta hivatalosan megmondani. 
Feltételezések vannak, de bizonysá-
got nem tudunk. 

Azt viszont igen, hogy a romok elta-
karítását hangyaszorgalommal végez-
te a család és segítőik is akadtak. Jel-
lemző, hogy az egyik segítő paprikás 
krumplit vitt, de még az sem maradt 
amivel egyenek, így újabb segítségért 
kellett folyamodni, hogy evőeszközhöz 
jusson a katasztrófa sújtotta család.

Sajnos az utóbbi időben kijutott 
nekik a rosszból, hiszen a fiuk egyik 
szenvedő alanya volt a pont egy éve 
két halálos áldozatot követelő baleset-
nek Kiserdőnél. A házuknál immár 
negyedszer volt tűz. 

Ágoston Endréné törékeny alko-
tásait már a jánoshalmi közönség 
is megcsodálhatta, igaz nem  hús-
vét táján. Azt kérdezzük, hogyan 
vált művésszé, hiszen amit csinál az 
maga művészet. Így vall minderről:

– Gyermekkorom óta szeretek 
rajzolgatni, Hacsak ceruza kerül a 
kezembe automatikusan „firkálgatok”, 
rajzolok apró virág és mértani for-
mákat.

Korábban könyvelőként dolgoz-
tam hosszú éveken át. Amikor meg-
szűnt a munkahelyem a férjemmel 
együtt kényszervállalkozásba kezd-
tünk. Áru,- majd tojáshéj forgalma-
zással foglalkoztunk.

E munka kapcsán kerültem a tojás-
festők közelébe. Szíven ütött a lát-
vány, a felismerés: Én ezt tudom csi-
nálni, hiszen ilyen motívumokat raj-
zolgatok gyermekkorom óta. 

Fűtött, hajtott a vágy, hogy kipróbál-

jam a képességeim a tojáshéjon is.  A 
tojásfestés, -karcolás technikáját kel-
lett elsajátítanom. így jutottam el a 
tojáskarcolás művészetéhez, amely-
nek kibontakozásában nagy segítsé-
get kaptam a családomtól. 

Magam és a családom nagy meg-
lepetésére már az első munkadarab-
jaim megfeleltek a követelménynek, 
elismeréssel minősítették a színes, 
karcolt tojásaim. 

Ma már vállalkozóként foglalko-
zom a díszítőművészet ezen ágá-
val. Mintadarabjaim külföldre is elju-
tottak. Tudásom rendszeres szak-
mai továbbképzéseken, kiállításokon 
tökéletesítem. Hímes tojásaimmal 
szeretnék másoknak is akkor örömet 
szerezni, mint amit nekem okoznak 
az elkészítésükkel. Ezért ajánlom szí-
ves figyelmükbe lakásdísznek, aján-
déktárgynak.

Kívánjuk, hogy még sokáig hódol-
hasson művészeté-
nek jó egészségben!

k r

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

2012. márciusában Temerinből 
hárman, Szenttamásról négyen tet-
tek Jánoshalmán állampolgársági 
esküt, megszerezték, illetve vissza-
szerezték ezzel a magyar állampol-
gárságot. 

A képen a temerini család látható. 

A szenttamásiak nem járultak hozzá, 
hogy bemutassuk őket az újságban. 

Kívánunk mindannyiuknak jó erőt, 
egészséget, sok boldogságot, sze-
rencsés jó lehetőségeket az életük-
ben, békés egymás mellett élést az 
ottani nemzethez tartozókkal.

Dr. Benda Dénes címzetes főjegy-
ző jegyezte ellen annak az Együttmű-
ködési Megállapodásnak a szövegét, 
amelyet a Bács-Kiskun Megyei Agrár-
kamara képviseletében Kőváriné dr. 
Bartha Ágnes elnök és Jánoshalma 
város képviseletében Czeller Zoltán 
polgármester kötöttek a helyi gazda-

ság fejlesztése érdekében. A két fél 
közös célkitűzése a fenntartható vidék 
megteremtése, megőrzése, melynek 
érdekében együttműködésre vállal-
koznak, lehetőség szerint mind a ter-
vezésben, mind a megvalósításban, 
mind a források megteremtésében; a 
város-vidék kapcsolat erősítésében.

Állampolgársági eskü

Megállapodtak

Somogyi Szilárd legújabb 
nagysikerű rendezése

„A remény szó jut leginkább 
eszembe, amikor a Szörényi-
Bródy művekre gondolok. Be 
kell vallanom, már négyéves 
koromban kívülről tudtam az 
István, a királyt, s akkor komo-
lyan készültem rá, hogy egy-
szer majd játszom benne.”- írja 
Somogyi Szilárd.

Hatalmi téboly a halálig – 
így fogalmaz a kritikus, Bóta 
Gábor

Ováció fogadta Somogyi Szi-
lárd hatásos rendezésében, a 
többek által a kultusz előadás-
sá vált István, a király foly-
tatásának tartott darab, ami-
hez új dalok, jelenetek is szü-
lettek. Állva tapsol a közönség 
Szörényi Levente-Bródy János 
Veled, Uram! című rockoperájá-
nak premierjén, a Budapesti Operettszínház előadásában, 
a Thália épületében. A szűnni nem akaró hatalmi tébolyról 
szóló darab erősen aktuális.

Somogyi Szilárd a Heti válasznak elmondta: az egy évti-
zede bemutatott darabba új életet leheltek az új dalok és 
a megváltozott történetszerkezet. Így vérbeli királydrámá-
vá vált.

“Filmszerűbbé, gyorsabbá tettük az előadást, s új jele-
netek születtek. Forgószínpaddal dolgozunk, 42 forgás 
lesz benne és montázs, tehát egyszerre több helyszínen 
zajlanak párhuzamosan az események. Így a viszony-
rendszereket is jobban meg tudjuk jeleníteni. Ez ugyanis 
egy királydráma, ahol többen is pályáznak István trónjára, 
többfajta érdekcsoport ütközik össze, nemcsak a keresz-
tények és pogányok harcáról van szó. Beleszól a nyugat, 
a pápa, a német-római császár, és más szelek is fújdo-

gálnak, míg egy sokszögű, szinte szociometriai őrültekhá-
za kerekedik ki a végén. (…) Aki látta a 2000-es verziót, 
nagyon meg fog lepődni, szeme-szája tátva marad. Popu-
lárisabbat, befogadhatóbbat fog kapni. Érteni fogja. Nem 
azt mondom, hogy eddig nem volt érthető, csak egy olyan 
szintű történelmi háttértudással kellett rendelkezni, ami 
nem biztos, hogy mindenkinek megvan. Ez nem az Ist-
ván, a király kettő, de annak méltó folytatása. Kiegészült 
hat teljesen új, dallamos dallal, tehát sikerült több ponton 
elrejteni teljes értékű számokat a 2000-es bemutatóhoz 
képest.(…) Én inkább ötletbörze vagyok, aki megfogalmaz 
problémákat, felvet lehetőségeket, ebből a Levente és a 
János elfogadott dolgokat, ez alapján kikerekedett a tör-
ténet. Soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen dolog-
ban részt vehetek, 33 évesen leborulok előttük“ – fogalma-
zott Somogyi Szilárd rendező.  

S-S-P

Veled, Uram…

Felhívás
2012. március 03.-ról 04.-re virradó éjszaka János-
halmán a Sas utca lakói olyan tüzeseteknek voltak a 
szemtanúi, ami egy család otthonának teljes megsem-
misülését okozta.
Ingatlanuk és minden ingóságuk a tűz martaléká-

vá vált.
A környezet lakósaiban az esetet követő gyors segít-
ségnyújtáson túl (a ruhanemű és mindennapi hasz-
nálati cikkek) megfogalmazódott további támogatás 
szükségessége és lehetősége.
Ennek érdekében megszólítunk minden együtt érző 
és adakozni tudó személyt, vállalkozót, hogy adomá-
nyukkal támogassák a kárt szenvedett 

Dudás József családját
Ennek lehetősége a Borotai Takarékszövetkezet 
Jánoshalmi Kirendeltségének Fiókjában nyitott 
bankszámlaszámra történő befi zetéssel vagy átuta-
lással 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 Pong-
rác, Kapitány Sándorné, Katona Lajos, Kazinczi Lász-
ló, Kiss Tamás, Kotró Sándor, Lipka Zoltán, Mészá-
ros László, 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 

Egy este két tűz egy háznál

Karcoló díszítőművész
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◄ (folytatás az 1. oldalról)
A program kidolgozását szakmai 

tanácsokkal segítette a VM. Kelet-
Magyarországi Szakképző Köz-
pont vezetése, Taskovics Péter igaz-
gató úrral az élen, Molnár István a 
Bácska-Kincse Szövetkezet vezető-
je, és Király Csaba mezőgazdasá-
gi vállalkozó és Tóth Imre paprika-
termelő. A programelemek koordiná-
lását a Városgazda Kft. munkatársai 
Terner Alíz, Kiss Imre, Tóth Szabolcs 
irányítják, a mezőgazdasági projektet 
Lipka Ákos mezőgazdasági üzemmér-
nök vezeti.

Belvízelvezetés
Program ideje: 2012. 

02.06-2012.12.31.
Program célja:

Jánoshalma Város csapadékvíz és 
belvíz elvezetése nem teljesen meg-
oldott. A közel 65 km elsősorban nyílt 
csapadékvíz elvezető árok sok helyen 
nem tölti be funkcióját. Jelenleg az 
önkormányzat rendelkezik belvízvé-
delmi tervvel, mely alapján a mun-
kák kivitelezhetőek. Az ADUKÖVIZIG 
2011. évben felmérte a város belvíz-
zel sújtott részeit és javaslatokat tett a 
problémák megoldására.

Az utcai árkok sok helyen feliszapo-
lódtak, rosszak a lefolyási viszonyaik.

A foglalkoztatásban 15 fő vesz 
részt, a 2011. évben elkezdett mun-
kát folytatják.

Eddig elvégzett munkák: Kálvá-
ria utca, Kölcsey utca, Vörösmarty 
utca, Orczy utca, Kórház utca, Tompa 
Mihály utca, Béke tér 

Dűlő-utak javítása
Program ideje: 2012.03.01-

2012.11.30
Program célja:

A projektelem keretében olyan 
dűlőutak javítását tervezzük, amelyek 
nagyobb forgalmat bonyolítanak le, 
fontosak a jánoshalmi gazdák számá-
ra. A dűlőutak kimérése után gréderes 
útjavítást végzünk, mellyel sima felü-
letet képezünk. A dűlőutak javítása 
mellett az út menti fásítást, valamint 
a jelenleg az utak mellett lévő benőtt 
fás-bokros területek tisztítását is meg 
kívánjuk oldani.

A projekt megvalósítását rendkívül 
fontosnak tartjuk, hiszen a gazdálko-
dók területeik megközelítésének meg-
könnyítését szolgálja. E mellett kör-
nyezetvédő szempontokat is szolgál, 
valamint a város környezetvédelmi 
programjának is eleme a dűlő-utak 
fásítása.

Ezúton is kérjük a tisztelt gazdálko-
dókat, hogy a földmérés során elhe-
lyezett jelző karókat ne bántsák, és 
az ősz folyamán eltelepítésre kerülő 
facsemetéket óvják.

A foglalkoztatásban 20 fő vesz 
részt.

Eddig elvégzett munkák: Orczy utca 
vége, Kettőshegy dűlő,  Szőlő utca,  
Diófa utca,  Meggyfa utca
Illegális hulladéklerakók 

felszámolása
Program ideje:  2012.03.01-

2012.12.31.
Program célja:

Jánoshalma közigazgatási terüle-

tén, főként a város peremén és a 
város közvetlen közelében lévő utak 
mentén felhalmozódott illegális hul-
ladéklerakás felszámolása. A projekt 
keretében konténer bérlése történik, 
melybe az illegálisan lerakott hulla-
dék kerül, majd a konténereket a Hul-
ladékgazdálkodási Kft a működtetésé-
ben lévő lerakóba szállítja. A projekt-
ben 11 fő vesz részt. 

Eddig elvégzett munkák:- Mátyás 
király utca és környéke, Tópart utca, 
Móricz Zsigmond utca, Orczy utca 
vége, Hosszúhegyi utca vége, Erzsé-
bet téri parkerdő

Közúthálózat javítás
Program ideje:  2012.02.06 

-2012.12.31.
Program célja:

A program keretén belül a város 
közúthálózatának, járdáinak javításá-
ra kerül sor, valamint az Önkormány-

zat részére térkő gyártást tervezünk. 
A városban mintegy 700-800 m jár-
da készítésére és javítására nyí-
lik lehetőség, valamint utak kátyúzá-
sára is sor kerül. Megvalósul a park-
ban, a templom melletti járdaszakasz 
térkővel való burkolása, melyhez a 
városközpont felújítása során felsze-
dett Béke téri járda térköveit használ-
juk fel.

A programban 20 fő vesz részt.
Eddig elvégzett munkák:- hó elta-

karítás, síkosság mentesítés, térkő 
gyártás, anyagválogatás (bazaltkő),  
kátyúzás (Orczy, Dr. Szobonya, Deák 
Ferenc, Szabó apát utca)

Mezőgazdasági projekt
Program ideje:

 2012.03.01 -2012.12.31.
Program célja:

A mezőgazdasági projektben ter-
mesztő berendezésben és szántóföld-

ön is kívánunk növénytermesztéssel 
foglalkozni.  A programban 1 ha prita-
minpaprika, 1,1 ha kápia paprika, 1,5 
ha burgonya valamint 2,9 ha kukorica 
termesztést fogjuk végezni. E mellett 
a Diákélelmezési konyha felhaszná-
lására zöldségféléket termesztünk. Az 
önkormányzat Orczy utca telkén fólia-
sátrat építettünk, melyben a palántá-
kat neveljük.

A programban 31 fő dolgozik.
Eddig elvégzett munkák: fóliasátor 

építés, magvetés, talaj előkészítés,  
veteményezés., 
Egyéb téli foglalkoztatás 

(fásítás)
Program ideje:  2012.03.01 

-2012.12.31.
Program célja:

A projekt keretében az Önkormány-
zat tulajdonában lévő, jelenleg nem 
hasznosított zártkerti területeken, 
mintegy 5 ha-on fásítást (erdőtelepí-
tést) kívánunk végrehajtani.

A telepítés ősszel fog elkezdődni, 
addig a területek előkészítése folyik. 
A program keretén belül meg kívánjuk 
oldani a vízgyűjtő tavaink medrének 
tisztítását, a nád és egyéb a meder-
ben nőtt fás szárú növények kivágá-
sát. A nyár folyamán a parlagfű irtását 
is elvégezzük.

A programban 10 fő dolgozik.
Eddig elvégzett munkák: a fásítani 

kívánt területek egy részének tisztítá-
sa, nyílt csatorna tisztítás  

Kasziba Sándor 
irodavezető

Maruzsa Tünde 
ügyintéző

◄ (folytatás az 1. oldalról)

Ha nem is egy regényt, de terjedel-
mes elbeszélést lehetne írni erről a 
folyamatról. Környezetvédelmi teher-
mentesítéssel, a földbe süllyesztett 
üzemanyagtartályok, a régi trafóhá-
zak körüli föld cseréjével kezdődtek a 
munkálatok. Emlékszem, hogy meny-
nyire siettettük volna az előrehaladást, 
még a válság előtt voltunk, az MSZP 
kormány a gazdaság felpörgetéséről 
beszélt, egy hátrányos helyzetű tele-
pülésre úgy kellettek volna a betele-
pülő vállalkozások, új munkahelyek, 
mint egy falat kenyér! Pályázatokat ke-
restünk, amiből fi nanszírozni tudjuk a 
terület felújítását, ez nem volt könnyű. 
Végül a Leghátrányosabb Helyzetű 
Kistérségek számára kiírt Zászlóshajó 
programba sikerült belealkudni a mi 
fejlesztési elképzeléseinket. Világosan 
láttuk, ahhoz, hogy egy vállalkozás 
megtelepedjen, nem elég a puszta 
terület, ide közművek kellenek, víz, 
szennyvíz, áram, és gáz, valamint 
utak. Nagyon kevés gazdaságfejlesz-
tési projektet fogadtak el, de a mienk 
közöttük volt. Sikerült elfogadtatni a 
minisztériummal még azt is, hogy az 
a vállalkozás, aki a mi térségünkben 
fejlesztést végez, 50% helyett, 70%-
os támogatásban részesüljön! Nagy 
eredmény volt ez, annak ellenére, 
hogy a pénzügyi válság ekkor már a 
nyakunkon volt, bizakodtunk. Elkezdő-
dött a tervezés, a DÉGÁZ, DÉMÁSZ, 
az útfelújítási, a víz-szennyvíz tervek, 
az engedélyeztetési folyamat hosz-
szú időt vett igénybe. Most jutottunk 
oda, hogy a munkaterület átadása: 
2012. március 26-án, 10 órakor meg-
történt, a kivitelezők elkezdték a fel-
újítási munkálatokat. Előreláthatólag 
a nyáron lesz készen, a felújított főút 
mellett közművesített telkek állnak 
majd az érdeklődők rendelkezésére. 
Eddig is tájékoztatást tettünk közzé 
különböző fórumokon, a helyi vállal-
kozások számára, a Jánoshalmi Hu-
nyadi Népében, Jánoshalma Város 
honlapján, a megyei lapban, de a 
projekt befejezésével ennél szélesebb 
körben tervezzük meghirdetni feltáru-
ló lehetőségeket. A honlapon jelenleg 
is rendelkezésre állnak a területek 

helyrajzi számai, méretei, értékesítési 
árai. Eddig is minden érdeklődő vál-
lalkozással személyes tárgyalásokat 
folytattunk, több olyan terület is van, 
amire fejlesztési elképzelés keretében 
pályázatot nyújtottak be, és a vállalko-
zóval opcionális szerződést kötöttünk. 
Új vállalkozás a területen Haris József 
építőanyag kereskedése már megnyi-

tás előtt áll (lásd a helyszínen készült  
felvételünket), nemrégiben jelezték, 
hogy a Gyümölcsfelvásárló és Pálin-
kafőző tervei is készen vannak. Ebben 
az évben nagyot léptünk előre. 

