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Lapszámaink itt is olvashatóak!

Polgármesterek fóruma 
Jánoshalmán 

Pályázati lehetőségekkel
Lapozzon a 3. oldalra

A jánoshalmi ügyvéd családja által szervezett ünnepségen az 
1956-os forradalom vértanúja, dr. Szobonya Zoltán halálának 54. 
évfordulója alkalmából, szeptember 28-án megemlékezést és koszo-
rúzást tartottak, Kecskeméten, a Büntetés Végrehajtási Intézet 
Mátyási utcai börtön falán elhelyezett emléktáblánál. Jánoshal-
mát többek között Czeller Zoltán polgármester képviselte. Megnyitó 
beszédet Dr. Zombor Gábor Kecskemét polgármestere mondott, 
majd Dr Kahler Frigyes jogtörténész és Bányai Gábor Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat elnöke emlékezett a mártírra.

Ekkor adták át Kecskeméten a Szobonya Zoltán-emlékérmet. A kádári 
megtorlás áldozata, az egykori ügyvéd kerülte az erőszakot a forradalom 
legfeszültebb napjaiban is, sőt, éppenséggel az állapotok normalizálásá-
ra törekedett, no persze a nemzeti függetlenség jegyében. Dr. Szobonya 
Zoltán mindvégig a forradalom tisztaságát képviselte, és a bíróság 
előtt is vállalta: „inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni.” 
Halálakor három kislányt hagyott maga után. Három kislányt, akik 2009-
ben, édesapjuk születésének századik évfordulóján — természetesen 
már felnőtt fejjel — megalapították a Szobonya Zoltán-emlékérmet. Tették 
mindezt saját erejükből, saját költségükön. Az elismerést minden évben 
olyan személyeknek adományozzák, akik sokat tettek 1956 emlékének 
megőrzéséért. Az idén Márki Zoltán bíró, a Kúria megbízott tanácselnöke, 
Kahler Frigyes jogtörténész, kollégiumvezető bíró és Nagy János, Mélykút 
1956-os nemzetőrparancsnoka kapta. Márki Zoltánt például azért díjazták, 
mert ő foglalkozott az Igazságügyi Minisztériumban az ’56-os megtorlás 

pereinek vizsgálatával, s nagy szerepe volt a kisfogházi emlékhely létre-
hozásában. Kahler Frigyes pedig kutatta a megtorlás történelmét, az egy-
kori Történelmi Tényfeltáró Bizottság vezetője volt, s részt vett az igazság-
tételi törvényjavaslatok megalkotásában. Nagy János pedig posztumusz 
emlékérmet kapott. Hat évvel ezelőtt halt meg Kanadában, ahol mindvé-
gig őrizte a forradalom és Szobonya Zoltán emlékét, aki ügyvédként még 
ki tudta hozni őt a megtorlás börtönéből, így tudott külföldre menekülni. 
Nagy János hamvai itthon nyugszanak.

A börtön melletti ünnepséget követően a kecskeméti Szobonya 
Zoltán utcánál lévő emlékkőnél koszorúzás zárta az aznapi meg-
emlékezések sorát. 

Szeptember 21 és 22-én az Imre Zoltán Művelődési Központ adott otthont „Szüreti Napok 2012“ rendezvénysorozatnak, 
melynek keretében volt kertészeti, növénytermesztési-, termény- termékkiállítása, Vállalkozói fórum, Látogatás a megújult Ipa-
ri Területen (volt laktanya). Felvételünk a gyümölcskiállítás megnyitóján készült a művelődési intézmény nagytermében. A nap 
eseményeiről részletesen a 6. oldalon számolunk be.

Rendelet
a tiltott, 

közösségellenes 
magatartásokról

► 3. oldalon

2012. október 13. szombat 15 óra
Barangolás a muzsika birodalmában 2. rész
Hangverseny óvodásoknak, kisiskolásoknak

2012. október 15. hétfő 14 óra
Kecskeméti szimfonikus zenekar koncertje

2012. október 19. péntek 19 óra
Örkény: Tóték – tragikomédia két részben

2012. október 26. péntek
Sosevolt király bánata – 
Cibere Színház előadása óvodásoknak

Jánoshalma Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt az 

1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából

2012. október 23-án
tartandó emlékünnepségre

Program:
  9.00 Ünnepi szentmise
10.00 Koszorúzás

  – Dr. Szobonya Zoltán emléktáb-
lánál a (Polgármesteri Hivatal) 
Hősi emlékműnél –
Mindszenty József hercegprí- –
más emléktáblánál (Plébánia)

11.00 Ünnepi műsor az Imre Zoltán 
Művelődési Központban
Ünnepi szónok:  Heine Sveistrup 
Jensen Magyarország dániai 
tiszteletbeli konzulja

MEGHÍVÓ
Jánoshalma Város 

Önkormányzata tisztelettel 
meghívja  a 

DAOP-3.2.1/B-09-2010-0002 – 
Buszpályaudvar Jánoshalmán 

című projekt záró rendezvényére
Ideje: 2012. október 24-én 10 óra
Helye: Buszpályaudvar , 

Jánoshalma, Béke tér.
Kedvezményezett: Jánoshalma 

Város Önkormányzata

Programok az Imre Zoltán 
Művelődési Központban

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a Petőfi utcá-
nak a Rákóczi utca és Bernáth 
Zoltán utca közötti szakasza 
(Egészségügyi Központtól a 
parkban lévő Virágboltig) 2012. 
október 24-től egyirányú lesz.

Az utcába a Rákóczi utca 
felől lehet majd behajtani. A 
Mezőgazdasági Iskola sarká-
nál, a Piac irányából csak bal-
ra lehet kanyarodni, a Templom 
felől egyenesen lehet haladni 
vagy balra lehet kanyarodni, az 
új Buszpályaudvar felől érkezve 
csak jobbra lehet kanyarodni.

A forgalmi rend változását 
közlekedési táblák fogják jelez-
ni.

A környező utcák forgalmi 
rendje nem változik

Kérjük, hogy a biztonságos 
közlekedés érdekében mindenki 
körültekintően, egymásra odafi-
gyelve közlekedjen.  

Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási 

Iroda

Forgalmi rend változás 
a belvárosban

A szeptemberi számunkban megjelent, hogy a MÁV Zrt. felújítja  a Dózsa 
Gy. utcai vasúti átjárót. A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint ezen munkála-
tok időpontja eltolódik. 

Amennyiben a Polgármesteri Hivatal több információt kap az új időpontról, 
akkor azt továbbítjuk Önök felé.

Eltolódik az átépítés
Az 1848-49-es szabadságharc ütközeteit soká-

ig sikerrel megvívó magyar tábornokok úgy hitték, 
hogy az oroszok megvédelmezhetik őket a vérszom-
jas Haynautól, de csalódniuk kellett. 1849. augusztus 
13-án Világosnál a magyarok az orosz csapatok előtt 
letették a fegyvert. Augusztus 22-én az oroszok elvet-
ték fegyvereiket, majd másnap átadták őket az oszt-
rákoknak. Augusztus 25-én érkeztek Aradra, s még 
aznap megkezdődtek a kihallgatások. Mindegyikük 
két kihallgatáson vett részt, s ezt követően lehetősé-
gük nyílt írásban utólagos beadványt intézni a hadbí-
róságnak.

Eközben augusztus 27-én az igazságügy minisz-
ter, Schmerling a minisztertanács elé terjesztette az 
ítéletekkel kapcsolatos elképzeléseket. Bár mérsékel-
tebb volt, mint Haynau, emberségről még sincs szó: 
"A legnehezebb kérdés, hogy a törvények teljes szi-
gorával, halálbüntetéssel kell-e sújtani minden vizs-
gálat alá kerülőt, vagy pedig halálbüntetés helyett 
másfajta büntetést kelljen-e elszenvedniük a kevés-
bé vétkeseknek. 

Az aradi vértanúk napja - október 6.

„Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni”

1956 jánoshalmi vértanújára emlékeztek

Folytatás a 2. oldalon ►

Szüreti napok és vállalkozói fórum

►
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Erre vonatkozólag általánosságban ki lehetne monda-
ni, hogy a legvétkesebbnek a törvények szerint kell lakol-
niuk, a kevésbé vétkesek esetében pedig báró Haynau 
táborszernagyra kell bízni, hogy másfajta büntetést szab-
jon ki rájuk."

Október 6-án hajnali kettő és három óra között a papok 
felkeresik a halálraítélteket

A minisztertanács elfogadta Schmerling javaslatát, csak 
Bach belügyminiszter toldotta meg azzal, hogy Haynaut 
megfelelő hatalommal kell felruházni ahhoz, hogy a bün-
tetéseket gyorsan végre tudja hajtani. Bár Ferenc József 
augusztus 29-i legfelsőbb kézirata Haynaut arra kötelez-
te, hogy " ... a halálbüntetést csak a legbűnösebb és leg-
veszedelmesebb egyéneken hajtsák végre ...", de a halál-
büntetés tényéről csak utólagosan kellett jelentést tennie 
az uralkodónak. Schmerling ugyan némi erőtlen kísérletet 

tett arra, hogy elérje: Haynau csak a halálos ítéletek bécsi 
megerősítése után hajtathassa végre az ítéleteket.

Schwarzenberg miniszterelnök, Bach és Haynau azon-
ban megakadályozták a királyi kézirat mérséklését. Eköz-
ben Haynau - a komáromi várvédőkkel történő egyezke-
dés közepette - Ernsttől, a vértanúk perének tárgyalás-
vezető hadbírájától megkapta az ítéleteket megerősítés 
végett. A "bresciai hiéna" azonban még vár, október 2-án 
rendelkezik csak a kivégzés módozatairól. Október 6-ára, 
Latour halálának évfordulójára tűzte ki a kivégzéseket. Az 
aradi foglyok még reménykedtek, október 4-e, az uralko-
dó névnapja, lehet, hogy amnesztiát hirdet.

De minden remény szertefoszlott ezen a napon, mert 
amnesztia helyett Haynau végzése érkezett meg. Másnap 

reggel hét órakor Ernst hadbíró felsorakoztatta a táborno-
kokat, s kihirdette az ítéleteket. Ezután megbilincselték a 
tábornokokat, majd visszavezették őket a cellájukba, meg-
tagadva tőlük azt a kérést, hogy együtt tölthessék az utol-
só napot.

Október 6-án hajnali kettő és három óra között a papok 
felkeresik a halálraítélteket. Aulich Lajos Horatius verseit 
olvasgatta, Török Ignác Vauban várépítésről szóló könyvét 
bújta, Láhner György fuvoláján játszott, Dessewffy Arisz-
tid még aludt.