 A szennyvíz beruházás meg-JHN: 
kezdésének konkrét időpontja foglal-
koztatja a lakosokat. Sokan szeret-
nék már, ha leindulna a beruházás.

Czeller Zoltán polgármester: Ki-
csit kapcsolódik az előző kérdéshez 
a válaszom. Sokan gondoljuk úgy, a 
szennyvízberuházás egyik feltétele 
a vállalkozások megtelepedésének 
Jánoshalmán, ezért rendkívül fontos 
fejlesztési terület.
Éppen a Jánoshalmi Hunyadi Népe 
legutóbbi számában írtam arról, hogy 
a FIDIC mérnöki cég már kiválasztás-
ra került, és a tervek szerint még eb-
ben az évben elindul a beruházás. 
Megértem, hogy a lakosok türelmetle-
nek, mert mi is, akik éveken keresztül 
dolgoztunk benne, szeretnénk már 
látni az „első kapavágást”. Jelenleg 

a projektmenedzsment, a PR cég és 
a kivitelezőre vonatkozó közbeszer-
zési eljárás folyik a háttérben. Így 
mondom, mert a munkatársaimnak 
és nekem például előtérben vannak 
a teendők, de a lakosság ebből nem 
lát semmit. Ezért gondolhatják úgy, 
hogy nem történik semmi, pedig de-
hogynem! Nagyon lényeges, hogy kik 

kerülnek kiválasztásra ezeknek a fel-
adatoknak az elvégzésére. Ők fogják 
majd koordinálni a munkát, feltúrni az 
utcákat, lefektetni a csöveket, megépí-
teni a szennyvíz tisztító-művet, és így 
tovább. 
Mindazonáltal közelebbi időpontot 
lehetetlen felelősséggel megjelölni 
kezdési időpontnak. Úgy fogalmazok, 
hogy abban az esetben, ha minden 
közbeszerzési eljárás eredményes 
lesz elsőre, akkor a nyár végére el-
indul a beruházás. Ellenkező esetben 
további csúszás várható, amire remé-
lem, nem kerül sor.

A közigazgatás átszervezésé-JHN: 
vel kapcsolatban milyen, lakosságot 
is érintő fejlemény várható a követ-
kező hetekben, hónapokban?

Czeller Zoltán polgármester: Úgy vé-
lem, ebben az évben nem lesz számot 
tévő változás ezen a téren. A járások 
kialakításával kapcsolatos koncepci-
ót még ezután tárgyalja a parlament. 
A tervek szerint Jánoshalma járási 

székhely lesz. A tervezetben a jelen-
legi kistérség települései tartoznak 
majd a Jánoshalmi Járáshoz, vagyis 
Borota, Kéleshalom és Mélykút. Rajtuk 
kívül a bajai kistérségből Rém is jelez-
te hozzánk a csatlakozási szándékát. 
Végleges döntés még nem született 
a kérdésben. Figyelemmel kísérve 
az átszervezés tervezetét, úgy lá-
tom lényegében Jánoshalmán nem 
várható a lakosság számára észre-
vehető változás. A közigazgatásban 
dolgozók számára viszont több, mint 
20 év önkormányzatiságban eltöltött 
év után, sok újdonság lesz. Fenntartó 
szempontjából különválnak a hatósági 
és az önkormányzati feladatok. Pél-
dául a Gyámügy az Okmányiroda, az 
Építésügyi hatóság a tervek szerint 
állami fenntartású lesz. Gyakorlatilag 
2013. január 1-től kerülnek kialakításra 
a járási hivatalok. Amennyiben a térsé-
günket érintő döntések megszületnek, 
haladéktalanul tájékoztatást fogunk 
adni a lakosság részére.

Azt beszélik a városban, hogy JHN: 
az önkormányzat egyik, bizalmi ál-
lásban lévő alkalmazottját elbocsá-
tották, mert fontos iratokat „csempé-
szett” ki a hivatalból, amely a város 
kereskedelmi élete szempontjából 
fontossággal bírt. 

Czeller Zoltán polgármester: Dr. 
Benda Dénes címzetes főjegyző úr 
már tájékoztatott volna engem, ameny-
nyiben a szóbeszéd igaz lenne. 
Egyébként mindig is jókat derültem a 
„Falurádió” hírein. Szerencsére ez a 
tulajdonságom megmaradt azután is, 
hogy a hivatalba kerültem dolgozni. 
Minél nagyobb badarság, engem an-
nál jobban szórakoztat. Szerintem a 
kereskedelmi rádiók legmenőbb po-
én-gyárosai elbújhatnak a jánoshalmi 
piaci „Hallottad Julcsa?…” kezdetű 
helyi ízekkel fűszerezett zamatos, 
fantáziadús, helyenként pikáns törté-
netei mellett. Ezen túlmenően magam 
is ismerek olyan személyeket, akik 
nem tudják másként látni a körülöttük 
lévő történéseket, csak negatív szem-
üvegen keresztül. De ez nem nekem 
rossz, hanem nekik. Nagyon egyszerű 
kérdés jut eszembe: mitől boldogok tu-
lajdonképpen? 
Visszatérve a piaci pletykákra, ezek-

nek a történeteknek a kitalálói valószí-
nűleg rendkívül hasznos tagjai a kö-
zösségnek, mert nem csak magukat, 
hanem másokat is szórakoztatnak. 
Ráadásul ingyen! Már akik értik a hu-
mort…
Egyébként pedig nem minden esetben 
lehet humorosra venni a fi gurát. Pél-
dának okáért, ha a rosszindulatú, ha-
zug pletyka becsületbe gázoló jellegű, 
vagy a családi békét veszélyeztetné, 
fel kell jelenteni a hír terjesztőjét! Egy-
szerűen azért, mert nem lehet valakit 
büntetlenül bemocskolni, hazugságok-
kal tönkretenni az életét. Ezt mindenki-
nek tudomásul kell venni!

Ugyancsak e kérdés körbe tar-JHN: 
tozik az a szóbeszéd, hogy város, il-
letve az önkormányzat pert vesztett 
a multikkal szemben. Emiatt egyesek 
szerint 50, mások szerint 350 millió 
forint kártérítés megfi zetésére köte-
lezték az önkormányzatot az elma-
radt beruházások miatt. 

Czeller Zoltán polgármester: Nem 
tudok semmiféle perről a „multik és az 
önkormányzat” között, pláne bírságról 
nem. Nincs semmilyen valós alapja a 
szóbeszédnek. Egyszerűen hazugság 
az egész per és bírság körüli mizéria. 
Arról viszont tudok, hogy a legutóbbi 
pályázatunkon 429 millió forintot nyert 
Jánoshalma és térsége a Gyermek-
szegénység Elleni Programra. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy erről még 
nem hallottam semmilyen pletykát, 
pedig erről jobbító szándékkal igazán 
érdemes lenne beszélgetni, bármilyen 
társaságban is jönnek össze az embe-
rek. Ezen túlmenően nekünk, telepü-
lésvezetőknek, most abban a kivételes 
helyzetben lesz részünk, hogy nem 
csak beszélgetünk majd róla, hanem 
megpróbálunk tenni a gyermekek, és 
családok további elszegényedése el-
len valamit. Ehhez a törekvéshez kí-
vánok minden munkatársamnak a pe-
dagógia, az egészségügy, a szociális 
szférában dolgozóknak sok erőt, és jó 
egészséget! 
Azoknak pedig, akik nem tudnak a 
térség további elszegényedése ellen 
küzdeni, azok legalább drukkoljanak 
nekünk, hogy sikerüljön eredményeket 
elérnünk! Köszönjük!

Blázsik Sándor

Mi igaz a szóbeszédből?

Tájékoztató a Start Közmunka Programról

munkálatok a fóliasátorban
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Nemzeti ünnepünkön március 15-én a szép, lágy és lelket is 
simogató tavaszi napsütésben, az ünnephez méltó módon emlé-
keztünk az 1948-49 forradalom és szabadságharc kitörésére, a 
164. évvel ezelőtti eseményekre.

A Szent Anna templomban az ünnep alkalmából ünnepi szent-
misét mutatott be Nagyidai Zsolt plébános, Kollár Balázs káp-
lán és Baranyai László budapesti plébános. Az ünnepi szentmi-
se szónoka Baranyai László volt. A szertartást a Hősi Emlékmű-
nél koszorúzás követte, majd az Imre Zoltán Művelődési Központ-
ban a Szent Anna Katolikus Iskola diákjai adtak ünnepi műsort. Az 
irodalmi összeállítást követően Czeller Zoltán Jánoshalma polgár-
mester mondott ünnepi beszédet.:

„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, 
akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az embe-
rek.”” (Wass Albert)

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe a hazasze-
retet ünnepe. E nap emlékezete azért fontos számunkra, mert hűen 
összegzi magyarságunk minden fontos pillérét: nemzeti büszkesé-
günket, önálló nyelvünk és kultúránk tiszteletét, szabadságszeretetün-
ket. Minden magyar, éljen az anyaországban vagy bárhol a világban, 
ugyanezt érzi: amikor eljön a tavasz, eljön március 15-e, akkor kokár-
dát tűzünk, és ünnepelni indulunk.

Nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de legbelül, a lélek 
is ünneplőbe öltözik, szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a 
magyar szívdobbanás. Összejövünk szembenézni a múlttal, álmod-
ni a jövőt, de főleg feltenni önmagunknak és egymásnak a kérdést: 
„Ment-e ügyünk, a magyarság ügye, általunk elébb?” Mit tettünk együtt 
és külön-külön, azért, hogy a ránk bízott örökséget, magyarságunkat, 
mindent, ami ezzel jár: értékeinket, szokásainkat, röghöz kötöttségün-
ket, erőforrásainkat megőrizzük, új tartalommal és értékekkel gazdagít-
suk, hogy aztán továbbadhassuk az utánunk jövőknek?

Ehhez a számvetéshez keresünk fogódzókat nemzeti ünnepünkön, 
felidéztük azt, ami Kossuthot, Klapka Györgyöt, gróf Széchenyi Istvánt, 
a legnagyobb magyart, a rettenthetetlen Bem apót és pártfogoltját, a 
lánglelkű Petőfi Sándort, képessé tette a rendkívüli helyzetben rendkí-
vüli feladatok vállalására. Felidézzük a nagy elődök példáját, hogy erőt 
és hitet, vagy éppen iránymutatást merítsünk a napi munkánkhoz.

Ez az érzés, tisztelt emlékezők, nem más, mint a szabadság akará-
sa, a nemzet szabadsága és a nemzetet alkotó pol-
gárok szabadsága. A magyar szabadságé, amelyért 
Petőfi Sándor legdrágább kincsével, az életével 
fizetett. Pedig annyi írnivalója maradt elkezdetlen 
és befejezetlen! A magyar szabadság ünnepe ez a 
mai, amelyért Kossuth Lajos szülőföldje elhagyásá-
ra kényszerült, és soha azután nem láthatta azt.

„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egy-
mást szeretik azok, akik egy hazában élnek. De 
ezt olyan nehezen értik meg az emberek.”

164 év választ el bennünket 1848 hőseitől, de 
a szabadságvágy melletti határozott kiállásunk-
nak semmit sem szabadna változni! Figyeljük meg, 
hogy különösen akkor ragaszkodunk a szabadsá-
gunkhoz, ha nagy a baj, ha látjuk azt szétfoszla-

ni… Nehéz időben eljön az a pillanat, amikor az embereknek meg kell 
érteni: az ország ügye a saját ügyük is. El kell jönni a pillanatnak, ami-
kor megértik, a politikában nem a pártok érdeke, hanem a saját sze-
mélyes jövőjük forog kockán és a gyermekeik jövője… A mi jövőnk és 
a mi gyermekeink jövője!

Március 15. napjainkban is példát ad nekünk a nemzeti összefo-
gásból. Emlékezzünk! A viták ellenére (Széchenyi-Kossuth, Deák-Eöt-
vös) nem volt olyan magyar közéleti személyiség, aki Bécs szándéka-
it próbálta volna védeni, magyarázni a forradalmi magyarságnak. Nem 
magyarázkodtak Bécsnek, nem fordultak szembe a nemzettel (nem 
akarták megvédeni a nemzetet a nemzettől). A magyar a magyar-
nak kívánt megfelelni, a nemzet egységét, a nemzet érdekét minde-
nek fölött állónak tartotta. S ezzel lett hitele Európában! Magyar ember 
a magyarnak semmilyen körülmények között nem lehet ellensége! Ez 
1848 üzenete a mának!

Minden magyar embernek meg kell érteni, valójában nem az a kér-
dés, hogy kinek milyen a világról alkotott képe, hogy ki jobb-és balol-
dali, ha a nemzet szabadsága van végveszélyben! Meg kell hallani ’48 
üzenetét, ami az optimizmust sugározza:

„Bizony mondom, hogy győz most a magyar
Habár ég s föld ellenkezőt akar!
Azért nem győzött eddig is e hon, 
Mert sohase volt egy akaraton;
Most egy a lélek, egy a szív, a kar…
Mikor győznél, ha most sem, oh magyar?”
Számomra, számunkra természetes kell, hogy legyen, hogy 

magunknak érezzük magyar népünk múltját, jelenét és jövőjét. Örülünk 
annak, amiben nagy - szomorkodunk amiatt, amiben vétkes, nekünk is 
fájnak sebei, megpróbáltatásai. Mindemellett szeretnünk kell a hazán-
kat, küzdeni és dolgozni érte. Az Árpádok, Nagy Lajos, a Hunyadiak, a 
Zrínyiek, a Rákócziak, Széchenyi és Deák Ferenc örökösei vagyunk! 
Nem szabad eltékozolni ezt az örökséget! Magyarok vagyunk! Olyan 
örökséget kaptunk elődeinktől, ami arra kötelez bennünket, hogy a 
világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Ez a szándék kell, 
hogy vezérelje a politikusaink, a vezetőink, és a mi életünket is! Ennek 
a törekvésnek meg kell, hogy mutatkozzon az ország, a települések, a 
családok, és az egyének életében is!

A jövő mindig arra van, amerre még nem jártunk, de menni szeret-
nénk. Ez az út sosincs készen, ezt az utat meg kell építeni. A jövőbe 
az tud eljutni, aki veszi a bátorságot, hogy elinduljon egy olyan úton, 
melyen korábban senki sem járt. Nem véletlenül idézem Wass Albert 
szavait záró gondolataimban:

„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, 
akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az embe-
rek.”

Azt kívánom az ország és főként Jánoshalma népének: értsük meg 
a szavak mögött rejlő igazságot! Az összefogás, az egymás tisztelete, 
megbecsülése segíthet ebben. 

Egy bizonyos: a jövő emberei azok lesznek, akik képesek megte-
remteni a jövőt, az ország, és Jánoshalma jövőjét. Azt kívánom, hogy 
a múltból -1848 példájából is - erőt merítve minél többen legyünk, akik 
szolgáljuk a hazánkat, és gazdagítjuk a településünket! 

Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

Belügyminisztérium
Tállai András 

Önkormányzati államtitkár 
Czeller Zoltán polgármester úr részé-
re
Jánoshalma Város Önkormányzata 
Tisztelt Polgármeter Úr!
Jánoshalma Város Önkormányzat a 
bölcsődék és közoktatási intézmé-
nyek infrastruktúrális fejlesztéséhez, 
valamint közösségi buszok beszerzé-
séhez kapcsolódó központi előirány-
zatból származó támogatás igénybe-
vételének részletes feltételeiről szó-
ló /1/2010 (II.19) ÖM rendelet (továb-
biakban: rendelet)  alapján óvoda inf-
rastrukturális fejlesztésére 11.820.000 
Ft. támogatásban részesült. A János-
halma Város Önkormányzat által – a 
támogatási szerződés 13. pontja alap-
ján megküldött beszámolót köszönettel vettem, azzal összefüggésben az 
alábbiakban tájékoztatom.
Tájékoztatom a Polgármester Urat, hogy  támogatás felhasználásáról készült 
beszámolót elfogadom.
Engedje meg, hogy ezúton fejezzem ki elismerésemet munkájáért, melynek 
eredményeképpen sikeresen felhasználták a támogatást.
Polgármester Úr munkájához további sok sikert kívánok.
Budapest, 2012. február 28-án.

Üdvözlettel: Tállai András

Államtitkári elismerés

Tisztelt testvérvárosi barátaim!
Nekünk magyaroknak, székelyek-

nek március hava a szabadság és a 
megújulás ünnepe.

Ma március 15.-én a bátor, igaz hitű 
márciusi ifjakra, a mártírokra, a for-
radalmárokra emlékezünk, akik éle-
tüket is feláldozták a szabadságért. 
Hittek abban, hogy közös eszméik 
előbbre viszik a nemzet és a haza 
ügyét. Az elmúlt évszázadok bebizo-
nyították, hogy nem volt hiábavaló az 
áldozathozatal, az eszmékért kion-
tott vér. Céljaink eléréséhez gyakran 
nagyon sok időre van szükség, amíg 
az erdemények láthatóak, érezhető-
ek lesznek.