Jánoshalmán a város Önkormányzata által szervezett 
emlékünnepségen október 5-én este - lapunk megjelené-
sével egy időben  az Országzászló téren emlékeztek meg 
az aradi vértanúkra. A Szent Anna iskola diákjai működtek 
közre az emlékező műsorban, ünnepi Horváthné Sörös 
Anita az iskola igazgatója mondott. Az emlékünnepségről 
következő számunkban tudósítunk.

ikor

Imre Zoltán Művelődési 
Központ

2012. október 19.
péntek 19 óra

Belépő: 1500 Ft

Egyik legnagyobb kincsünk az 
emlékezés. Különösen akkor, ha 
szép képeket, élményeket vetít 
elénk. A mai élet egyre nehezebb 
fordulói között ugyan melyek vol-
nának a legmegnyugtatóbb, leg-
szebb, felidézni legérdemesebb 
emlékek, ha nem a saját ifjúsá-
gunk? Minap ennek voltunk nyer-
tes átélői a jánoshalmi Állami Álta-
lános Iskola 1977-ben végzett öt 
párhuzamos osztályának tanulói, 
néhányuknak férje, felesége és 
még élő osztályfőnökei találkoz-
tak. A 35 éves találkozót az osz-
tályok legaktívabb tanulói szer-
vezték. Nekik mondott köszönetet 
– megnyitóként – az egykori osz-
tálytárs, egyben mai polgármes-
terünk: Czeller Zoltán. Nekik és 

a volt osztályfőnöknek nyújtott át 
ajándékokat is.

Az összejövetel szeptember 
22-én a városi Diákélelmezési 
Konyha ebédlőjében este zajlott. 
A lassúbb gyülekezést egyre több 
meghitten beszélgető csoport és 
egyre több vidám visszaemlékezés 
váltotta fel. Osztályfők, volt tanítvá-
nyok újították föl régi barátságukat, 
szedegették össze egykori közös 
emlékeik szertefoszlott darabjait, a 
közös pajzánságokat. 

A hangulat egyre fesztelenebb 
és vidámabb lett, amit később még 
fokozott a fehérterítékes asztalokra 
feltálalt lábszárhús-paprikás, naná, 
jánoshalmi módon: színesen, íze-
sen, lakodalmas kaláccsal. Ezt tet-
ték teljessé az egykori „nagyfiúk” 

meg a külsős férjek által elővará-
zsolt komolyabb italok szíves kínál-
gatása. Mindezen eredményeket 
egy vidám szívű zenész szintetizá-
torral kísért „műsora” festette alá.

Vacsora után néhány percig az 
egykor éveken át működő, helyi 
esküvők népdalos, vacsora műsor-
átadó „Ásó-kapa együttes” is feltá-
madott. Nyolctagú maradványának 
visszaemlékező, rögtönzött fellé-
pése nagy ujjongást és tapsot ara-
tott. (De vajon megvannak-e még, 
együtt vannak-e még azok a bol-
dog ifjú párok, akik akkor szívből 
fogadták: „Csak ásó-kapa választ-
hat el bennünket egymástól.”)

A további órákban süteményes 
tálak, baráti ölelgetések, egyre 
hangosodó zene, no és … tánc 
következett. Szokás szerint egyre 
több házaspár, régi ismerős érez-
te, hogy ez az este (talán az utol-
só találkozás estéje?) nem múl-
hat el néhány jó ízű fox, hagyomá-
nyos keringő vagy vidám csárdás, 
izzasztó ugrós nélkül. A közel fél-
évszáddal előbb először megdob-
bant szívek még mindig helytálltak. 
Nagy-nagy osztályfőnöki dicséret 
érte!

A találkozó meghívóján írt Köl-
csey-idézettől eltérően barátaink-
ban mi nem az egész világot leltük 
fel, hanem – ami talán még ennél is 
több – saját, 35 évvel ezelőtti ifjú-
ságunkat. S hacsak egyetlen esté-
re is, milyen fájón édes volt ez a 
néhány óra!                         (KF)

◄ Folytatás az 1. oldalról

8./A. osztályos általános  iskola tanulóinak 50 éves találkozója. Résztvevők balról jobbra: Kincses Mária, Faddi 
Magdolna, Takács Magdolna, Pintér Mária, Kovács Klára, Rapavi Judit, Tarjányi Irén,Mészáros Teréz, Lakatos Fran-
ciska, Bükk Margit, Lábodi Franciska,Szántó Magdolna, Dági Julianna, Mészáros Franciska,Paál Mária, Farkas Aran-
ka, Tóth Erzsébet, Galgóczi Mária. Akik már nem lehetnek közöttünk: Balogh Éva, Domonkos Klára, Fazekas Ibolya, 
Horváth Erzsébet, Nagy Terézia, Tusor Márta (Kóka)

Szeptember 29-én délelőtt 10,00-ra a 102. légvé-
delmi tüzérezred megalakulásának 54. évfordulója  és 
az „IDŐSEK VILÁGNAPJA” alkalmából gyülekeztek 
a „Diákotthonban” a Bem József  Honvéd Nyugdíjas 
Egyesület tagjai .