Pontosan 164 év telt el a szabad-
ságharc kitörése óta, a forradalom 
idején meghirdetett 12 pont megva-
lósulása is kitartással és áldozattal 
jött létre. Számunkra, itteni emberek 
számára ezek közül legfontosabb a 
12-dik pont: „Unió Erdéllyel".

Nem messze tőlünk, a Nyergestetőn 
nyugszanak hőseink, akik életüket 
áldozták a nemzet védelméért az 
1848-as szabadságharcban, a mai 
ünnepet nekik köszönhetjük.

Ma itthon Erdélyben vagy szűkebb 

pátriánkban, a Székelyföldön szaba-
don ünnepelhetjük nemzeti ünnepe-
inket, magyar állampolgárként a szü-
lőföld elhagyása nélkül. Ezen ünnep 
alkalmával is köszönet a Magyar 
Országgyűlésnek, hogy lehetőséget 
teremtett a magyar állampolgárság 
megadására. Mi tusnádfürdőiek elég 
sokan éltünk ezzel a lehetőséggel 
és reményeim szerint a jövőben még 
sokan fogják igényelni ezt.

Jövőnket az Európai Unió alkotta 
nemzetek közösségében tudjuk elkép-
zelni, felemeljük szavunkat a Székely-
föld területi Autonómia megadásásért.

A Kárpát-medencében élő magyar 
nemzettársaink számára az Anya-
országgal való szoros kapcsolattar-
tás egyik legfontosabb célkitűzés kell 
legyen.

Kedves testvérvárosi barátaink, 
március 15.-e emlékünnep, emléke-
zünk a magyar nemzet cselekedetei-
re, megfogalmazzuk követeléseinket, 
imába foglaljuk álmainkat, szavakba 
öntjük fájdalmunkat, megmaradásunk 
érdekében kiállunk közösségünk mel-
lett, ahogyan őseink tették egykor.

A nemzeti ünnep alkalmával helye 
van az örömnek, az együtt ünnep-

lésnek, egymást biztatva, bátorítva 
tudunk együtt lenni, egymás szemébe 
nézni, egy jobb jövőt kívánni magunk 
és nemzetünk számára a Teremtőtől.

Isten minket úgy segéljen.
Testvéri szeretettel,
Albert Tibor, a tusnádfürdőiek pol-

gármestere
Tusnádfürdő, 2012 március 15

Tusnádfürdői ünnepi köszöntés

Március idusa a mi ünnepünk

Jánoshalma Város Önkormányzata 
„Buszpályaudvar Jánoshalmán” cím-
mel pályázatot nyújtott be a kistérség 
közösségi közlekedési infrastruktúrájá-
nak felújítása és modernizációja, szol-
gáltatási színvonalának javítása érde-
kében. A DAOP-3.2.1/B-09-2010-0002 
azonosító számon regisztrált pályázat 
pozitív elbírálásban részesült, melyről 
a Közreműködő Szervezet a DARFÜ 
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Nonprofit Kft értesítette az 
önkormányzatot Az Európai Unió és 
a Magyar Állam által nyújtott támo-
gatás összege 83.621.705 forint. A 
projekt megvalósításának kezdete 
2011.11.10. és a projekt megvalósí-
tás tervezett befejezése 2012.09.30. A 
közbeszerzési eljárás eredményekép-
pen a kivitelezést a Duna Aszfalt Kft. 
fogja végezni.

2012. április 3-án a kivitelezők a 
munkaterületet átvették Rövidesen 
megkezdődik a beruházás megvaló-
sítása. A kivitelezési munkálatok egy-
előre nem járnak forgalom korlátozás-

sal. Út lezárásra nyár derekán számít-
hatunk a Polgármesteri Hivatal kör-
nyékén. 

A beruházás  célja a tömegközleke-
dés feltételrendszerének és kapcso-
lódó infrastruktúrájának fejlesztése. A 
helyközi és városi közösségi közle-
kedés gyorsabbá és biztonságosab-
bá tétele, valamint a teljes és komplex 
akadálymentesítésének kialakítása.

A projekt keretén belül valósul meg 
a váróterem és a kapcsolódó kiszol-
gáló egységek kialakítása (mosdók, 
dinamikus utas-tájékoztatási rendszer, 
sofőrpihenő, kerékpár tároló, dup-
la buszöböl, peron, gyalogos átkelő-
hely, P+R parkoló. Továbbá kb. 180 
m hosszú "D" terhelhetőségi kate-
góriába sorolható útszakasz, mely a 
megnövekedett buszforgalmat elbír-
ja, rövid járdaszakasz, mely elvezet a 
kiépítendő P + R parkolókhoz). Továb-
bi cél a környezetkímélő közösségi 
közlekedés, ezt bizonyítja a kialakítan-
dó fedett kerékpártároló is.

Kezdődik a 
buszpályaudvar építése
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Amikor eldöntöttem visszamegyek dolgozni, akkor 
a kislányom elhelyezéséről is döntenem kellett. Mivel 
nekem a két nagyobb lányom is járt bölcsődébe termé-
szetes volt, őt is bölcsődébe íratom be. Mikor legelő-
ször bementünk azonnal szembetűntek a változások. 
Korszerűen felújított, berendezett és csupa új játékok-
kal ellátott intézménnyel találkoztunk. 

Szeptemberben megkezdtük a beszoktatást. A gon-
dozó nénik figyelme és szeretete egy pillanat alatt elte-
relte a gyermek figyelmét rólam. Gond nélkül beszok-
tunk (nekem kicsit nehezebb volt, mint a gyereknek).

Amiért én a bölcsődét választottam és nem egy 
nagyszülőt az az a tény, hogy itt egy felkészült szak-
képzet csapat dolgozik együtt. Azt a rengeteg fejlesz-
tő játékot kint az udvaron és bent a szobában is itthon 
nem tudnám megadni a gyereknek. A figyelmet, a taní-
tás és a szakképzett gondozást sem. Mikor mi beke-
rültünk, még nem tudtunk beszélni és a bölcsiben 1 
hónap alatt megtanult beszélni. Azóta fújja a verse-
ket, mondókákat (itthon nem tudtam volna neki ennyit 
megtanítani). Itt a gondozó néniknek az a dolguk, hogy 
csak velük foglakozzanak (otthon a szülőnek a háztar-
tást is el kell látni). Ami még a bölcsi mellett szól az a 
tény, hogy gyereknek gyerek a párja és egymástól is 
tanulnak. A bölcsiben megtanulja az első szabályokat 
és a mi bölcsődénk olyan felszerelt, hogy itt minden 
gyerek megtalálja  a neki megfelelő játékot. Én imá-
dom és a gyermekem is szívesen megy minden reg-
gel, sokszor még hétvégén is menne. A családias lég-
kör, a szeretet, a játékok, a pajtások mind-mind a böl-
csőde mellett szól.

Én személy szerint mindenkinek tiszta szívből aján-
lom. Itt csak jót és szépet tanulnak a gyerekek.

Gusztonyi Melinda

Kislányom 1 éves volt, amikor munkahelyemről jelez-
ték, hogy fél év múlva vissza tudnék menni dolgozni. Az 
nem volt kérdés, hogy ragadjak az alkalmon és vissza-
menjek dolgozni, mert időközben a cégnél leépítés volt, 
a korábbi munkaköröm megszűnt, de a kolleganőm anyai 
örömök elé nézett és a helyét be tudtam tölteni. 

Az viszont kérdés volt, hogy mi legyen Zsófival, a 
mama vigyázzon rá, vagy a bölcsődébe menjen. Sok 
vívódás után a bölcsőde mellett döntöttem. Jó döntés 
volt!

Mivel ennek a korosztálynak a játék az egyik legfon-
tosabb dolog, úgy gondoltam, hogy jó lesz vele egyko-
rú gyerekekkel, rengeteg új játékkal, az udvaron játszó-
térrel és – azóta már tapasztaltam – kiváló gondozókkal, 
dadus nénikkel.

Nagyon jót tett neki a kis közösség, az állandó napi-
rend. Kezdetben beszéde, evése, később kézügyessége, 

önállósága, „mondókázása” nagyon sokat fejlődött. 
Szeptember elejére kistestvér érkezését vártuk, úgy 

gondoltuk Zsófinak és a kistestvérnek is jó lesz, ha lány-
kám továbbra is jár a bölcsibe. Jó döntés volt!

Zsófi reggelente vidáman ment, délutántól pedig ismer-
kedett a család új tagjával és gyorsan megszokta, hogy 
már nem csak Ő van a középpontban. Az új helyzet meg-
szokásához a gondozó nénik is maximálisan hozzájárul-
tak. A kisbabának pedig – ha nem is a nap 24 órájában – 
biztosítani tudtam azt a nyugalmat, ami Zsófinak is meg-
adatott, amikor kisbaba volt. 

Annak is aki gondolkodik a bölcsin, annak is, aki még 
nem gondolkodott rajta, nyugodt szívvel ajánlom ezt a 
vidám kis közösséget!

Zsófi anyukája

A nemzeti ünnep közeledtével cso-
portjainkban is mind többször hang-
zottak el ezek a szavak: haza, sza-
badság, hősiesség, magyarság. 

Bár az óvodáskorú kisgyerek még 
nem értheti pontosan, mi történt 1848 
tavaszán, az ünnep mégis segít alakí-
tani magyarságtudatát.

Hogy ez így legyen, óvónőként az 
érzelmi ráhangolódást többfélekép-
pen igyekeztünk segíteni. A patto-
gó katonanóták hallgatása, a nem-
zetiszín zászlókkal feldíszített koc-
kavárak védelmezése, a katonaként 
menetelés az összetartozás élmé-
nyét nyújtotta. A gyerekeknek lehető-
sége nyílt ismerkedni nemzeti jelké-
peinkkel: megfigyelték a címert, ruhá-
jukra kokárda került, zászlót festettek, 
ragasztottak. Régi magyar viseleteket 

nézegetve, felpróbálva a letűnt idők-
be képzelhették magukat. 

Közösen meghallgattuk a Himnuszt 
és a Szózatot, bemutattuk Petőfi Sán-
dor arcképét, hallhatták Kossuth Lajos 
nevét. A nagyobbakkal a forradalom 
lényegéről is beszélgettünk, életko-
ruknak megfelelő módon hangsúlyoz-
va e szép ünnep jelentőségét. 

A Hősi Emlékműhöz elsétálva kitűz-
tük a gyerekek által készített zászló-
kat és közösen dalolva emlékeztünk 
meg a szabadságharc hőseiről. 

Arra, hogy mindez megérintette 
őket, egy kislánytól kaptam a leg-
szebb bizonyítékot: „Azt ünnepeljük, 
hogy mind magyarok vagyunk.”

Puskás Katalin
óvodapedagógus

ISMERKEDÉS AZ ÓVODÁVAL!
2012. április 11-én, 12-én és 13-án
   játszónapot szervezünk leendő 

óvodásoknak, szüleiknek 
és nagyszüleiknek.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN 
KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!

2012.  április 11-én (szerdán) a RADNÓTI utcai óvodában 
830 órától, 1130-ig tekinthetnek be valamennyi csoportunkba. 

2012. április 12-én (csütörtökön)  a BATTHYÁNY utcai óvoda 
tartja nyitva kapuit az ismerkedni vágyóknak, 830 órától, 1130 óráig.

2012.  április 13-án (pénteken)  a PETŐFI utcai óvoda  nyitja ki 
kapuit az érdeklődőknek.  830 órától, 1130-ig van lehetőség mindent 
megnézni és kipróbálni, birtokba venni az udvari játszószereket.

A BÖLCSŐDÉBEN MINDEN NAP 10-11 ÓRÁIG 
VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!

AZ ÓVODA VEZETŐSÉGE

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,
Pedagógiai Szakszolgálat

6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.
Tel.: 77/401-160 vagy 77/501-169/17-es mellék

Pályázati felhívás
Dédszüleink, nagyszüleink leleményessége, találékonysága felülmúlhatatlan 
volt, ha az unokákról volt szó. Játékot készítettek számukra fa hulladékból, 
maradék textilből, termésekből, terményekből.
Manapság sok mindent kidobunk a szemétbe, pedig kis találékonysággal nagyon 
jó játékokat készíthetünk a pet palackokból, a parafa vagy műanyagdugókból.

A környezetvédelmi világnap (június 5.) alkalmából a Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat, és az I., II. és IV-es számú Óvodákért 
Alapítvány családok számára pályázatot hirdet, az alábbi témában:

„ Újra játék”
Játék készítése, újrahasznosítható anyagokból!

Az első helyezetett díja: Családi belépő a szegedi ZOO parkba

Családi összefogással készült játékok leadási határideje: 2012. június 1. hétfő
Helye: Imre Zoltán Művelődési Központ

Az alkotásokból készült kiállítás 2012. június 3-tól június 8-ig tekinthető meg, 
az Imre Zoltán Művelődési Központban. 
Az ünnepélyes megnyitó: 2012. június 3-án lesz, ahol a díjak átadására is sor 
kerül.

Az óvodáinkban történt

Bölcsőde szülői szemmel!

JÓ DÖNTÉSMárcius 15-e az 
óvodában

FELHÍVÁS
Tisztelt Támogatóink! Köszönjük, hogy adójuk 1%-ának alapítványunkra tör-
ténő utalásával eddig is segítették a  Bölcsőde és az Óvodák működését!

A tavalyi évben ez az összeg 208.882 Ft. volt.
Most, ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni.

 A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez kérjük a segít-
séget! Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!
Mikó Mária intézményvezető

Jánoshalmáért Alapítvány 
Adószám az 1%-hoz: 
18343706-1-03

Számlaszám:
 11732129-20031794

6440 Jánoshalma, Béke-tér 1. 
Tel.: 06-77/501001 /127 
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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 egy-
másnak. A férfi kollégák verssel és zenével köszöntötték nőtársa-
ikat, majd „szórakoztató továbbképzés” keretében értesülhettünk 
arról, hogy a problémák megoldása hogyan is zajlik általában a 
mi intézményünkben.

Fáklyás felvonulás

Iskolánk az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc 
emlékének tiszteletére fáklyás felvonulást szervezett március 
12-én este a 48-as emlékműnél. A hunyadis diákok a megemlé-
kezést Kossuth-nótákkal kezdték, majd Pósa Lajos Márciusi ifjak 
című versét hallhattuk Nagy-Lukács Doroti 8. c osztályos tanuló 
előadásában. A fáklyás felvonulás befejezéseként mindenki elhe-
lyezte a megemlékezés mécseseit.

Felsős szavalóverseny
Iskolánkban március 20-án rendeztük meg a felsős szavalóver-

senyt. Csaknem harminc versszerető diákunk készült jeles költő-
ink alkotásaival. Néhány igazán kiemelkedő produkció is szüle-
tett.  A helyezettek:
5. évfolyam: 
1 Bényi 
Luca (5. 
G), 2.Szőke 
Janka (5. G), 
3. Ádámszki 
Virág (5. G)

6. évfolyam: 
1. Kiss Anna 
(6. G), 2. 
Patai Sza-
bina (6. a), 
3. Bogdán 
Bianka (6. 
G).

7. évfo-
lyam: 1. 
Mikó Doroty-
tya (7. a), 
2. Szokolay 
Luca (7. b), 
3. Dudás 
H e n r i e t t a 
7. c
8. évfolyam: 
1. Szabó 
Bianka (8. 
c), 2. Mizser 
Zófia (8. b), 
3. Nagy-
L u k á c s 
Doroti 8. c

Gazdasági vetélkedőn 
a Hunyadis diákok…

A bajai Türr István Gazdasági 
Szakközépiskolában 2012. már-
cius 12-én került megrendezés-
re a megyei Gazdasági vetélke-
dő. Iskolánk két csapata is sikere-
sen teljesített az elődöntőben, így 
együtt vetélkedett a döntőbe jutott 
9 csapattal a helyezésekért. Len-
cse Petra (8.b),  Mizser Zsófia 
(8.b) és Kocsis Alexandra (8.a) 1. 
helyezést, Lukács Kamilla(8.c) és 
Szulcsán Anna(8.c) 5. helyezést ért 
el. Nagyon örültünk az elért ered-
ményeknek, mert diákjaink közép-
iskolás tanulókkal mérhették össze 
tudásukat. A versenyen a minden-
napi élethez kapcsolódó felada-
tok voltak jellemzők, mint például, 
frappáns reklámszövegek kitalálá-
sa termékek eladásához, de a leg-
érdekesebb mégis egy közgazda-
sággal kapcsolatos „tőzsde játék” volt, melyben különböző gaz-
dasági események hatására részvényeket kellett eladni és venni. 
Játszva ismerhettük meg a felnőttek életét.

Télbúcsúztató

Rendhagyó németórán búcsúztatták a telet, hívo-
gatták a tavaszt az alsós német tagozatos kisdiákok.
A díszteremben összevont német órán daloltak, táncoltak, ját-
szottak, furulyáztak. Minden évfolyam egy-egy dallal, játék-
kal, verssel kedveskedett a többieknek. Az óra vidám hangulatú 
össztánccal végződött.  A tavaszvárás jól sikerült, mert a jó idő 
néhány nap múlva megérkezett hozzánk.

SPORTOS TAVASZ
A Hunyadi Iskola kollégiumának lakói (a gimnázium, a általá-

nos iskola, a szakiskola, a Szent Anna általános iskola tanulói) 
egy csapatot alkotva mérték össze képességüket március 23-án 

Kiskunfélegyházán 9 másik, Bács-Kiskun megyei kollégium-
mal. 

Képzőművészettel és sporttal kapcsolatos feladatokat oldot-
tak meg a diákok a „Legügyesebb kollégium és kollégista” cím 
elnyeréséért. Az összetett csapatversenyben nem sikerült dobo-
gós helyezést elérnünk, de Kardos Dzsenifer, 9. osztályos tanuló 
a korcsoportjában I. helyezést ért el az összetett sport verseny-
számokban.