A megemlékezések sora a  Kistemető „Hősi Sírkert-
jében” kezdődött, ahol a   Györgypál Csaba nyá. alez-
redes az egyesület elnöke köszöntötte a megjelente-
ket, majd Czeller Zoltán polgármester tartott ünnepi 
megemlékezést. Meleg szavakkal emlékezett a város-
ban szolgált katonákra és megköszönte, hogy a Bem 
Egyesület ilyen aktív tagja a város életének és hogy 
nagy gondot fordít a volt bajtársakról való megemléke-
zésekre és emlékük gondozására. Kérte az egyesüle-
tet, hogy szervezzenek egy közös látogatás a felújított 
laktanyába. 

Az ünnepi megemléke-
zést követően a Jánoshal-
mán szolgált és elhunyt baj-
társak emlékére állított kop-
jafánál gyertyagyújtásra, 
koszorúzásra, majd virágok 
elhelyezésére került sor.

 A következő helyszín 
az „Imre Zoltán Művelődési 
Központ” volt, ahol Molnár 
Máté nyá. őrnagy tartott 
az egybegyűlteknek rövid 
megemlékezést a János-
halmán szolgált alakulatok-
ról. Majd koszorút helye-
zett el az „EMLÉKTÁBLÁ-
NÁL”. 

Az ENSZ 1991-ben nyil-
vánította október elsejét az 
„IDŐSEK VILÁGNAPJÁ-

VÁ”, majd 1999-ben éves rendezvény sorozatra is sor 
került. 

A „Diákotthonban” Györgypál Csaba az egyesület 
elnöke   mondott ünnepi köszöntőt, majd három unoka 
Botka Lora, Vaski Virág és Kosóczki Balázs  verssel 
köszöntötte nyugdíjas egyesület tagjait. Az ünnepi meg-
emlékezést követően az egyesület elnöke a rendezvé-
nyen jelenlévő legidősebb egyesületi tagokat -  Novok 
Rostás Kálmánnét és Szarvas Ferencet - az egye-
sület vezetősége nevében egy-egy szerény ajándékkal 
köszöntötte.

 A nap zárásaként egy finom ebéd következett, melyet 
Nagy Sándor az egyesület „főzőmestere” készített el. 
A rendezvény sorozat az ebéd után hosszantartó baráti 
beszélgetéssel zárult.  

GYPCS

Egykori alakulatukra és 
bajtársaikra emlékeztek

Hajdani kisdiákok találkozója

Sajtóközlemény

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

Jánoshalma Város Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel: 06-77/501-001
www.janoshalma.hu

Jánoshalma Város Önkormányzatának DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015 azonosítószámú. „Ipari területek fejlesz-
tése Jánoshalmán”című projektje keretében, elkészült az Ipari terület. Az alapinfrastruktúra körében megvalósult 
fejlesztések kivitelezését, a SOLTÚT Kft végezte, az áramellátáshoz szükséges hálózatot, az EDF DÉMÁSZ Zrt. 
építette ki. A projekt alapvető célja volt, az ipartelepítéshez szükséges infrastruktúra kiépítése és a terület működ-
tetéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások megszervezése illetve elindítása. A beruházás eredményeképpen, vala-
mennyi területen biztosított az alapvető infrastruktúrához való csatlakozás. Az út 6 méter széles szilárd burkolatot 
kapott, mely alkalmas a várható teherforgalom lebonyolítására. Az út vonalában kiépítésre került a víz és szenny-
vízhálózat, valamint a közvilágítás, valamint lefektetésre került a gázvezeték is. Az ipari területen még kiépítésre 
került egy 6 kamerából álló vagyonvédelmi rendszer is a Delta Sec kft kivitelezésében, a betelepült, betelepülő vál-
lalkozások nagyobb biztonsága érdekében, melynek megfigyelő egysége a városi hálózatra csatlakozik.

Közreműködő szervezet: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 6726 Szeged, 
Közép fasor 1-3.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával való-
sult meg. 

Támogatási összeg : bruttó 121.274.399 Ft
Támogatás intenzitása :    70%
A projekt összköltsége: bruttó 173.249.142 Ft

Biztosított az alapvető 
infrastruktúrához való csatlakozás 

Harmincöt éves diáktalálkozó

Az „Idősek Világnapja” alkalmából a Bem József Hon-
véd Nyugdíjas Egyesület javaslatára Dr. Hende Csaba 
honvédelmi miniszter „ARANYKOR” kitüntetés ezüst 
fokozatával tüntette ki Szakály Béla főtörzszászlóst.

GYPCS

Miniszteri 
elismerés

Az aradi vértanúk napja 
október 6.
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Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) 
bekezdésében, 143. § (4) bekezdés e) pontjában, 146/A. §-ában, és 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

FejezetI. 
Általános rendelkezések

A rendelet hatálya1. 
1.§ E rendeletet kell alkalmazni azon természetes személyekre, 
jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságokra, akik, illetve amelyek Jánoshalma város közigazgatási 
területén belül tiltott, közösségellenes magatartást követnek el.

Értelmező rendelkezések2. 
2.§ E rendelet alkalmazásában:

Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként a) 
nyilvántartott belterületi földrészlet /közút, tér, közpark/ továbbá 
az építmények közhasználatra átadott része.
Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, b) 
hó-, és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.
Zöldterület: a város parkjai, az útpadka és a járda között húzódó c) 
növényzettel borított rész.

 
Tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos3. 

 pénzbírság kiszabásának eljárási szabályai
3.§
(1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás 
elkövetőjével szemben a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos 
eljárásokban a jegyző jár el. 
(2) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás 
elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 

bírság szabható ki, vagy a magatartás csekély súlyára tekintettel fi gyel-
meztetés alkalmazható. 
(3) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás 
elkövetőjével szemben, a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot szabhat ki. 
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljáró hatóság elkob-
zást alkalmazhat. 
(5) Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezé-
seit kell alkalmazni az e rendeletben foglalt eltérésekkel. 
(6) A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást ér-
demlő esetben mérsékelhető, vagy a tiltott, közösségellenes magatartás 
csekély súlyára tekintettel fi gyelmeztetés alkalmazható. 
(7) Az 1. § (6) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő 
körülménynek kell tekinteni, ha a szabályszegő 

a) igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj mi-
nimum 80 %-át, és az elkövetést megelőző egy évben nem volt 
tiltott, közösségellenes magatartás miatt marasztalva, vagy 

b) rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt 
kötelezettség teljesítését.

FejezetII. 
Tiltott, közösségellenes magatartások

Közterületek és ingatlanok rendje4. 
4. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el:

a) aki az ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról rovar- és 
rágcsálómentesítéséről nem gondoskodik, továbbá, aki ingatlanán 
a gyomnövényzetet – különös tekintettel az allergén növényekre – 
nem irtja rendszeresen,

b) aki az ingatlanával határos utcaszakasz tisztántartásáról, a 
gyomnövényzet rendszeres irtásáról, a lakóház szélességében a 
nyílt árok kiásásáról, tisztántartásáról, átereszek elhelyezéséről, 

valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 
és más hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik,

c)  a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi 
üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek használója, illetve 
üzemeltetője, ha a használt ingatlan előtti tisztántartási 
kötelezettségét elmulasztja, továbbá, ha szemétgyűjtő tartályt nem 
helyez el, illetve azt nem tartja tisztán,

d)  aki a közút szélétől számított 0,5 méteren belül tárgyat, vagy 
növényt helyez el, és felszólításra azt nem távolítja el,

e) aki a közterületen tartott rendezvényt követően a takarítási 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,

f) aki vezetékes vízzel rendelkezik és a közkifolyók vizét a szomjol-
tást kivéve használja, 

g)  aki közterületen elhullott állata tetemének elszállításáról és ártal-
matlanításáról nem gondoskodik,

h)  aki a zöldterületre telepszik, azon átjár,
i)  aki zöldterületen növényeket szed, hasznos állatokat, védett ma-

darakat megzavar,
j)  aki zöldterületre járművel behajt, ott parkol,
k)  aki közterületen hirdető és reklámcélú plakátokat nem a kijelölt 

helyen – különös tekintettel az élő fákra - illetve a nem kijelölt he-
lyen engedély nélkül helyez el,

l)  aki parkban járművel (kerékpár, motoros jármű stb.) közlekedik 
– kivéve a közterület fenntartó gépjárművek vezetőit e 
tevékenységükkel összefüggésben –, illetve a füves területen 
sportol,

m)  aki a közterület-névtáblát, a házszámot, a szöveges ismertető 
táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul 
kihelyez, vagy leszerel, 

n)  aki a tulajdonában, használatában álló épületen a házszám 
közterületről jól látható módon történő kihelyezését elmulasztja,

Helyi környezet védelme5. 
5.§ Tiltott, közösségellenes magatartást követ el:

aki köz és –magánterületen környezetszennyezés, veszélyeztetés, a) 
vagy károsítást okozó tevékenységet végez,
aki bármely anyag szállításánál közterületet vagy magánterületet b) 
szennyez
aki a város közterületein, vízfolyásokban, felszíni csapadékvíz c) 
hálózat mentén gépjárművet mos, állatokat itat illetve fürdet.
mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot nyílt d) 
téren éget  
aki lábon álló növényzetet illetve tarlót éget, kivéve, ha jogszabály e) 
másként nem rendelkezik,
aki tüzelőanyag égetésekor káros égésterméket kibocsátó anyagot f) 
éget

Kereskedelem és szolgáltatás6. 
6.§ Tiltott, közösségellenes magatartást követ el:

aki kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó munkát a) 
jogosulatlanul végez,
aki a kéményseprő ipari közszolgáltatás végzését szándékosan b) 
akadályozza vagy a közszolgáltatás végzéséhez szükséges helyi 
előfeltételeket nem biztosítja
 aki közterületen jogosulatlanul árul, árusít. c) 

FejezetIII. 
Záró rendelkezések7. 

7.§
E rendelet 2012. október 1-én lép hatályba.(1) 
Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.(2) 

Jánoshalma, 2012. szeptember 13.
Czeller Zoltán sk.  Dr. Benda Dénes sk.
  polgármester     címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012. szeptember 14. Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012.(IX.14.) 
Önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, 
és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
elfogadja Jánoshalma Város önkormányza-
tának közép- és hosszú távú vagyongazdál-
kodási tervét az alábbiak szerint:

300/2012.(IX.13.)Kt.sz. határozat János-
halma Város Önkormányzat közép- és hosz-
szú távú vagyongazdálkodási terve

1. Középtávú 
vagyongazdálkodási terv:

 a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a 
nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendel-
tetésszerűen kell gazdálkodni.

b) A vagyongazdálkodás feladata az 
önkormányzat teherbíró képességéhez iga-
zodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásá-
hoz és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 
alapuló, átlátható, hatékony és költségtaka-
rékos működtetése, értékének megőrzése, 
állagának védelme, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feles-
legessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (lét-
rehozás, bővítés, felújítás) céljait a Kép-
viselő-testület döntései és az éves költ-
ségvetési rendelet határozza meg.