A kollégium lakói március 27-én a kiskunhalasi Bernáth Lajos 
Kollégium sportolóit fogadták a több éves, hagyományos sport-
barátság jegyében.

Az elért eredmények:
Női labdarúgás:

 Hunyadi iskola kollégiuma – Bernáth Kollégium  0 : 1
Férfi labdarúgás: 
Hunyadi iskola kollégiuma – Bernáth Kollégium  3 : 3

Kötélhúzás: 
Hunyadi iskola kollégiuma – Bernáth kollégium  0 : 2

Asztalitenisz:
I. Gulyás Zoltán Hunyadi Iskola, II. Ádám Mihály Hunyadi Isko-

la, III. Pleszkán Tamás Bernáth Kollégium
Sakk: 

I. Fülöp Antal Hunyadi Iskola, II. Ádám Mihály Hunyadi Iskola, 
III. Ó. O. Richárd Hunyadi Iskola.

Kellemes és egészséges időtöltés volt, gratulálunk az ered-
ményekhez!

A Hunyadi Iskola hírei
Cserediák program

Az AFS a világ legrégebbi és legnagyobb cserediák szervezete.
 Az AFS Magyarország középisko-
lás korú gyerekeket fogad a világ 20 országából.
Ilyen diákok már többen is voltak Jánoshal-
mán: Thaiföldről, Hongkongból, Ausztráliá-
ból, Japánból, Németországból és Olaszországból.
A fogadócsalád ellátja a diákot, segít beilleszked-
ni, kölcsönösen megismerik egymás kultúráját és nyelvét.
Bárki fogadhat külföldi diákot, de szeren-
csés, ha van a családban hasonló korú gyerek.
A gyerekek kölcsönösen megtanul-
nak befogadni, alkalmazkodni, adni és kapni.
 A képen ELENA látható  fogadó testvéreivel Olaszország-
ból, aki 2010-ben érkezett Jánoshalmára, és azóta már két-
szer is visszatért vendégségbe magyar családjához.
Hazautazásakor azt írta az AFS emlékkönyvbe, hogy a szíve 
fele olasz, a másik fele magyar, és ez már örökre így marad!
Aki kedvet érez egy új, életre szóló kapcsolathoz, jelentkezzen a 
a HUNYADIBAN!!

Általános iskolai 
beiratkozás

A március 23-24-i beiratkozás eredménye:
A 2012/13-as tanévben 59 első osztályos kisdiák kezdi meg 

tanulmányait iskolánkban.
Köszöntjük őket a Hunyadisok nagy családjában!

Otthonról hazamenni Erdélybe lélekemelő. A csíkszeredai 
Petőfi Sándor Általános Iskola március 15-ei ünnepségeinek 
aurája mindig elegendő muníciót ad a jövőt illetően. A Petőfi- 
Hunyadi testvériskolai kapcsolat egyedi, kezdete történelmi jelen-
tőséggel bíró, immár a forradalom óta. Igazi mély, emberi, szak-
mai, baráti, diákkapcsolatok alakultak ki az elmúlt több mint két 
évtized alatt. 

Nyelvi versenyek 
a Hunyadiban

Az idei tanévben is megrendeztük angol 
házi versenyünket a nyolcadikos osztályokban.
A verseny helyezettjei: 1. Kisa Dominika (8c), 2. Keresztes Dávid 
(8c), 3. Szarvas Péter (8b).

A német nemzetiségi tagozat versenyei:
I. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Orszá-

gos Nemzetiségi Általános Iskolai Tanulmányi Verseny 
Helyezettek: 1. Taskovics Teodóra (8.a), 1. Mikó Dorottya  (7.a) 

továbbjutó pontszámmal, 2. Kocsis Alexandra (8.a), 2. Juhász 
Loretta Lujza (7.a), 3. Somogyi Dávid (8.a), 3. Szabó Lilla (7.a)

II. Országismereti verseny  /DACH-Länder Quiz
Csapatok:1. “Bodensee”, 2. “Schokoladenfresser”, 3. “Bayern 

München”,  4. “Käse”, 5. “Mercedes Benz”, 6. “Blaufans”                
A győztes “Bodensee” csapat jutalmazottjai:  Kocsis Alexand-

ra (8.a), Mikó Dorottya (7.a) Doszkocs Szilvia, Ságodi Barbara, 
Szegedi Erzsébet (6.a)

Versmondó verseny
Hagyományainkhoz híven idén is meghirdettük alsós diákjaink-

nak a versmondó versenyt. A gyerekek lelkesen készültek, szin-
te minden osztály képviseltette magát.  Felkészülten, mosolygós 
arccal álltak a zsűri és a népes közönség elé.

Helyezettek:
1. évfolyam: 1. Friebert Erik, 2. Zámbó Dorka, 3. Ónodi-Orbán 

Alex
2. évfolyam: 1. Fülöp Bianka, 2. Lencse Bálint, 3.Szénási 

Mónika. Különdíj: Rostás Roland
3. évfolyam: 1. Frittman Anett, 2. Csorba Tibor, 3. Madarász 

Maja. Különdíj: Friebert Dorina és Kolompár Dávid
4. évfolyam: 1. Mizser Anna, 2. Boros Réka, 3. Szabó Veronika 

– Kéleshalom. Különdíj: Rendek Dóra és Bolvári Nóra
Gratulálunk a helyezetteknek!

MEGYEI SZINTŰ NÉMET 
NYELVI KI-MIT-TUD

Iskolánk is képviseltette magát a német nemze-
tiségi iskolák részére meghirdetett  MEGYEI SZIN-
TŰ NÉMET NYELVI KI-MIT-TUD rendezvényén.
Szőke Janka 5.G osztályos tanuló prózamondó kate-
góriában szerepelt dicséretesen a Magyarországi 
Németek Általános Művelődési Központjában Baján.
Büszkék vagyunk rá.

Csíkban ünnepeltünk
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2012. március 10-én rendezték Szarvason a Kelet-
Magyarországi Aerobic Diákolimpiát. Aerobicosaink kiváló-
an szerepeltek és tízen közülük bejutottak a Komlón meg-
rendezésre kerülő országos döntőbe. 

Helyezéseink:
UP III.  5. Rasztik Regina, Kovács Eszter, Friebert 

Dorina.

Up. II.egyéni 
16. Horváth 
Dóra(Borota), 18. 
Rasztik Rebeka.

UP. II trió 4. Mikó 
Dorottya, Németh 
Gina, Takács Kitti, 6. 
Juhász Loretta, Luj-
za, Lencse Petra, 
Kiss Dominika. 

UP. II csapat 3. 
Rasztik Rebeka, Mikó 
Dorottya, Németh 
Gina, Takács Kitti.

Felnőtt női egyéni: 
3. Benke Anita.

Versenyzőinknek 
gratulálunk, és sike-
res szereplést kívá-
nunk az országos 
döntőn.

Gergely-járás
„ Szent Gergely doktornak, híres tanítónak 

az ő napján…”Március 12-én ezzel a köszön-
tővel kopogtattak a negyedikesek a város min-
den óvodája nagycsoportjának ajtaján. Iskolába 
hívogatták a hat éveseket.

A népszokáshoz illő öltözetben, a hagyo-
mánynak megfelelő versekkel, énekekkel mond-
ták el az ovisoknak, hogy itt az ideje iskolába 
menni. A csoportok jelképeként az óvó nénik 
színes szalagot kötöttek az iskolások zászlójá-
ra. A zászlórúdon már több mint húsz éve gyűl-
nek a szalagok.

A népszokásnak megfelelően a kedves műso-
rért az ovisok szalonnával, kolbásszal fizettek. 

Az idei tanévben is meg-
hirdette a Magyar Agrárkama-
ra az országos Szakma Kivá-
ló Tanulója Versenyt (SZKTV) 
a mezőgazdasági gépészkép-
zést folytató iskolák számá-
ra. Intézményünk a Növény-
termesztési gépüzemelte-
tő, gépkarbantartó szakmá-
ban nevezett a versenyre vég-
zős szakmunkás tanulókat. 
2011. november-decemberben 
az iskolákban megtartott házi 
SZKTV selejtező után két diá-
kunk (Torma Csaba, Nagy Ger-
gő) jutott az elődöntőbe.

A 2012. február 24.-én 
Piliscsabán megrendezett írás-
beli elődöntőben résztvevő 
43 versenyző közül intézmé-
nyünkből Torma Csaba 12/a 
osztályos, leendő szakmunkás 
tanuló az elért 11. helyezésé-
vel bejutott az országos dön-
tőbe. Mivel a döntőben csak 
21 tanuló indulhat, ezért Nagy 
Gergő a 24. helyezésével nem 
jutott tovább.

A döntőre 2012. április 
17-20 között került sor a szin-
tén mezőgazdasági gépész-
képzést oktató orosházi iskolá-

ban. Tanulónk felkészítését az 
elméleten tanító szaktanárok 
és a gyakorlati oktatók tervsze-
rűen végzik. A felkészítés igen 
sokrétű elméletből és gyakor-
latból áll, mivel a szakmunkás 
vizsgán is hat modulból kell a 
tanulóknak számot adni tudá-
sukról. A döntőben ennek meg-
felelően fémmegmunkálásból, 
erőgépek javításából, önjá-
ró betakarítógép üzemelteté-
séből, anyagmozgatógép üze-

meltetéséből, elsősegély-nyúj-
tási ismeretekből, gazdasá-
gi ismeretekből és szántásból 
(javított ágyszántás a verseny-
szántás szabályainak megfe-
lelően) kell a versenyzőknek 
bizonyítaniuk. Bízunk benne, 
hogy versenyzőnk megfelelően 
teljesít és szakmunkás bizo-
nyítvánnyal tér haza Oroshá-
záról. Sok sikert és eredmé-
nyes felkészülést kívánunk.

Iskolánk diákjai egy izgal-
mas és élményekben gazdag 
délelőttön látták vendégül a 
leendő első osztályosokat.

A kicsik beülhettek az isko-
lapadba. A tanító nénik veze-
tésével megismertek néhány 
iskolai viselkedési szabályt. 
Iskolaszerekkel, tanszerekkel 
ismerkedtek.

Együtt énekeltek, játszottak 
a német, angol és lovári nyel-
vet tanuló kisiskolások egy-
egy csoportjával.

A sportcsarnokban egy fer-
geteges sportverseny kere-
tében mérték össze gyorsa-
ságukat és ügyességüket az 
elsősökkel.

Az akadályok leküzdé-
se után minden versenyző 
nyakában éremmel térhetett 
haza.

 Mindenki kellemes érzé-
sekkel, jó véleménnyel beszélt 
programjainkról.

Köszönjük az óvó nénik-
nek, szülőknek, hogy elkísér-
ték gyermekeiket rendezvé-
nyünkre.

Sikeres szereplés 
az elődöntőben

Büksi János a AXIÁL Kft. szervezetfejleszté-
si igazgatója, 2012. március 2-án  a kertésze-
ti gyakorlati képzés számára egy talicskás per-
metezőgépet adott át, hogy tanulóink a tavaszi 
lemosó permetezést már ezzel az új géppel tud-
ják megkezdeni.

Az ajándékot Zadravecz György gyakorlati 
oktatásvezető vette át, és köszönte meg a tanu-
lók és az iskola vezetése nevében. Az AXIÁL 
Kft. és az iskola két évtizedes együttműködése 
során a Kft. több eszközt, gépet adott át a gya-
korlati oktatás fejlesztése céljából, ami segíti a 

mindennapi munkánkat.
Ez a permetezőgép is nagyon nagy segítség 

számunkra, mert a régi elromlott, a megjavítá-
sa költséges, a kertészetben pedig a munkákat 
el kell végezni.

A tanulók, és az oktatók már birtokba is vet-
ték, ismerkednek működésével, és alig várják a 
jó időt, hogy használatba vehessék.

Köszönjük a támogatást az AXIÁL Kft. tulaj-
donosainak, Harsányi Zsoltnak és feleségének 
Harsányiné Dr. Fodor Gyöngyinek.

Permetezőgépet kapott 
mezőgazdasági  iskola

Legyél egy napra iskolás!

Szarvasi aerobic eredmények
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iránt. Ezt mutatja, hogy a 16 vizsgázóból öten iskolánk 3. osztá-
lyos tanulói. Nekik külön gratulálok!

Komáromi Róbert

Nyílt nap
Iskolánkban március 10-én szombaton nyílt tanítási órákkal vár-

tuk tanulóink szüleit. Minden osztályban két tanórát látogathat-
tak meg a kedves érdeklődők. Pedagógusaink, diákjaink örömmel 
készültek erre a napra. Látogatóink képet kaphattak arról, hogy 
hogyan, milyen módszerekkel, taneszközök segítségével sajátít-
ják el a tananyagot csemetéik nap mint nap az iskolában. Bízunk 

abban, hogy a következő tanévben is legalább ilyen szép szám-
mal látogatnak meg minket a szülők az intézményünkben meghir-
detett nyílt napon!

CSNÉ.B.ZS.

Március 12-én a nagycsoportos óvodások szüleinek tartottunk 
nyílt tanítási napot. Látogatóink e napon betekintést nyerhettek 
iskolánk életébe, az első osztályokban folyó oktató-nevelő mun-
kába, valamint megismerkedhettek a leendő elsős tanító nénikkel 
is. Haugné Szatmári Líviánál olvasás, Kovács Ágotánál matemati-
ka, Simityné Mészáros Juditnál irodalom és Völgyesiné Marancsik 
Tündénél nyelvtan órán vehettek részt az érdeklődők.

Kovács Ágota

Diákközgyűlés
Iskolánk diákönkormányzata megrendezte éves közgyűlését. 

Hegedűs Réka elnök beszámolója után a napirendi pontok között 
szerepelt a biztonságos internetezés, a DÖK nap szervezése, az 
iskolarádió kérdése, az udvarrendezés ütemezése és egyéb sza-
badidővel, tanulással kapcsolatos felvetések. Köszönjük pedagó-
gusaink közreműködését, amellyel biztosították az együttgondol-
kodás lehetőségét, segítve ezzel a tanulói öntevékenység meg-
valósulását.

Szarvas Ágnes

Mezei futóverseny
2012. március 13-án kedden rendezték meg Kiskunhalason a 

diákolimpia mezei futóverseny körzeti selejtezőjét: 1400-kor az I. 
és II. korcsoportos fiúk ill. lányok, majd 1500-kor a III. és IV. kor-
csoportos fiúk és lányok futották le a kórház melletti mezőn kije-
lölt útvonalon az 1000-1500 méteres és 2000-2500 méteres távot. 
Iskolánkból 17 tanuló próbálta összemérni tehetségét a korcso-
portjában induló közel 50 versenyzővel. A középmezőnyben 
végeztünk. Kiemelkedő eredményeink: Gáspár Edina (IV. kcs.) a 
7. helyet, Szauter Milán (I. kcs.) a 10. helyet, Rápolti János (IV. 
kcs.) a 12. helyet szerezte meg. 

Testvériskolánk lett!
Temerint és 

J á n o s h a l m á t 
évtizedes kap-
csolat fűzi össze. 
Intézményünk-
nek sikerült 
újabb szálakkal 
erősíteni e kötő-
dést.

Március idu-
sán megkötte-
tett az együttmű-
ködési szerződés a temerini Kókai Imre Általános Iskola és a 
magyar Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Diák-
otthon között. A megállapodás megkötését megelőzően az intéz-
ményvezetők között személyes találkozókra került sor mind a Vaj-
daságban, mind az anyaországban, s a megbeszéléseken vilá-
gossá vált, hogy mindkét iskola diákjai számára nyílhatnak olyan 
lehetőségek, melyek épülésükre szolgálhatnak.

Az együttműködés céljaiként az alábbiakat fogalmaztuk meg 
Sziveri Béla igazgató úrral:

a testvértelepülések diákjai ismerjék meg egymást, erősít-
ve ezzel a testvériség érzését, a pedagógusok szerezhessenek 
tapasztalatot egymás iskolájában, valósuljon meg a határon átíve-
lő barátság, együvé tartozás, és a kultúrák találkozása révén fej-
lődjön a tolerancia a résztvevőkben.

Március végén az óvodavezetők megbeszélésére került sor, 
mely szintén eredményes volt, hiszen ők is sok lehetőséget lát-
nak az együttműködésben, így ezen a szinten is szerződéskötés 
van folyamatban.

Jelenleg mindkét temerini intézménnyel közös pályázat megírá-
sán dolgozunk.

Köszönetemet fejezem ki Czeller Zoltán polgármester úrnak, 
Komáromi Lajos alpolgármester úrnak, valamint Urbán Izabel-
la temerini községi tanácsnoknak a kapcsolatfelvétel során nyúj-
tott segítségért.

Horváthné Sörös Anita

Ügyes kezek
 2012. március 10-én került sor a harmadik „Kukucskáló” fog-

lalkozásra, Ügyes kezek címmel. A délutánt közös énekléssel, 
zenéléssel kezdtük, majd a tavasz jegyében virágfüzért és tuli-
pánt készítettünk. Természetesen az evés-ivás sem maradhatott 
el. Öröm volt számunkra, hogy többeket már ismerősként üdvö-
zölhettünk. Azonban még nagyobb öröm volt, hogy olyan kisgye-
rekek is ellátogattak hozzánk, akik a korábbi programokon nem 
vettek részt. 

Reméljük, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték 
magukat!

Asztalitenisz házibajnokság

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

Alső tagozat leányok: 1. Bánfi Anna Éva, 2. Gyuris Dóra, 3. 
Simity Flóra. Fiúk: 1. Kosóczki Balázs, 2. Kovács Martin, 3. Vida 
Dávid

Felső tagozat: leányok:  1. Czeller Ágnes, 2. Roszinszki Cintia 
és 3. Simon Roxána. Fiúk: 1. Csima Dániel, 2. Hegedűs Máté és 
3. Hugyi Dávid

Gratulálunk a győztes tanulóknak!