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításá-
nak alternatívái:

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a 
közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosí-
tásának célja a kötelező és önként vállalt fel-
adatok hatékony és eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:

1. a feladatok ellátásához nem szükséges 
vagyon elidegenítése

2. használatba adása, bérbeadása
3.önkormányzati vagyontárggyal vállalko-

zási tevékenység folytatása

1. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon érté-

kesítését forgalmi értékbecsléssel megala-
pozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a 
vagyonrendelet előírásai szerint a nemze-
ti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesíté-
séből származó bevétel elsősorban kötvény 
törlesztésére, valamint fejlesztések önereje-
ként és egyéb ingatlanfejlesztési célok fede-
zetéül szolgálhatnak.

2. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, 

önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek, 
valamint telkek hasznosítása elsősorban bér-
leti szerződés keretében tehető meg. A bér-
let útján nem hasznosított ingatlan esetében 
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ide-
ig legyen kihasználatlan állapotban, ennek 
elkerülése érdekében folyamatos pályázta-
tás szükséges. 
3. Vállalkozás folytatásával történő 

vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához 

nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevé-
kenység folytatható. Az önkormányzati vál-
lalkozás az alaptevékenységet nem veszé-
lyeztetheti.

Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó 
szervezetben vehet részt, amelyben felelős-
sége nem haladja meg vagyoni hozzájárulá-
sának mértékét.

a) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-
nyilvántartás aktualizálására, melynek 
fontosságát hangsúlyozza az önkor-
mányzati vagyonban várható változá-
sok.

b) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasz-
nosítása érdekében folyamatos hirdetés 
szükséges.

2. Hosszú távú 
vagyongazdálkodási terv: 

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongaz-
dálkodási terv.

b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzé-
sének elsődlegessége elv érvényesül a 
hosszú távú működési stabilitás biztosí-
tása érdekében.

c) Az önkormányzat résztulajdonában lévő 
ingatlanok tulajdonjogának rendezése, 
értékesítés ill. vétel alapján, az önkor-
mányzati érdekek szemlőtt tartásával

d) Az önkormányzat a megkezdett beru-
házások sikeres befejezése érdekében 
hozza meg határozatait.

e) Minden önkormányzati intézmény ener-
gia hatékonyságának növelése.

f) Az önkormányzat szempontjából ked-
vező pályázati lehetőségek maximális 
kihasználása.

Jánoshalma, 2012. szeptember 13. 
Czeller Zoltán polgármester 

Közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terv

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
www.jogpontplusz.hu

Cégjog, munkajog, közigazgatási jog, családjog, tb, 
adójog

Bácsalmás: Szent János u. 8. (Tűzoltósággal szemben)
minden hó 4. csütörtök: 12.00-16.00,

Időpontot kérhet: dr. Czick Hilda 0630/290-70-22, 
www.cegdoktor.info

A Városgazda Kft vállalja, vállalkozások pályázatainak előkészítését, megírását és 
menedzselését. Városfejlesztési Társaság Jánoshalma, Molnár J. u. 3. Tel.: 06-77-401-168

Telephelyfejlesztés érdekében kiírt felhívás - DAOP-1.1.1/E-12, kód-
számmal

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a “Telephelyfejlesztés” című, 
pályázati kiírás kis-, és középvállalkozások számára. 

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épü-

let építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások 
végrehajtása.

2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglé-
vő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, fel-
újítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

A felhívás keretében önállóan nem, csak az előző pontban felsorolt 
tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreál-
lítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfe-
lelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, 
illetve továbbfejlődésének.

2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
3. Projekt előkészítés.
A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-

2013. évben: 2.500 millió Ft. A támogatott pályázatok várható száma: 
50db.

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: Mini-
mum: 10 millió Ft Maximum: 100 millió Ft.

A pályázat benyújtására 2012.október 29-től nyílik lehetőség. 

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek lét-
rehozásával c. konstrukciójához - Kódszám: DAOP-1.3.1-12

A pályázati kiírás specifikus célja a természetes személyek piacké-
pes, innovatív ötletei gyakorlati megvalósításának támogatása a piacké-

pes öletek demonstrációs/pilot bevezetésének vagy piacra vitelének, és 
a menedzsment és a tőkebefektetés bevonási kompetenciák fejlesztésé-
nek támogatásával.

A pályázati felhívás további kiemelt célja, hogy a projektek eredménye-
ként létrejövő innovatív start-up cégeket felkészítse kockázati tőke bevo-
nására a további növekedés elősegítésére.

A pályázati kiírás hozzájárul a növekedésre képes innovatív vállalko-
zások elindításához és növekedéséhez, ezáltal új munkahelyek terem-
téséhez.

Rendelkezésre álló forrás a 2011-2013. évben: 500 millió forint.
Pályázók köre:
Jelen felhívás keretében Magyarországon állandó lakóhellyel, vagy tar-

tózkodási hellyel rendelkező, magyar állampolgárságú vagy az Európai 
Gazdaság Térséghez tartozó országok állampolgárságával rendelkező 
olyan természetes személyek pályázhatnak, amelyek felsőfokú főiskolai 
vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek. Emellett az alábbi, legfeljebb 
1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, Magyarországon székhellyel, vagy 
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 
telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak:

· Egyéni vállalkozó (GFO 231)
· Egyéni cég (GFO 213)
· Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
· Betéti társaság (GFO 212)

Az igényelhető támogatás mértéke 100%.
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: Mini-

mum: 6 millió Ft Maximum: 9 millió Ft. Jelen felhívás keretében megva-
lósítandó projektekhez önerő biztosítása nem szükséges. A pályázato-
kat 2012.10.25-től lehetséges benyújtani a támogatásra rendelkezés-
re álló keret kimerüléséig.

VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE!
Megjelent pályázatok a Dél-alföldi régióban

(részletes pályázati tartalom a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján)

Elnöki találkozó a polgármesterekkel 

Október 4-én délelőtt Jánoshalma adott otthont annak a polgármesteri fórumnak, melyet Bányai Gábor országgyűlési kép-
viselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke hívott össze. Az új választójogi törvény szerint kialakított választási körzet-
ből érkezett résztvevők áttekintették a térséget, ezen belül a közpénzekből gazdálkodókat érintő  pályázati lehetőségeket. A  
térségünket is érintő pályázati lehetőségekről alábbi cikkünkben olvashatnak többet. A megyei elnök és a települések első 
emberei áttekintették az elkövetkezendő hónapok feladatait. Ennek egyik fontos része a a járási hivatalok, másik fontos kér-
dés a tankerületek az oktatás átszervezésével kapcsolatos teendők megbeszélése volt.   
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A Magyar Diáksport Napja 2012. 09.21.

Futás déli harangszóra
2012-ben is méltó módon ünnepeltük meg a Magyar Diáksport Napját. 

610 hunyadis diák állt a starthoz, hogy teljesítse a 2012 m-es távot. 7 futam-
ban mérték össze erejüket, kitartásukat. Mindenki győztese volt ennek a 
programnak, a legjobbak oklevelet kaptak teljesítményükért.

Ezúton is köszönjük a Városi Rendőrség, valamint a Polgárőrség segít-
ségét!

Igazi műhelymunka a 
Hunyadi nevelőtestületében!

2012. szeptember 15-én Nagy-Czirok Lászlóné szakértő vezetésével 
elkezdődött a Pedagógia Program felülvizsgálata. Ez nem kis munka egy 
testületnek sem, mivel a kerettantervek, a végrehajtási rendeletek, amelyek 
meghatározzák ezt a pedagógiai munkát igen későn jelentek meg. Október-
ben szoros menetrend alapján kell átdolgoznia a testületnek a Pedagógiai 
Programját, a Helyi tantervét. 

Szeptember 26-án mezei futó-
versenyt rendeztünk az alsó tago-
zatos tanulóink számára. Minden-
ki versenyezhetett, aki szeret fut-
ni. A távok az 1. és 2. osztályo-
soknak 400 méter, a 3. osztályo-
soknak 800 méter, míg a 4. osztá-
lyosoknak 1200 métert kellett fut-
niuk.  200 gyerek állt a startvonal-
hoz, és a következő eredmények 
születtek.
 1. osztály lányok

1. Németh Anna Sára
2. Szalai Dóra
3. Kiss Luca

1. osztály fiúk
1. Tóth Kristóf
2. Dercsényi Szebasztián
3. László Alex

2. osztály lányok
1. Rostás Vanessza 2.c
Rostás Virgínia 2. c
Kolompár Szilvia 2. b
3.   Pálfi Szimonetta 2.

2. osztály fiúk
          1. Kovács Milán
          2. Dobi Áron
          3. Kovács István
3. osztály lányok 
         1. Kolompár Vanessza 3. c
         2. Szénási Mónika  3. a
         3. Juhász Titanilla 3. c
3. osztály fiúk
          1. Dobi Gábor Ervin 3. c
          2. Pálfi Norbert 3. c
          3. Kiss Zoltán 3. c

4. osztály lányok
          1. Kolompár Szabina 4. b
          2. Balázs Szabina 4. b
          2. Vaski Virág 4.a
          3. Herczeg Nikolett 4. a
          3. Madarász Maja 4. c
4. osztály fiúk
           1. Lévai Károly 4. c
           2. Kisföldi Balázs 4. c
           3. Kőrös Attila

Iskolánk is csatlakozott az Erzsébet Program keretén belül meghirdetett 
„Őszi osztálykirándulások” pályázathoz. 3 csoport is nyert 4 napos ingyenes 
ellátású kirándulást. A gyerekeknek sem a szállásért, sem az étkezésekért 
nem kell fizetniük. Egyedül az útiköltséget kell állniuk. Ez nagy lehetőség a 
hátrányos helyzetű gyerekek számára is, mert a szülőknek még az 1 napos 
kirándulások kifizetése is terhet jelent, főleg, ha több gyermek is van a csa-
ládban. Ezen a pályázaton iskolánk a három osztálynyi tanuló kirándultatásá-
ra közel 2.5 millió forintot nyert. 

A felső tagozatból 40 gyerek utazott Balatonszárszóra, a szépen felújított 
Erzsébet –táborba A kiránduló diákoknak lehetőségük volt megnézni a múlt 
évben felújított József Attila emlékházat, ahol interaktív módon ismerkedhet-
tek meg egyik legjelentősebb XX. századi költőnk életével. Kirándulást tettek 
Siófokra, Balatonföldvárra és a Tihanyi félszigetre is, ahol jó kis túra megté-
tele után jutottak fel az apátsághoz.