Versmondó verseny
„A csoda nem a vers, hanem az őt befogadó gyerek. 
A csoda a kapcsolat. A csoda az adomány, ami a költészet.”

(L. Békési Júlia)

Immáron hagyományos módon idén is megrendeztük iskolánk-
ban a versmondó versenyt.

Akik saját osztályukban a legjobbnak bizonyultak, részt vehet-
tek a korcsoportonkénti megmérettetésen. Felkészítők, család-
tagok, érdeklődők és természetesen a zsűri figyelmének kereszt-
tüzében hangzottak el a szavalatok.

A győztesek képviselhetik iskolánkat április 11-én az Imre Zol-
tán Művelődési Központban megrendezésre kerülő városi vers-
mondó versenyen.

Helyezettek:
1-2. osztály: I. Szabó Gréta (2.b), II. Fenyvesi Bálint (1. b) és 

III. Horváth Linda (1. b)
3-4. osztály I. Mike Márk (3. b), II. Simity Flóra (3. b) és III. Bog-

nár Edmond (4.o).
Felső tagozat: I. Dudás Andrea Angelika (6. o.) , II. Papp Dáni-

el  (6. o.) és III. Lábadi Vivien (7. o.)
Köszönet illeti a szervezőket, a zsűritagokat, felkészítőket, szü-

lőket, akik ma is a gyermeki fejlődés nélkülözhetetlen részének 
tekintik az értő versmondás művelését, tanítását. 

Jacsóné Sz. Erika

Horgászvizsga
Közel tíz éve a tavasz első hónapjában, márciusban, horgász-

vizsgát szervezünk leendő, ill. már öregebb horgászoknak a 
Szent Anna Katolikus Általános Iskolában. A törvény értelmében 
14 éves kortól csak az kaphat engedélyt, aki sikeresen levizsgá-
zott a horgászati alapismeretekből. A vizsgán, melyet egy három-
tagú kiskunhalasi bizottság ellenőriz, egy 30 kérdésből álló tesz-
tet kell kitöltenie mindenkinek. Nyolcnál több hibás válasz esetén 
a vizsga sikertelen. 

Március 27-én 16 fő jelentkezett a vizsgára, melyen hárman 
hibátlan eredményt értek el, 13-an pedig szépen teljesítettek, 
így mindannyian megkapták az Állami Horgászvizsga Bizonyít-
ványukat. Ezzel bármelyik horgász egyesületnél ki tudják válta-
ni az éves tagságukat. Külön öröm számomra, hogy az ifik és a 
felnőttek mellett egyre több kisgyerek is érdeklődik a horgászat 

A forradalom és szabadságharc 
hőseire emlékezve

1848/49-es forradalom és szabadságharc végső pillanatai, a 
magyar nép történelmének talán legszomorúbb napjai voltak. A 
szabadság, amiről Európa közepén egy költő és vele egy nép 
álmodott, a szabadság ügye elbukott. Emlékük előtt tisztelegve, 
a Szent Anna Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon 
diákjainak előadásában ünnepi műsort láthattak az érdeklődők 
március 15-én az Imre Zoltán Művelődési Központban.

Az Európai Unió
Április 26-30. között az Európai Unióról szóló témahetet tartott 

iskolánk hetedik osztálya. A rendhagyó tanítási órákon diákjaink 
elmélyíthették és bővíthették meglévő ismereteiket az Unió létre-
jöttének okairól, működésének alapjairól, a tagállamok kultúrájá-
ról és hagyományairól.

Az Európai Unió című témahét a TÁMOP 3.1.4. pályázati pro-
jektben vállalt kötelezettségek teljesítésének részeként való-
sult meg.

Apák köszöntése

A Katolikus Óvodában fontosnak tartjuk a család egységét, 
annak jelentőségét hangsúlyozzuk, az igazi, maradandó érté-
kekre irányítjuk a figyelmet. Ennek tudatában szervezzük immár 
9 éve óvodánkban az apák köszöntését. Szent József, Jézus 
nevelőapja, az édesapák, nagyapák, keresztapák példaképe és 
védőszentje, aki minden édesapa számára példát mutat az atyai 
gondoskodásról, a családi életben való helytállásról, az ő név-
napjához kötjük ünnepünket.

Műsorunk kezdetén saját készítésű oklevéllel fejeztük ki 
köszönetünket négy apukának (Kiss Zoltán, Vida Csaba, Komá-
romi Róbert és Délceg Tibor), mert a farsangi bálunkon jelentős 
szerepet vállaltak a gyermekeknek szánt meseelőadás sikeré-
ben. Ezek után az óvó nénik néhány bölcs gondolattal színesí-
tették a műsort.

Óvodás gyermekeink versekkel, dalokkal, dalos körjátékokkal 
kedveskedtek az édesapáknak, nagypapáknak, keresztapáknak, 
akik ünnepeltként meghatott örömmel fogadták a szeretettől csil-
logó szemű gyermekeik műsorát. A délután zárásaként a gyer-
mekek átadták saját készítésű ajándékaikat, valamint megven-
dégeltük az édesapákat, nagypapákat, keresztapákat az édes-
anyák által készített finomságokkal, ezzel is hangsúlyozva az ő 
pótolhatatlan, nélkülözhetetlen szerepüket.

Március 15-re emlékezünk
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepéről idén 

is nyílt nap formájában emlékeztünk meg a Katolikus Óvodában. 
A gyermekek játékos formában megismerkedtek nemzeti jelké-
peinkkel, énekelve, verselve barkácsoltak. Piros, fehér, zöld pil-
langót készítettek, krepp papírból fontak szalagot, majd büsz-
kén vonultak, hogy az emlékműnél helyezzék el „kincseiket”. Már 
óvodáskorban is fontosnak tartjuk a hazaszeretetre nevelést, 
a nemzeti identitás erősítését, hogy ezzel is megalapozzuk az 
iskolás korban elvárható személyiségjegyek kialakulását. 

Assisi Szent Ferenc Élővilág-
ismereti Verseny

 A Karácsonyi János Katolikus Gimnázium újra meghirdette a 
Magyarország területén működő katolikus iskolák között az Assi-
si Szent Ferenc Élővilág-ismereti Versenyt.

Ebben a tanévben először iskolánk két hetedik osztályos tanu-
lója, Gyetvai Ákos és Sánta József is vállalta a megmérettetést. 
A verseny célja a teremtett világ sokféleségének felismerteté-
se, az önálló gondolkodás fejlesztése, a már megszerzett isme-
retek közti kapcsolatok felfedeztetése és azok gyakorlati alkal-
mazása.

A verseny kétfordulós. Az első forduló 2012. március 20-án 
volt. Azon diákok nevét kellett továbbítani, akik legalább az 
összpontszám felét elérték. Ennek a feltételnek mindkét tanu-
ló megfelelt. 

A döntő Gyulán kerül megrendezésre 2012. május 7-9. között, 
s ide az ország 24 legjobb versenyzője juthatott tovább. Nagy örö-
münkre Gyetvai Ákos is köztük lesz. Bízunk benne, hogy ez a ver-
seny újabb lehetőséget teremt iskolánk hírnevének öregbítésére.
 Mindkét tanulónak szívből gratulálunk!

Rugóláb Olimpia
2012. március 3-án a Kukucskáló program második alkalma 

a Rugóláb Olimpia volt. A leendő elsősök Brigi néni vezetésével 
bemelegítettek, majd a Robi bácsi által összeállított sorversenye-
ken vettek részt. Az izgalmas és kimerítő mozgás után minden 
óvodás aranyérmet kapott, majd megvendégeltük őket. Köszö-
net a szervezőknek: Horváthné Kocsis Tündének, Kovács Ágo-
tának, Nemes Brigittának, Szente Mariannak, Komáromi Róbert-
nek és Enesei Péternek.

EP

A katolikus óvoda és iskola hírei
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A fogyatékkal élő fiatalok 
integrációjának elősegítéséért 

A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Köz-
hasznú Non-Profit Kft. szeretettel várta vendégeket  2012. 
március 28-án az Alternatív plusz záró konferenciájára a 
klub  Bajai utcai hhelyiségeibe. A konferencia napját lázas 
előkészület jellemezte a klub vezetői és tagjai részéről 
egyaránt. A TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0003 Gyermek- és 
Ifjúságvédelem integrációs programjai keretében „Alter-
natív klub funkció bővítése a jánoshalmi fogyatékkal élő 
fiatalok integrációjának elősegítésre” projektről adtak szá-
mot a fiatalokkal foglalkozó szakemberek. A fiatalok pedig 
arra készültek, hogy versekkel énekkel mutassák meg azt 
a fejlődést, melyet ez a klub jelentett számukra az elmúlt 
21 hónap alatt. 

A jeles alkalomra ellátogatott városunka Schmittné 
Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége, aki néhány 
hónap leforgása alatt másodszor látogatta meg a fogya-
tékkal élő fiatalok felzárkózását segítő Alternatív Plusz 
klubbot. Láthatta azt a fejlődést, melyet elértek az itte-
ni fiatalok. 

Ádám Zsuzsanna projekt szakmai vezetője vetített 
képes előadásban adott számot, hogy mire használták fel 
a pályázati pénzt. Az elmúlt 21 hónap alatt tavasztól őszig 
számos helyre kirán dultak: a Fővárosi Állat- és Növény-
kertbe, az Ópusztaszeri Nemzeti Parkba, a kiskunmajsai 
Gyógy-és Élményfürdőbe, a kunfehértói strandra, a Sze-
gedi Vadasparkba, Nagykará csonyba.

Program legfőbb célkitűzése az integráció erősíté-
se és a társadalmi szemlélet formálása volt, valamint a 
fogyaték kal élő fiatalok életminőségének javítása. Jelen-
tős változás, hogy a mai magyar társadalomban egyre 
több fórumon, nyil vános oldalakon jelennek meg fogya-
tékos emberekről írásos és mozgóképes életképek, ame-
lyek bemutatják akaratere jüket, kitartásukat, tehetsé-
güket. Láthatunk mozgássérült sportolót, hegymászót, 
mankóval táncoló balettművészt, kéz és láb nélküli vallá-
si hírnököt, kéz nélküli pilóta lányt, szájjal festő művészt. 
Üzenetük egyértelmű: ITT VAGYUNK, TELJES ÉLTET 
ÉLÜNK!

Az alkalmi műsor záró számaként a Felső-Bácskai Fia-
tal Művészekért Alapítvány művészeti iskolásai magyar 
népi gyermekjátékokkal, népdalokkal és néptánccal szí-
nesítette a programot,, melyet Nagyíné Bényi Mára taní-
tott be. 

Az életminőség az egyik leggyakrabban használt kife-

jezés manapság, de bármerre is kutakodunk, hiányzik a 
pontos, egységes megfogalmazása. Mit is jelent? Tes-
ti, pszichés, lelki, szellemi jólét, kiegészítve a szociális 
működésekkel, mint például a társas vagy családi kap-
csolatok. A közösen töltött időről elmondható, hogy a cél-
jaik megvalósultak. De valóban „csak ennyi “történt? Erről 
ízelítőt kaphatunk, amikor saját verseiket mondták el a 
fiatalok.  Schmittné Makrai Katalin köszöntőjében mond-
ta „keserédesre sikerült ez a rendezvény. Sok előadó a 
könnyeivel küzdött a meghatottságtól és megilletődött-
ségtől. Az egyikük Katalin asszony késztetésére másod-

szor már nagyszerűen elmondta versét. 
Még egy kis tornára is futotta, a  részt vevők egy kis 

időre „elváltak a karos széktől“
Öröm volt látni azt a boldogságot melyet ez déllőtt 

kiváltott szereplőben, közönségben egyaránt.  Ezért már 
érdemes volt

A projektet hivatalosan Czeller Zoltán Jánoshalma 
Város polgármester zárta.

AZ Alternatív Plusz továbbra is várja a fiatalokat, ter-
mészetesen a korábbinál szerényebb programokkal, 
hiszen ezután lényegesen kevesebb pénzből gazdálkod-
hatnak

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket,
 hogy Jánoshalmán az

óvodai és bölcsődei beiratkozás
2012. április 16  - 27-ig

hétfő - csütörtök : 800 -1600 óráig
              péntek: 800 -1200 óráig

Kérünk mindenkit, vigye magával a beiratkozáshoz szükséges 
okmányokat:

a szülő személyi igazolványa• 
a gyermek születési anyakönyvi kivonata• 
gyermekorvosi igazolás• 
a gyermek TAJ kártyája• 
a gyermek oltási kiskönyve• 

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is jelez-
zék, ha a kisgyermek
2012. október 1. és 2013. május 31. közötti időszakban tölti be a 3. élet-
évét.

Bizton állíthatom, hogy a néhány éve 
tartó gazdasági válság a legtehetőseb-
bek kivételével már mindenki pénztár-
cájában nyomott hagyott. Manapság 
mindenre kevesebb jut, így igencsak 
végig kell gondolni, hogy amink van, 
azt mire költsük. Az autó legtöbbünk-
nek a megélhetést jelenti, hogy el 
tudunk jutni vele pénzt keresni.
Ami a megélhetésünk záloga, arra oda 
kell figyelnünk. Nem lehet, hogy hagy-
juk teljesen tönkre menni, és utána 
csodálkozunk azon, hogy nem tudjuk 
megfizetni a javíttatást. Fontos mérnö-
ki alapelv, hogy ha nincs karbantartás, 
akkor irreális javítási, esetleg felújítási 
költségek várnak ránk. 
Autóink legfontosabb műszaki rész-
egységei a következők: fékek, kor-
mányszerkezet, gumi abroncsok, 
fényszórók. Ezeken külön-külön is az 
életünk múlhat. Ha a fenti szerkeze-
tek nincsenek kifogástalan állapotban, 
ez előbb vagy utóbb megbosszulja 
önmagát. Ezeket a dolgokat érdemes 
a kötelező műszaki vizsgálatok között 
is rendszeresen ellenőriztetni.
Ha már tudjuk, mire kell odafigyel-
nünk, ki kell választanunk azt a szer-
vizt, ahol az ellenőriztetéseket elvé-
geztethetjük. Tévhit, hogy a márkake-
reskedések szakszervizei mennyivel 
pontosabbak, precízebbek, mint egy 
jól felszerelt, általános autószerviz. Az 
azonban bizonyos, hogy pénzügyileg 
jóval megterhelőbb márkaszervizbe 
hordani autónkat, mint lokálpatrióta 
módjára helyi vállalkozónál elvégez-

tetni a szervizelést. A márkaszervizek-
ben a névért fizetünk nem az elvég-
zett munkáért.
Ha garanciát akarunk az elvégzett 
munkára autónkon, akkor sokkal 
nagyobb esélyünk van erre, ha ismer-
jük a szerelőt, esetleg „falunkbeli“ is.
Szokták mondani, hogy messziről jött 
ember azt mond, amit akar. Ez feltét-
len igaz akkor is, ha messzire, álta-
lunk nem ismert szervizbe megyünk. 
Az így választott szerelőt nem ismer-
jük, lehet, hogy nem is találkozunk 
vele. Így lelkiismereti alapokon nem is 
bízhatunk abban, hogy neki fontos a 
mi autónk, hiszen nem kell attól tarta-
nia, hogy az esetlegesen felületesen 
elvégzett munkája szembe jön vele, 
és kérdőre vonnák, hogy adott prob-
léma még mindig fenn áll, akkor vajon 
miért is fizetett az ügyfél?
Gondoljuk végig és rájövünk, hogy 
ahol élünk ott is van kiválóan fel-
szerelt autószerelő műhely, valamint 
naprakész tudású szerelő. Ha hozzá 
visszük a pénzünket, azt ő is majd 
városunkban szeretné elkölteni, hogy 
a nehezen megkeresett forintokkal ne 
a Multi-cégeket gazdagítsuk, hanem 
a helyi családok megélhetését segít-
sük.
Ha Jánoshalmát nézzük, sajnos a 
lokálpatrióta érzéseknek nyomát is 
alig vesszük észre. De nézzünk körül. 
Vannak zöldség, gyümölcs ősterme-
lők, erdők, állattenyésztők, élelmiszer- 
és vegyesboltok, van termelői pia-
cunk, országos hírű szakközépisko-

lánk, vannak pékségek, cukrászdák, 
műszaki cikkeket árusító boltok és 
van AUTÓSZERVIZ is. Használjuk ki 
a lehetőségeinket. 
A MADID autószerviz új nyitvatartá-
si idővel 9-18 óráig várja a régi és 
leendő új ügyfeleit. A nyitva tartás 
változás oka, hogy Mészáros Árpád 
elvállalt egy szaktanári állást is a 
Szakiskolában. Ennek ellenére szol-
gáltatásaink folyamatosan bővülnek. 
Lehetőség van szervizünkben: motor-
diagnosztikára, fékvizsgálatra, fény-
szóró- és futómű beállításra, gumi-
javításra, teljes körű átvizsgálásra, 
műszaki vizsgára való felkészítésre, 
tehergépkocsi és személygépkocsi 
javításra, alkatrész beszerzésre és 
megnyitottuk új melegvizes, önkiszol-
gáló autómosónkat is.
Jánoshalma és térsége különösen 
nehéz helyzetbe került a gazdasági 
válság következtében. Ezen segíteni, 
csak úgy lehet, ha a helyi családokat, 
vállalkozókat támogatjuk azzal, hogy 
munkát adunk nekik, illetve otthon 
vásárolunk.

A verseny célja: felmérni a borvidék hegyköz-
ségi tagjai által termelt borok, borkészítmények 
és a szőlő alapú párlatok gyártástechnológiai 
színvonalának és minőségének alakulását, a 
2011-es, valamint az előző évjáratok borászati 
eredményeit. A versennyel egyúttal lehetősé-
get kívánunk teremteni a borvidék borászati 
szakembereinek az itt előállított termékek kö-
rének minél teljesebb megismerésére és szak-
mai tapasztalatcserére, konzultációra is. 
A versenyen részt vehet a forgalmi, termelői 
és muzeális borok kategóriájában minden a 
Kunsági borvidéken termelt szőlőből ké-
szült bor, továbbá csemege-, fűszerezett bor, 
üdítőjellegű gyöngyöző bor, habzóbor, pezs-
gő, valamint a bor-, borseprő-, törköly párlat, 
amelyet a 2004. évi XVIII. törvényben előírtak 
szerint állítottak elő és kezeltek.
A forgalmi borok kategóriájában azok a borok 
nevezhetők, amelyeket MGSZH BI minősítés-
sel palackozva, kannás kiszerelésben vagy 
hordós borként hoznak forgalomba.
Termelői borok kategóriájában azok a borok 
nevezhetők, melyek kereskedelmi forgalom-
ban nincsenek és a termelők legalább 500 
liter készlettel rendelkeznek.
Muzeális borok kategóriájában a 2007-es, 
vagy az azt megelőző évjáratok borai nevez-
hetők.
 A versenyre az italokat a mellékelt jelentke-
zési lapon, annak értelemszerű kitöltésével 
lehet nevezni. A nevezési laphoz a termé-
kekről készített analízis értékeket tartalmazó 
laboratóriumi minősítési lapot kérjük mellé-
kelni. A jelentkezési lap letölthető a www.
kunsagiborvidek.hu weblapról is. 

A nevezési lap beküldési határideje: 2012. 
április 13.
A nevezési lapot a Kunsági Borvidék Hegy-
községi Tanácsa 6000 Kecskemét, Tatár sor 
6. címre, faxon a 76-504-520 számra vagy 
e-mail-en kérjük megküldeni.
A nevezési díj, tételenként 3.000 Ft, amelyet 
a nevezés elküldésével egyidejűleg kérünk 
átutalni a Kunsági Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa 11732002-20350149 számú szám-
lájára. Kistermelők a nevezési díjat a bor-
minták leadáskor is befi zethetik. A nevezé-
si díj befi zetését/átutalását követően szám-
la kerül kiállításra, melyet a borversenyre 
nevezőnek postán megküldünk.
A verseny résztvevője termékenként 2 db 0,75 
l-es vagy ennél nagyobb mintát juttat el a ver-
seny rendezőjének. Amennyiben az eredeti ki-
szerelés kisebb (0,3; 0,5 l), abban az esetben 
3 db minta szükséges.
A benevezett italok mintáinak leadása a 
Felső-Bácskai Hegyközség irodájában 
(6044. Jánoshalma, Bernáth Z. utca 7.) ápri-
lis 17-én 10-14 óra között.
Az azonosíthatóság érdekében a palackokon 
helyezzenek el címkéket, melyen tüntessék fel 
a termelő nevét, címét, a termék fajtáját, ter-
mőhelyét, évjáratát, és osztályba sorolását.
A borversenyen érmes helyezést elért borok 
nevezhetők a Duna Borrégió regionális bor-
versenyére. 
Az ünnepélyes díjkiosztásra május 10-én, 
a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
Küldöttgyűlése keretében kerül sor, Kecske-
méten.

Ádám Gyula
Felső-Bácskai Hegyközség elnöke

Felhívás Borversenyre
A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának Igazgatóválasztmánya a

XIV. Kunsági Borvidéki Borversenyt
2012. április 20-án rendezi meg.

A borverseny házigazdája a Felső-Bácskai Hegyközség, Jánoshalma.
A rendezvény helye: VM Kelet - magyarországi Agrár-szakképző Köz-
pont, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma.

Egyesületi közlemény
A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adójuk 1%-nak 

felajánlásával segítsék a szervezet művelődési tevékenységét.
Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület

Adószám: 19046550-1-03

A helyi boltnál nincsen jobb?

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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Miniszteri elismerés
Nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából a 

Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület javas-
latára Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter II. 
osztályú „Honvédelemért  Kitüntető Cím”  ado-
mányozásával ismerte el Molnár Máté nyugállo-
mányú őrnagynak a honvédelem ügye, a honvé-
delmi hagyományok ápolásának érdekében vég-
zett áldozatos munkáját.

Nőnapi ünnepségre gyülekeztek 
tizedikén, szombaton az egyesület 
tagjai. Az ünnepséget megtisztelte 
jelenlétével Czeller Zoltán polgár-
mester úr. 

Györgypál Csaba az egyesület 
elnöke rövid köszöntőjével kezdő-
dött, majd az egyesület ez alka-
lomra szerveződött „Heam Team”-
je  - Molnár Máté, Ódor Ferenc, Sza-
bó István, Tóth Imre, Vida Benő és 
Györgypál Csaba –  műsorával foly-
tatódott. A hol vidám, hol komoly elő-
adás nagy sikert aratott,  

A műsort követően Czeller Zoltán 
polgármester úr virággal köszöntötte 
a jelenlévő hölgyeket. 

Március 21-én a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténe-
ti Intézet és Múzeum munkatársai érkezését várta a Bem 
József Honvéd Nyugdíjas Egyesületvezetősége.

A Múzeum vezetésével 2011. októberében lezajlott sze-
mélyes tárgyaláson - mivel az előzetes ellenőrzés alapján 
a Múzeum munkatársai a felújított Helyi Légvédelmi Tüzér-
múzeumot arra alkalmasnak ítélték - az egyesület ígéretet 
kapott a Tüzérmúzeum anyagainak bővítésére és egyes 
eszközeinek cseréjére.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai - az 

egyesület bevonásával - három tablót készítettek a Tüzér-
múzeum részére. A tablók a 102. légvédelmi tüzérezred 
1970. április 10-29 között végrehajtott éleslövészettel egy-
bekötött „M“ összekovácsolási gyakorlatának állítanak 
emléket. A tárgyalásnak megfelelően lecserélésre kerültek 
a Tüzérmúzeum egyéb technikai eszközei.

A Tüzérmúzeum a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egye-
sület vezetőségével történő előzetes egyeztetés alapján 
az „Imre Zoltán Művelődési Központ“ nyitvatartási idejében 
látogatható.

Bármennyire is 
magyaros ételnek 
tekintjük ma már a 
paprikával együtt, 

bizony, a paradicsom is egyike azon 
terményeknek, amelyeket Európa 
Amerikától kapott: őshazája Peru, 
ahol ma is közönséges, majdhogy-
nem gyomnövény. Mexikóban kezd-
ték el termeszteni, Amerika felfedezői 
hozták be Európába, majd Spanyolor-
szágból illetve Portugáliából terjedt el 
az egész kontinensen

Népszerűsége a hazai úri kony-
hában csak a XIX. Században len-
dült fel.

Számtalan változata létezik, a 
bogyó mérete, száma, színe és alak-
ja szerint. A friss, fogyasztásra szánt 
paradicsomot különböző érési stádi-
umban szedik. A vásárláskor érdemes 
megfogni a bogyót és megszagolni. 
Amelyik nem illatos, nagy valószínű-
séggel nem is ízletes.

A paradicsom élénkpiros színét a 
likopin nevű színezék adja. A likopin 
egy karotinszármazék, amiben nincs 
oxigén, ezért kémiailag stabil vegyü-
let. Ennek köszönhető, hogy hőhatás-
ra - például főzéskor - nem károsodik, 
nem bomlik fel. Legjelentősebb meny-
nyiségben a paradicsom tartalmaz-
za, de megtalálható a görögdinnyé-
ben és kisebb mennyiségben, a sár-
gabarackban, sütőtökben és a piros 
bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin 
a természetes napfényen érlelt para-
dicsomban található, viszont sokkal 
kevesebb van az üvegházban érlelt, 

illetve a még sárgás színű termés-
ben.

A szervezeten belül lejátszódó oxi-
dációs folyamatok kapcsolatba hoz-
hatók az érelmeszesedés és a daga-
natos betegségek kialakulásával. A 
likopin antioxidáns hatású vegyület, 
így ezeket a folyamatokat lelassít-
ja, illetve megelőzheti. A paradicsom 
likopintartalma szerepet játszik a szív- 
és érrendszeri betegségek, a proszta-
tarák, a szájüregi és a gyomrot, illetve 
a bélrendszert érintő daganatok meg-
előzésében. A likopin ezen kívül segí-
ti a szervezet zsíranyagcseréjét, sza-
bályozza a sejtosztódást és erősíti az 
immunrendszert.

  A nyers paradicsom likopintartalmát 
a növényi sejtek megkötve tartalmaz-
zák, ezért az emésztőenzimek nehe-
zebben tudják lebontani, így keve-
sebb szívódik fel belőle. A paradi-
csom feldolgozásakor likopintartalma 
nem csökken: a gyártási folyamatok 
során a vegyület felszabadul, ezért 
magasabb a likopintartalma a sűrített 
paradicsomnak, a paradicsom ivóle-
veknek, vagy a ketchupnak. A paradi-
csom sűrítmények a paradicsom érté-
kes tápanyagtartalmát is megőrzik.

A paradicsomot sokféleképpen 
elkészíthetjük: önálló ételként nyer-
sen (saláta, üdítőital) és főzve (leves, 
mártás). Használhatjuk díszítésre, 
ízesítésre. A konzervipar is számos 
terméket készít paradicsomból: sűrít-
ményeket, készételeket, bébiételt és 
savanyúságokat.

Faragóné Hován Éva dietetikus

Paradicsom
Márciusban történt a Bem József 
Honvéd Nyugdíjas Egyesületnél

A dietetikus tanácsai

BORBOR
A MINDENNAPOKRA!A MINDENNAPOKRA!

– tini és alapkezelések
– ránctalanító, Bortherápiás

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

Romsits Andrea
mesterkozmetikus
Jánoshalma, Berzsenyi u. 22.

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

– tini és alapkezelések

Az Önnek járó 
szépségért 

Ajándékutalvány

Tízszeresére emelkedett a ta-
lajterhelési díj 2012. február 
1-jétől, melynek a köbméteren-
kénti egységdíját -az egyes tör-
vények Alaptörvénnyel összefüg-
gő módosításáról szóló 2011. évi 
CCI. törvény 234. §-a alapján a 
környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény 12. § 
(3) bekezdése – 2012. február 
1. napjától 120 Ft-ról 1.200 Ft-ra 
módosítja. 
Jánoshalma város közigazgatási 
területére vonatkozó területérzé-
kenységi szorzó: 1, ami azt je-
lenti, hogy az itt elfogyasztott víz 
után az eddigi 120 Ft helyett feb-
ruár elsejétől (1200 x 1)= 1200 
Ft talajterhelési díjat kell fi zetni 
azoknak, akiknek  a fogyasztási 
helye nincs rákötve a kiépített 

szennyvízcsatornára, illetve a 
szennyvíz elszállítását (2003. évi 
LXXXIX. tv. 14.§) igazoltan nem 
tudja számlákkal bizonyítani. 
A törvénymódosítás eredménye-
ként 1.200,-Ft/m3-ban megál-
lapított magasabb díjfi zetéssel 
a fogyasztók először (a 2012. 
február 1. napjától elfogyasz-
tott vízmennyiség után a 2012. 
évi talajterhelési díj beadásával 
egyidejűleg) 2013. március 31-
én szembesülnek. 
Javasoljuk, hogy azon ingatlan 
tulajdonosok, akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára 
még nem kötöttek rá, saját érde-
kükben mielőbb kezdeményez-
zék azt! 

Városgazda Kft.

Tisztelt Adózók! 

Nőnapi ünnepség  

Értékes ajándék a 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól

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

2012. április 8. 22 óra
HÚSVÉTI WELCOME BULI

2012. április 13. 20 óra
BLUES KOCSMA
Belépés díjtalan

2012. április 14. 15.30 óra
BARANGOLÁS 

A  MUZSIKA BIRODALMÁBAN
Hangverseny

 óvodásoknak, kisiskolásoknak
Belépő: 300 Ft 

(1 gyerek + 1 felnőtt)

2012. április 17. 14 óra
MINDENÜTT JÓ, 

DE A LEGJOBB OTTHON
Tihanyi Vándorszínpad elő-

adása gyerekeknek
Belépő: 500 Ft

Polgárőrségi felhívás
A Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület 

 tagfelvételt hirdet.
Várjuk minden olyan 18 - 35 éves fiatal jelentkezését aki szeretne tenni

Jánoshalma város közbiztonságáért, és elfogadja az alapszabályunkban foglaltakat.
Felvételi feltétel: 18 év betöltése - (Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyít-

vány) A cselekvőképességet igazoló orvosi igazolás. Előny Személy 
és Vagyonőri vizsga. Formaruhát az egyesület biztosít.

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

Programok az Imre Zoltán 
Művelődési Központban

2012. május 4. 13-18 óra
MÁJUSI EGÉSZSÉGNAP

16 óra
EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

Előadó: dr. Király Ibolya
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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. március hónapjában a  kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

Eszter József élt: 77 évet
Mészáros Máté élt: 80 évet
Szőke Sándorné 
sz: Vörös Gizella élt: 80 évet
Böröczi Benőné
 sz: Erdélyi Magdolna élt: 64 évet
Nagy Sándorné 
sz: Molnár Janka élt: 78 évet
Galicz Antal élt: 88 évet
Lakatos Jenőné
sz: Horváth Etelka élt: 83 évet
Sári Mária élt: 88 évet
Fehér Endréné
sz: Tóth Rozália élt: 73 évet
Doszpod Béláné 
sz: Maráczi Mária élt: 86 évet
Zoó Tamara (1983-2004) élt: 21 évet
Szabó Kálmán élt: 64 évet
Dudás Ferencné
sz: Pásztor Borbála élt: 83 évet
Széll Dezsőné
sz: Ujj Anna élt: 92 évet

Sándor Pálné 
sz: Isaszegi Margit élt: 84 évet
Gáspár Józsefné 
sz: Kollár Erzsébet élt: 73 évet
Németh Sándor élt: 82 évet
Csincsák Mihályné
 sz: Csincsák Mária élt: 84 évet
Kiss Józsefné 
sz: Tüske Margit élt: 66 évet
Csorba Józsefné 
sz: Márta Matild élt: 89 évet
Kiss Ferenc élt: 78 évet
Rasztik Jánosné
 sz: Tornai Teréz élt: 90 évet
Iván József élt: 56 évet
Kovács Sándorné
 sz: Szentgyörgyi Margit élt: 59 évet
Somogyi László  élt: 57 évet
Hugyi Ferencné
sz: Csesznegi Teréz  élt: 79 évet
Sörös Ferencné 
sz: Molnár Margit  élt: 90 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. március  hónapban a következő 

elhuny tak temetésén működött közre:

„A Halál nem válogat, és nem kérdezi soha, mit szeretnénk: menni 
vagy maradni. A Halál jön, választ, s ha egyszer kiválasztott, semmit 
sem tehetünk. Az emberben nem marad más, csak a remény. A remény 
és a hit, hogy Odaát minden jobb lesz…” 

Rahmé György
Nagy Zsolt ügyvezető 

  Csorba György (1925) Mészáros Ilona (1936)
Kovács Ferencné sz. Faddi Mária Magdolna(1929) 

Taskovics Istvánné sz. Szarvas Mária (1923)
   Rada László Gábor (1956) Koószné Bognár Anna (1954)

Maláj Lászlóné sz.Rendek Margit (1925)
Faragó Józsefné sz. Horváth Ilona (1926)
Horváth Pálné sz. Kárász Erzsébet (1930)

Hegyesi Józsefné sz. Kiss Mária (1932)

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!
Figyelem! A talajterhelési díj 10-szeresére emelkedett!Figyelem! A talajterhelési díj 10-szeresére emelkedett!• 

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.

Tájékoztatjuk a sportcsarnokot használókat, hogy 2012.március 1-től • 
„Belépési jegy” kerül bevezetésre. A részletekről érdeklődjön a helyszínen.

 www.janoshalma.hu/VárosgazdaKft

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

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

Nagy Sándorné 
(Molnár Janka)

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

Gyászoló család

NOVAK-FA
asztalos ipari
vállalkozás

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

javítását,
-helyszíni szerelését.
-bútor helyszíni összeépítését, 

javítását
-gipszkarton, oldalfalak, 

mennyezetek
építését, kialakítását
-laminált parketta lerakását
-egyéb asztalosmunkák, 

rövid határidőre!
Tel.: 06-70/32-16-510

GYÖNGY–VIRÁG 
Jánoshalmán a Bernáth Zoltán u. 4. sz. alatt

Széles választékban kínálok 
– virágcsokrokat
– vágott és cserepes virágokat
– kegyeleti csokrokat és koszorúkat
– kézzel faragott gyertyákat
–ajándéktárgyakat
– játékokat

 Árigény szerint alkalmazkodom a megrendeléshez!

Szeretettel várom Kedves Vásárlóimat!

. .

. ...

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. 

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.

Bécs, Schönbruni 
palota és kert 

Székesfehérvár, Győr  városnézés,  Pannonhalmi apátság,- 
Komárom (Mosoni erőd) – Komárnói városnézés (Európa udvar).

2012. aug. 03 – 05. (2 éjszaka / 3 nap) 
 Kiskunhalasi felszállással.

Érd: 30 – 535 – 0833  Utazási iroda közreműködésével
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Itthon – Otthon!
A megye női labdarúgása újra Jánoshalmá-

ra „költözött”. Sokadszorra is (10. éve mindig) a 
sportdiplomácia segítségével, rendezési felada-
tokkal láttak el bennünket. A hagyományoknak 
és az elvárásoknak megfelelően, - ha már sze-
retnek hozzánk jönni – minden igényt kielégítő-
en felkészültünk a torna „zökkenőmentes” meg-
rendezésére. 

A Női Labdarúgó Szakosztályunk is sikerre 
éhesen várta a nagy megmérettetés pillanatát. 
Ferenczi László Szakosztály elnök, Huszár Tibor 
Technikai vezető, Gál László vezető edző az át 
és újjászervezett női csapatot, kellően felvértez-
ve, mi több megerősítve új igazolásokkal, várták 
a döntő napját.  

(fel) Készültek
De nem csak ők az MLSZ BKM.-i Igazgatósá-

ga is fontosnak tartotta képviseltetni magát (Sza-
bó István MLSZ Verseny Biz. Eln. Szabó Gábor 
MLSZ  Futsal és Kispályás Biz Titkára) Nem 
tett másként a Város vezetése sem. Ők is kitet-
tek magukért „19-re lapot kértek” és NYERTEK! 
Azaz megtisztelte a tornát jelenlétével Czeller 
Zoltán Jánoshalma Város Polgármestere aki az 
ünnepélyes megnyitón, köszöntötte a  részvevő-
ket, sőt nőnap lévén külön a NŐKET. 

Madarász Attila Önk. Képv., Ádám Gyula JFC 
Elnöke, Pethő Zoltán a JFC Elnökségi Tagja.

Csapatok
Leadta nevezését egy csapat kivételével 

(Városföld) a bajnokságba játszó valamennyi 
csapat, amely önmagában is figyelemre méltó. 
Csak a rend kedvéért – a női megyei első osz-
tály. „már” 9 csapatos, míg a férfiaknál „már 
csak”!! 12 csapat szerepel a bajnokságban. 
Szép lassan, de teret nyer a női labdarúgás is 
a megyei bajnokságban. Az eredmények tükré-
ben borult a papírforma, a „húzós” egyesületek 
közül többeknek is meg kellet, hogy elégedjenek 
a „statiszta” szereppel (a Mórahalom, Dusnok 
két kiváló csapat osztoztak „általában” az I. – II. 
helyért), de a Nagykőrös, Kalocsa csapata is tet-
te a dolgát. A Katymár és Pálmonostora csapa-
ta például „erőn felül” teljesített. A Kiskunhalas 
és a Jánoshalmi FC.,    kiemelkedett, a mezőny-
ből. Sőt – a „MILÁNYAINK” kifejezetten jó telje-
sítménnyel utasították maguk mögé az egész 
mezőnyt!!!! A csajok hihetetlen, akarással sze-
rették volna bebizonyítani, hogy a tavaszi nagy 
pályás bajnokságban is meghatározó szerepet 
kívánnak betölteni. Tudják, hogy sok még a tenni 
való az új igazolásokkal megerősödve, reményei 
(n) k szerint, még sokszor „kárhoztatnak minket” 
arra, hogy vastapssal jutalmazzuk az odaadó és 

a sikerékért küzdő Jánoshalmi FC női labdarú-
gócsapatát. A leányok, nők, asszonyok a megyei 
döntőn kimagasló teljesítmény nyújtva, a kez-
deti botlástól eltekintve minden dicséretet meg-
érdemelnek. Hiszen csak azt bizonyították be, 
ahogy ők mondták, elsősorban egymásért illetve 
Jánoshalma város futball múltját, a jelen sikere-
ivel szeretnék tovább öregbíteni. Tehát ha vala-
ki azt gondolta, hogy elég lesz most is egy kis 
smink és rúzs, nagyot tévedett, mert itt és most 
nem igazán „púderoztak” a sikert elért csapatok. 
Igazán „férfias” küzdelemsorozatban bizonyítot-
ták, hogy a „kisasszonyok” a parkban sétálhat-
nak ugyan, de a „parkett-táncos” hölgyek a siker 
érdekében, tréfát nem ismerve szorgosan gyűj-
tik a bajnoki pontokat!!! A mérkőzések színvona-
la, bizony időnként, túlnőtt a „műkörmös” vagy a 
hogy áll rajtam a póló? szinten - nem úgy, mint 
a védelmünk! 

A színvonal azért kárpótolt mindenkit. Láthat-
tunk nagyszerű megoldásokat, szebbnél-szebb 
gólokat, igazi örömkönnyeket. Egyszóval a fut-
ballt szerető közönség, teljesen megérdemel-
ten nyíltszíni tapssal hálálta meg a Nőnapi Tor-
nán résztvevő valamennyi csapat tagjának a 
hozzáállását.  

(a) Bírók (is)
Sokat tettek a Torna sikeres lebonyolítása 

érdekében. Hiszen nemcsak a „nőies idomok-
ra” kellett koncentrálniuk, hanem sokszor a sza-
bályok szigorával kellet az ítéleteket, hibátla-
nul alkalmazni. Még akkor is, ha a bájos mosoly 
mögött, a szabálytalanul szerelő játékos „sár-
kányeregetésre” készült az ellenfél játékosa 
semlegesítésére. Ámulni-bámulni a „szépet” így 
nem volt idejük a hölgykoszorúban.

Természetesen hivatásos játékvezetők vol-
tak. Ignácz József úr jó döntést hozott (kiskun-
halasi Játékvezető Bizottság Elnöke) amikor – e 
két úriembert jelölte a megyei döntő mérkőzései-
nek levezetésére:- nevezetesen Kriván Pétert és 
Czeller Tamást. Köszönet nekik!

Bács-Kiskun Megye Bajnoka: JÁNOSHALMA
Végeredmény:

I. helyezett Jánoshalma edző: Gál László
II. „ Kiskunhalas „ Kun Róbert
III. „ Pálmonostora „ Bali János
IV. „ Katymár „ Balogh Sándor
V. „ Dusnok„ „ Molnár Gábor
VI. „ Nagykőrös  „ Kelemen István
VII. „ Mórahalom „ Lapu Zsolt
VIII. „ Kalocsa „ Lakatos Sándor

A torna gólkirálynője:  Törteli Diána 6 góllal  (JÁNOSHAL-
MA). A torna legjobb kapusa: Varga Edit (MÓRAHALOM)
A torna legjobb mezőnyjátékosa: Kelemenné Kozma Kriszti-
na (NAGYKŐRÖS)

Természetjáróink  a nehezen induló 
majd végül   27  főt számláló csoport-
tal ismételten Lackenhofban síeltek.

Az esős időben, de jó hóviszonyok 
között, igen vidám  hangulatban 

töltötték idejüket. A fegyelmezett, 
példamutató viselkedésüknek köszön-
hetően 

immár ötödször térnek haza sérü-
lés és baleset nélkül, amiért külön 
dicséretet érdemelnek

a legfőbb segítők: Györgypál  Csa-
ba, Széll Zoltán, Haris Endre vala-
mint a csoport 

vezetője és oktatója Haász Lász-
ló. 

Jövőre újra ugyanott!
Tavasszal kezdődik a Nordic-

Walking időszak, melyről külön plaká-
tokat helyezünk el a városban.

Minden  Kedves Szurkolónknak 
és Sportbarátunknak  Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Hajrá  Jánoshalma!
Hajrá Magyarok!

Haász László és Mné
Fotó: Széll Zoltán 

JÁTESZ  Hírek !

Érmek az Országos és Megyei Bajnokságokról!

A várakozásnak megfelelően a megyei Baj-
nokság „B” csoportjában szépen fejlődnek 
fiataljaink. A tavaszi szezon első két fordu-
lójában az éremesélyes, a csak felnőttekkel 
versenyző  Dunaegyháza és Kiskőrös csapa-
tától  16-2 arányban kaptunk ki az őszi 18-0-
val szemben. 
A korosztályos megyei rangsor versenyen 
szinte   „arattak”   fiataljaink.
A Csengődön  2012. március 31.-én meg-
rendezett  Bács-Kiskun Megyei Bajnokság  
1997-1998-as korcsoportjában Zentay Vik-
tor bajnoki címet szerzett, és ezt még tovább 
tetőzte ugyanezen korosztály fiú páros ver-
senyében Zsufa Istvánnal (Baja) szerez-
tek aranyat.1994-1995-ös korosztály egyé-
ni  versenyében Zentay Tamás a II., Zentay 
Viktor a III.  helyezést érte el.  

Ugyanezen korosztály páros versenyében a 
Zentay fiúk a  II. helyezést érték el.
Így összesen kettő arany, kettő ezüst és egy 
bronzéremmel tértek haza a Korosztályos 
megyei bajnokságról.

Gratulálunk remek teljesítményükhöz!

Asztalitenisz

Földvári Csaba Országos csúcsot javí-
tott!
2012. március 31.-én  Tabon került megrende-
zésre az  Erőemelő RAW / fekvenyomóruha
nélküli/  Országos Bajnokság. A 
fekvenyomásra specializálódott jánoshalmi 
csapatból csak Földvári Csaba és Simon 
Péter  indultak a versenyen.
Földvári Csaba holtversenyben (nagyobb 
volt a testsúlya) 432,5 kg.-os teljesítménye 
(guggolás 120 kg., fekvenyomás 117,5 kg., 
felhúzás 195 kg) új országos csúccsal a III. 
helyet szerezte meg.

93 kg.-ban az élete első versenyén induló  
Simon Péter (guggolás 175 kg., fekvenyomás 
130 kg., felhúzás 200 kg.)összesen 505 kilo-
grammal  várakozáson felül a  VII. helye-
zést érte el.
Gratulálunk a versenyzőknek!

Újság az erőemelőknél, hogy április 28-29.-
én  Jánoshalmán a Sportcsarnokban kerül 
megrendezésre a 2012. évi Országos Ifjúsá-
gi, Junior és Masters Bajnokság.
Ez a verseny a májusi Pilsenben megrende-
zésre kerülő Fekvenyomó nemzetközi ver-

seny válogatója is,  melyen a válogatott 
keret versenyzőinek a részvétel kötelező.
Így a jánoshalmiak közül  Patyi Zoltán 
(74 kg) junior, Kohl Ferenc (93 kg) juni-
or, Rostás Dávid (93 kg) ifjúsági, vala-
mint az ifjúsági Világbajnok Kolompár 
Árpád (105 kg) mellett láthatjuk Kubatov 
Géza (83 kg) Európa Bajnokunkat,  Föld-
vári Csaba (66 kg) Európa Bajnoki IV. és  
Schauer Kornél (105 kg)Európa és Világ-
bajnoki helyezett versenyzőinket is.
A hazaiakon kívül kiemelkedik a +120 kg.-
os mezőnyben  Sánta László ásotthalmi és 
Mikola Norbert  berettyóújfalui válogatott-
jaink vetélkedése, akik mindketten  320 kg. 
feletti teljesítménnyel rendelkeznek.
A nők mezőnyében is kiemelkedő korosztá-
lyos ifjúsági, junior, felnőtt és masters Euró-
pa és világbajnok versenyzőket láthatunk, 
akik közül sajnos hiányozni fog az  anyai 
örömök elé néző a jánoshalmi Kistérsé-
gi Rendelőintézet fizikoterápiáján dolgozó 
háromszoros Európa bajnoki és háromszo-
ros Világbajnoki ezüstérmes 
Nagypál Krisztina (52 kg) a szegedi 
Ducsai Erőemelő Oskola versenyzője.
A vetélkedőre mintegy 150-180 verseny-
ző várható a jánoshalmi Sportcsarnok-
ban megrendezendő  „ égszakadás-föld-
indulás”-ra.

Íjászat
Varga Csaba szerint íjászaink felkészülése 
jól sikerült,  a versenyek  Húsvét után
kezdődnek, melyekről részletes beszámo-
lókat fogunk készíteni.

Fekvenyomás

Természetjárók

NŐNAPI (férfias) FOCI
A tűsarkúcipőt cserélték (le) a „csajok” a megyei teremlabdarúgó tornán

„Az ízek minősége
A minőség íze“

Kóstolja meg
termékeinket!

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

valamint a Fajsziék boltjában a Bálvány utcában

Edző: Gál László. Csapat tagok : Taskovics Rebeka, Kéfer Tímea, Huszár Alexandra, Horváth Imo-
la, Farkas Annamária, Biró Vanessza , Törteli Diána, Törteli Anikó, Fazekas Evelin, Kovács Kitti, 
Nagy Nikolett, Csernók-Molnár Erika, Varga Melinda, Ajzelt Aida

esz-gé
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A most kezdődő bajnoki forduló 
előtt március 25-én. Felkészülési Tor-
nát szerveztünk :Bajmok (Szerbia), 
Fonyód, Szeged és Jánoshalma rész-
vételével. A torna és a kupát Bajmok 
csapata nyerte meg, második János-
halma, harmadik Fonyód és negyedik 
Szeged csapata lett.

 A torna legeredménye-
sebb játékosa:Tombos Saheza 
(Bajmok),Barna Brigitta (Jánoshalma) 
20-20 góllal.

 Különdíjasok: Proity Mónika 
(Fonyód), Nyilasi Orsolya (Szeged), 
Rothflug Natasa (Bajmok), Barna 
Brigita (Jánoshalma).  T.János bajai 
vállakozó 1-1 kézilabdát ajánlott fel az 
edzők által kiválasztott játékosoknak:  
Zsigmond Adrienn (Bajmok),Sára 
Krisztina (Fonyód), Bernáth Szilvia 

(Szeged),Lódri Fanni (Jánoshalma).
A csapat nevében köszönöm a ven-

dég csapatok jó és sportszerű,kemény 
játékát.A jánoshalmi lányoknak sok   
sikert, kitartást az április 9-én kezdő-
dő bajnoki mérkőzéshez, mely hazai 
pályán de.10 órakor lesz Bácsalmás 
ellen.

Felnőtt férfi csapatunk lényegesen jobban kezdte a 
tavaszi szezont, mint az őszit, ugyanis az őszi első négy 
forduló után nulla pont állt a csapat neve mellett a mos-
tani megszerzett hat ponttal szemben. 

Eredmények:
XVI. forduló: 2012. 03. 11.

Sükösd SC – Jánoshalmi FC 2 : 3 (2 : 2)
Gólszerzők: Jeszenszky Roland 2, Fenyvesi Ferenc
Bada Pál edző értékelése: Az ideális időben lejátszott 
első tavaszi mérkőzésünkön nagyon fontos győzelmet 
arattunk. A jó rajt önbizalmat adhat a sikeres folytatás-
hoz. A fordulatos mérkőzésen megérdemelten szerez-
tük meg a 3 pontot.
Jók: Jeszenszky Roland, Fenyvesi Ferenc, Szem 
Róbert

XVII. forduló: 2012. 03. 18.
Jánoshalmi FC – Szakmár KSE 2 : 0 (0 : 0)

Gólszerzők: Szem Róbert, Jeszenszky Roland
Edző értékelése: Értékes győzelmet arattunk a jó erők-
ből álló szakmári csapat ellen. Szerencsére a viszonylag 
gyengébb játékkal megszerzett győzelemért is három 
pontot adnak.
Jók: Jeszenszky Roland, Horváth Ádám, Szem Róbert

XVIII. forduló: 2012. 03. 25.
Dusnok KSE – Jánoshalmi FC 3 : 1 (2 : 0)

Gólszerző: Fenyvesi Ferenc
Edző értékelése: Ha ebben a sportban pontrúgásból nem 
lehetne gólt elérni talán a bajnokságot is, megnyernénk.
Jók: Horváth Ádám, Kiss Tamás, Balázsevics Péter, 
Fenyvesi Ferenc

XIX. forduló: 2012. 04. 01.
Jánoshalmi FC – Császártöltés EFSK 0 : 2 (0 : 1)

Edző értékelése: Jobb helyzetkihasználással és egy kis 
odafigyeléssel talán pontot is szerezhettünk volna a 100 
%-os listavezetővel szemben.
Jók: Kiss Benedek, Tóth Tamás, Fenyvesi Ferenc
A felnőtt bajnokság állása a XIX. forduló után:
H. Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P.
1. Császártöltés EFSK 19 19 0 0 67 12 55 57
2. Dusnok KSE 19 15 3 1 50 16 34 48
3. Mélykút SE 19 12 2 5 56 30 26 38
4. Szakmár KSE 19 12 2 5 47 26 21 38
5. Miskei ALC 19 11 2 6 36 29 7 35
6. Bácsborsódi SK 19 10 3 6 40 39 1 33
7. Felsőszentiván SK 19 8 4 7 39 33 6 28
8. Jánoshalmi FC 19 8 2 9 36 36 0 26
9. Nemesnádudvar KSE 19 6 3 10 36 49 -13 21

10. Érsekcsanád KSKE 19 6 3 10 23 37 -14 21
11. Sükösd SC 19 6 2 11 28 43 -15 20
12. Bajaszentistváni SK 19 4 4 11 35 46 -11 16
13. Hajós FC 19 4 3 12 29 47 -18 15
14. Kunfehértó KSE 19 3 1 15 17 47 -30 10
15. Bácsbokod SK 19 1 3 15 23 66 -43 6
16. Kisszállás KSE 19 6 5 8 29 35 -6 -1

Április hónapban a következő mér-
kőzésekre kerül sor:

XX. forduló: 2012. 04. 07. (szombat) 16: 30 óra
Kisszállás KSE – Jánoshalmi FC

XXI. forduló: 2012. 04. 15. (vasárnap) 16: 30 óra
Jánoshalmi FC – Bácsborsódi SK

XXII. forduló: 2012. 04. 22. (vasárnap) 17: 00 óra
Felsőszentiván SK – Jánoshalmi FC

XXIII. forduló: 2012. 04. 29. (vasárnap) 17: 00 óra
Jánoshalmi FC – Mélykút SE

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

Ifjúsági csapatunk négy győzelemmel repülőrajtot vett 
a megye II. Déli csoport U-19-es bajnokságában.

Eredmények:
XVI. forduló:

Sükösd SC – Jánoshalmi FC 1 : 2 (1 : 0)
Gólszerzők: Enesei Dániel, Kiss Benedek
Bada Pál edző értékelése: Nehezen jöttünk bele a viha-
ros erejű szélben lejátszott mérkőzésen. A második fél-
időben megérdemelten fordítottuk magunk javára a mér-
kőzés állását.
Jók: Horváth Ádám, Nagy Kristóf, Kiss Benedek, Enesei 
Dániel

XVII. forduló:
Jánoshalmi FC – Szakmár KSE 6 : 0 (3 : 0)

Gólszerzők: Kiss Benedek 3, Enesei Dániel, Szemlics 
Bertram, Kolompár Dávid
Edző értékelése: Jó játékkal fölényes győzelmet arattunk 
az utolsó előtti helyezett csapat ellen.
Jók: Kolompár Dávid, Papp Dávid, Harczi László, Zámbó 
Ádám, Kiss Benedek
XVIII. forduló:
Dusnok KSE – Jánoshalmi FC     1 : 3 (1 : 1)
Gólszerzők: Szemlics Bertram, Kiss Benedek, Enesei 
Dániel
Edző értékelése: A csapat szépen halad a kitűzött cél-
ja felé (dobogó).
Jók: Kiss Benedek, Harczi László, Faragó Patrik 
XIX. forduló:
Jánoshalmi FC – Császártöltés EFSK     2 : 1 (0 : 1)
Gólszerzők: Szemlics Bertram, Harczi László
Edző értékelése: Nagyon rögös út vezet a dobogó felé, 
de egyelőre vesszük az akadályokat.
Jók: Harczi László, Nagy Kristóf, Zámbó Ádám
Az ifjúsági bajnokság állása a XIX. forduló után:
H. Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P.
1. Érsekcsanád KSKE 19 17 1 1 93 13 80 52
2. Sükösd SC 19 15 2 2 101 18 83 47
3. Jánoshalmi FC 19 12 3 4 63 32 31 39
4. Nemesnádudvar KSE 19 12 2 5 53 24 29 38
5. Dusnok KSE 19 11 4 4 66 33 33 37
6. Hajós FC 19 11 2 6 70 41 29 35
7. Felsőszentiván SK 19 11 1 7 47 45 2 34
8. Mélykút SE 19 10 3 6 75 20 55 33
9. Császártöltés EFSK 19 9 2 8 35 32 3 29

10. Bácsbokod SK 19 8 5 6 41 41 0 29
11. Kunfehértó KSE 19 7 1 11 43 47 -4 22
12. Bajaszentistváni SK 19 4 3 12 32 42 -10 15
13. Bácsborsódi SK 19 3 2 14 31 68 -37 11
14. Miskei ALC 19 3 1 15 24 98 -74 10
15. Szakmár KSE 19 2 1 16 14 111 -97 7
16. Kisszállás KSE 19 0 1 18 17 140 -123 0
Az ifjúsági mérkőzések – azonos sorsolás mellett – 
mindig a felnőtt mérkőzések előtt két órával koráb-
ban kezdődnek!

Női csapatunk az új játékosokkal megerősödve, felké-
szülési tornákon való szerepléssel készült a tavaszi foly-
tatásra.
A kecskeméti főiskola szervezésében 2012. 03. 03.-án 
8 csapatos tornán játszott először az idei keret. A cso-
portunkból továbbjutottunk, és a döntőbe jutásért vívott 
mérkőzésen is nyertünk. A döntő sajnos nem úgy sike-
rült, ahogy szerettük volna, 2: 0-ra kikaptunk a Nagykő-
rös csapatától.
Eredmények: JFC – Nagykőrös 3:1, 

JFC – Katymár 3:1, J
FC – Dusnok 3:0, 
JFC – Bugac 4:0, 

Döntő: JFC – Nagykőrös 0:2
Gólkirálynő: Berényi Ágnes JFC

Március 10.-én a BKMLSZ szervezésében a Jánoshal-
mán megrendezésre került nőnapi tornát nagy csatában 
sikerült megnyernünk melyről bővebben e lap hasábjain 
Szabó Gábor tollából értesülhetnek a tisztelt olvasók.
2012. 03. 18.-án Bugacon szerepeltünk sorozatban a 
harmadik teremtornán, amit szintén sikerült megnyer-
nünk.
Eredmények: JFC – Dusnok 3:0, 

JFC – Katymár 6:1, 
JFC – Bugac 4:0, 
JFC – Pálmonostora 10:1,

 gólarány 23:2!
A torna legjobb 
játékosa Törteli 
Anikó (JFC) lett.

2012. 03. 25.-én 
Kalocsán előké-
születi mérkőzést 
játszottunk a helyi 
csapattal. Kalocsa 
– JFC    0:11
A rossz talajú 
pályán, jó han-
gulatú mérkőzést 
játszottunk. Az 
eredmény másod-
lagos volt, a játék 
volt a lényeg. Jó 
volt látni, hogy a 
régi és az új játé-
kosok örömüket 
lelték benne.

2012. 
04. 01.-én a lányok is, lejátszották az 
első tavaszi bajnoki mérkőzésüket.

X. forduló:
Jánoshalmi FC – Dusnok KSE    3 : 0 (1 : 0)

Gólszerzők: Törteli Anikó2, Taskovics Rebeka
Gál László edző értékelése: A mérkőzést meglehetősen 
nagy készülődés előzte meg, ugyanis az előkészületi 
mérkőzések jól sikerültek. A mérkőzés kezdetétől fogva 
egykapus játék folyt a pályán, ennek eredményeképpen 
már a 4. percben megszereztük a vezetést. Sajnos a töb-
bi kidolgozott helyzetet nem tudtuk gólra váltani. A máso-
dik félidőben széllel szemben kezdtük a játékot, és a 65. 
percig nem is sikerült gól szereznünk. Ekkor Törteli Ani-
kó révén 10 perc alatt két gólt szereztünk mellyel végül 
is magabiztosan megnyertük a mérkőzést.

Női csoport állása a X. forduló után:
Csapat M Gy D V Lg Kg Gk

1. Mórahalom TSE 9 7 1 1 32 10 22 22
2. Faddikorr-KFC 9 7 1 1 29 10 19 22
3. Városföld SE 8 7 0 1 36 8 28 21
4. Katymár SE 9 5 1 3 31 13 18 16
5. Nagykőrösi Kinizsi TL FC 9 4 2 3 21 20 1 14
6. Pálmonostora SE 9 3 0 6 19 29 -10 9
7. Dusnok KSE 9 2 1 6 16 28 -12 7
8. Jánoshalmi FC 9 2 0 7 11 19 -8 6
9. Méhecskék SE 9 0 0 9 4 62 -58 0

10. Géderlak KSE 9 0 0 9 4 62 -58 0

A lányok áprilisi mérkőzéseinek az időpontjai a 
következők: 
XI. forduló: 2012. 04. 07. (szombat) 10: 00 óra
Katymár SE – Jánoshalmi FC
XII. forduló: 2012. 04. 15. (vasárnap) 10: 30 óra
Jánoshalmi FC – Nagykőrösi Kinizsi TL FC
XIII. forduló: 2012. 04. 22. (vasárnap) 10: 00 óra
Mórahalom TSE – Jánoshalmi FC
XIV. forduló: 2012. 04. 29. (vasárnap) 10: 30 óra
Jánoshalmi FC – Faddikorr KFC
XV. forduló: 2012. 05. 06. (vasárnap) 10: 00 óra
Pálmonostora SE – Jánoshalmi FC

Felhívás!
A JFC elnöksége ezúton felhívja minden 
sportszerető adózó figyelmét, hogy adója 
1%-val támogassa a Jánoshalmi Futball 
Club eredményes működését.

Adószámunk: 18352632-1-03

Városi majális!
A JFC vezetése az elmúlt két év sike-
res rendezésén fellelkesülve ez évben 
is megszervezi a városi majálist a 
sportpályán! Időpont: 2012. május 12. 
szombat. A tervezett forgatókönyv az 
elmúlt évekhez hasonló lesz, egy-két 
új elemmel kiegészítve. A változatos 
programokkal minden korosztály szá-
mára szeretnénk kellő kikapcsolódást 
nyújtani.

Figyelem május 12.-én 
városi majális a sportpályán!

Ádám Gyula
JFC elnök

2012. április 16-án lesz 

Or szágos Kirakodó Vásár

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.
 JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

A

Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről

Kézilabda híradó JÁNOSHALMA NŐI 
KÉZILABDA CSAPATA 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA 
ÖNT ÉS KEDVES 

CSALÁDJÁT április 21-én 
(szombaton) rendezendő 

JÓTÉKONYSÁGI 
BÁLJÁRA!

Helyszín: Diákélelmezési konyha
Zenél a CSINCSÁK-zenekar,

Vacsora :19,30-kor 
 a jegy ára: 2.000.-/fő

Támogatói jegyek: 500-1000.-Ft   
Tombola !

Jegyeket árul: Taskovics Péterné 
(Diákélelmezés), Gilicze Stella (Gim-
názium), Taskovics Renáta, Rátai 
Róbertné, Horváthné Kocsis Tün-
de (Katolikus Iskola) Szulcsán Anna 
(Hunyadi Általános Iskola). Kedd, 
csütörtök, péntek 17:30–19:00-ig a 
Sportcsarnokban  az edzésen is 
lehet vásárolni jegyeket.
A bevételt a szakosztály utánpótlás 
csapatára kívánja fordítani!

NE HAGYD KI 
A CSAJOK BULIJÁT !

NEM FOGSZ CSALÓDNI !
VÁRUNK SZERETETTEL!

RM.



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

HUNYADI NÉPE14. oldal 2012. április

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

 

0,5 l-es dobozos grapefruitos sör   99,- Ft , 

1 l PEPSI Cola    159,– Ft
0,5 l-es dobozos grapefruitos sör
1 l PEPSI Cola    159,– Ft1 l PEPSI Cola    159,– 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. 170. § (2) bekezdésébe ütköző és a szerint minősü-
lő súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt eljárás indult Dr. Földesi Gyula - a kiskunha-
lasi Semmelweis kórház orvosának - bejelentése alapján 
súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt F. I. jánoshalmi lakos ellen, aki 2012. már-
cius 5-én 19 óra 15 perc körüli időben K. Gy. jánoshalmi  
lakost a háza előtt a járdán bántalmazta, melynek követ-
keztében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. 
(több foga kitört, orrcsont törést szenvedett) 
  
 A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés II. 
fordulat h. pontja szerint minősülő lakást vagy helyiséget 
az elkövetővel közösen használó sérelmére szabálysér-
tési értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt eljárás indult S. R. R. Felsőszentiváni lakos 
feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2012. 
március 5-én 12 óra 55 perc és 13 óra 35 perc között 
Jánoshalma Bernáth Z. utcán található gimnázium nyitott 
öltözőjében nadrágja zsebéből  Vodafone 858 típusú feke-
te színű érintő képernyős mobiltelefonját eltulajdonította. A 
lopással okozott kár 15.000. Ft.

A Btk. 327. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint 
minősülő jármű önkényes elvételének bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt V. F. jánoshalmi  lakos telefonon 
tett bejelentést 2012.március 10-én 21 óra 45 perckor. A 
bejelentés szerint ezen a napon 21.40 óra körüli időben 
ismeretlen tettes eltulajdonította Jánoshalmán, a Kölcsey. 
utcán lezárt állapotban parkoló és a bejelentő tulajdonát 
képező  Lada 2105-3 típusú személygépkocsit. Lopási 
kár: kb. 150.000. Ft.  A bejelentést követően a Jánoshalma 
Rendőrőrs körzeti megbízottja és járőre rövid időn belül 
elfogta a jánoshalmi  H.D.-t, akitől lefoglalásra került a 
gépjármű , valamint még egy tanyabetörés is a számlájára 
írható, ezért őrizetbe vételére, majd előzetes letartóztatá-
sára került sor. 

A Btk. 170. § (2) bekezdésébe ütköző és a szerint minősü-
lő súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt eljárás indult H. J. jánoshalmi  lakos felje-
lentése alapján súlyos testi sértés bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt K. G. jánoshalmi  lakos ellen, 
aki 2012. március 11-én 11 óra 50 perc és 12 óra között 
Jánoshalmán, a Dózsa György utcában - a feljelentő 
személyt - tettleg bántalmazta, melynek következtében 
8 napon túl gyógyuló súlyos – orrcsont törés – sérülést 
szenvedett. 

A Btk. 325. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minő-
sülő jogtalan elsajátítás vétség elkövetésének gyanúja 
miatt eljárás indult Z. Gy. jánoshalmi  lakos feljelentése 
alapján jogtalan elsajátítás vétség elkövetésének gyanúja 
miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2012. március 1-én 12 óra 
körüli időben Jánoshalmán a Kálvária utcán a feljelentő 
jobb füléből kiesett - csiszolt, ciklámen színű kővel díszí-
tett - fülbevalóját megtalálta és azt nem szolgáltatta vissza 

a törvényes határidőn belül a tulajdonosának. A jogtalan 
elsajátítással okozott kár kb. 30.000 forint.
 
A Btk. 277. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minő-
sülő közokirattal visszaélés vétségének megalapozott 
gyanúja miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 
2012.március 20-án nyolc és tizenkét óra között a, Mátyás 
király utcában található gallylerakónál K. T. jánoshalmi  
lakos által letámasztott kerékpár kosarából, a bejelentő 
pénztárcáját ellopta. A pénztárcában a személyes okmá-
nyai, illetve a zálogjegyei valamint 1000. forint készpénze 
volt. A bűncselekménnyel okozott kár: 50.000 forint. 

A Btk. 273. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő 
önbíráskodás bűntett elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt eljárás indult Sz. E. jánoshalmi  lakos feljelentése 
alapján önbíráskodás bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt K. F. és társai ellen, akik 2012. március 
21-én 11 óra és 11 óra 30 perc közötti időintervallumban 
Jánoshalmán a Magyar László utcai  kocsma raktárában 
a feljelentő személyt - egy állítólagos tartozás behajtása 
érdekében - tettleg bántalmazták, melynek következtében 
8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. 

A Btk. 321. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minő-
sülő rablás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt  eljárás indult K. A. jánoshalmi  lakos - 
mint eladó - bejelentése alapján rablás bűntett kísérlet 
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A 
rendelkezésre álló adatok szerint 2012. március 25-én 07 
óra 15 perc körül ismeretlen tettes Jánoshalmán a Kölcsey 
Ferenc utca 17. szám alatt lévő Non-stop boltba bement, 
ahol a bejelentő személyt erőszakkal a kasszában találha-
tó pénz átadására utasította, A rabló a sértett által történt 
pánik gomb megnyomását észrevette és elmenekült a 
helyszínről, úgy, hogy a boltból nem tulajdonított el sem-
mit. A jánoshalmi körzeti megbízott és járőr által 2012. 
március 25-én 07 óra 30 perckor Jánoshalmán a Fürdő 
utca 6. szám alatti helyen elfogásra, majd bűnügyi őrizetbe 
vételre került K. M. kiskunhalasi lakos, aki megalapozottan 
gyanúsítható a fenti bűncselekmény elkövetésével. K. M. 
a Bács - Kiskun Megyei Rendőr - főkapitányság fogdájába 
került befogadásra. 
 
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés 
I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre elkövetett 
lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt eljárás indult 
Á S. jánoshalmi  lakos feljelentése alapján lopás vétség 
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 
2012. március .22-én 11 óra 30 perc és 2012. március 
25-én 11 óra 30 perc között a feljelentő jánoshalmi  házá-
ba - dolog elleni erőszak nélkül - behatolt, majd az ingatlan 
konyhájában lévő rejtekhelyről - 100.000 forint készpénzt 
tulajdonított el.

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:
 Április: 6. Dr. Tompa László, 7. Dr. Vándor Ilona, 
8. Dr. Vándor Ilona HÚSVÉT, 9. Dr. Gregó Sándor 
HÚSVÉT, 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Gregó Sándor, 
12. Dr. Vándor Ilona, 13. Dr. Kishonti Attila, 14. Dr. 
Csoboth Johanna, 15. Dr. Csoboth Johanna, 
16. Dr. Tompa László, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. 
Dr. Csoboth Johanna, 19. Dr. Vándor Ilona, 20. Dr. 
Mikó Attila, 21. Dr. Kishonti Attila munkanap (30), 
22. Dr. Kishonti Attila, 23. Dr. Tompa László, 
24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Mikó Attila, 26. 
Dr. Kishonti Attila, 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. 
Csoboth Johanna, 29. Dr. Csoboth Johanna, 30. 
Dr. Mikó Attila.
 Május 1.    Dr. Mikó Attila

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. május 4-én 
jelenik meg 

született 
2012. március hónapban

2012. február hónapban

2012. március 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. 
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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 Trappista sajt akció!

250 g-os túró vásár!
Danizs Bence György (Anyja neve: 
Danizs Mária Magdolna), Burai 
Odett Jázmin (an.: Csámpai Zsa-
nett), Kolompár Krisztián (an.: 
Kolompár Tünde), Kolompár Mirella 
Ramóna (an.: Kolompár Rebeka).

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!

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

Zsiros Zsolt Soma és 
Csizmadia Anikó

Huszti Gábor és Tárnoki Ildikó
Makkai István Zsolt és Bakos Edina.