Igazi meglepetésben is volt részük, mert az alapítvány a második este 
bábszínházzal lepte meg a táborozókat. A Márkus színház előadása nem 
csak a gyerekeket, de a pedagógusokat is felvidította.

 A gimnazisták közül 35-en tölthettek együtt 4 napot Balaton felvidéken, 
faházakban. Szerepelt a programok között gyalogtúra, a szigligeti vár „meg-
hódítása”, de a tapolcai Tavas barlang meglátogatása is.

 A programokat a kísérő tanárok szervezték a tanulóknak.

Az alsó tagozatosok majd október elején utaznak „Erdei iskolába”, Vajtá-
ra. Fontos, hogy játékosan ismerkednek meg a domb, a hegyvidék természe-
ti adottságaival, tanulják meg, hogy szeressék, és védjék a természetet. Úgy 
gondoljuk, hogy az együtt töltött programok, versenyek, játékok, túrák nagy-
ban segítik az osztályközösségek összekovácsolódását is. 

2012. szeptember 27-én 
ülésezett a Hunyadi Iskola 

Szülői Szervezete
A szervezet megköszönte a leköszönő SZMK-vezetőknek, Kocsisné 

Szerezla Alexandrának és Taskovics Emesének több éves munkáját. A 
2012-2013-as tanévtől a szervezet Bognár Mónika szülőt jelölte az elnöki fel-
adatok ellátására, valamint Ignáczné Galgóczi Mártát a helyettesének.

Az első ülésen a szülők információkat kaptak a tanév eseményeiről, prog-
ramjainkról. A felmerülő problémák megbeszélésekor a szülők igazi partne-
rek voltak. 

Előzetes tájékoztatás
A Hunyadi Iskola szalagavató ünnepsége 
2012. november 30-án 16 órai kezdettel 

kerül megrendezésre. Szeretettel 
várjuk a szülőket, érdeklődőket. 

A kutatók a tudomány csodái mögött álló hétköznapi emberek - ezt hiva-
tott népszerűsíteni 2012. szeptember 28-án a Kutatók Éjszakája.

A lehetőséggel élve ezen az éjszakán egy busznyi kíváncsi, érdeklődő 
jánoshalmi diák Szegedre látogatott. Ahol bepillantást nyertek a tudomány-
ágak kulisszái mögé.

Ez nem az unalmas előadások estéje, ezek a programok a kutatókat, a 
tudományos módszereket és eredményeket a laikusok számára is érthető 
és élvezhető formában, interaktív módon, néhol játékos formában mutatják 
be az érdeklődőknek.

Lelkes csapatunk a földfoglaló játékon földrajzi tudását bővíthette. Elő-
adást hallgattunk a fényről. Érdekes fizika kísérleteket láttunk. Az ördöglaka-
tok segítségével kipróbáltuk problémamegoldó képességünket.

Sok ismerettel, és élménnyel lettünk gazdagabbak.

Kutatók éjszakája

Nyertünk az Erzsébet pályázaton!

Mindenki versenyezhetett, aki szeret futni

A Nevelési Tanácsadó szeptem-
ber folyamán ismét sort kerített a 
BTMN-es tanulók fejlesztésével kap-
csolatos megbeszélésre. Intézmé-
nyünk fejlesztőpedagógusai napra-
kész információval rendelkeznek a 
gyermekek fejlesztésével kapcsolat-
ban.  A fejlesztő munkájukat jól fel-
szerelt tanteremben, megfelelő esz-
közökkel végzik.

 A Bács-Kiskun Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Kiskunha-

lasi Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
ge tűzvédelmi hatósági célellenőr-
zés keretében vizsgálta a kiürítés-
sel kapcsolatos tűzvédelmi szabá-
lyok betartását a Hunyadi Iskolában 
2012. 09. 13-án. 

Diákjaink, intézményünk alkalma-
zottai már a 2012-2013-as tanév 
első napjaiban tűzriadó próbát haj-
tottak végre.

Ellenőrzések a 
Hunyadi Iskolában

A VM Kelet-magyarországi Ag-
rár-szakképző Központ, Me-
zőgazdasági Szakképző Isko-
la és Kollégium, Jánoshalma a 
2012/13-as tanévben is meg-
rendezi „nyílt napjait”, amely-
nek keretében az érdeklő-
dők tájékoztatást kaphatnak a 
2013/14. tanévben induló kép-
zéseinkről.

A nyílt napok időpontja 2012. október 16-19. 
Intézményünk a 2013/14. tanévben az alábbi szakmák indítását 
tervezi:
Szakközépiskola, 
Érettségi után mezőgazdasági gépésztechnikus
Szakiskolai képzés keretében:

Gazda 
Mezőgazdasági gépész 
Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 

A szakiskolai képzés a 2013/14. tanévtől kezdődőden minden 
szakmára vonatkozóan 3 éves!

Kérjük az érdeklődő tanulókat és szülőket, hogy délelőtt 9 óráig 
érkezzenek be intézményünkbe, mert az iskola bemutatása után 
a tanüzem szervezett formában történő megtekintésének lehető-
ségét is biztosítjuk.

Nyílt napok a 
szakiban
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Tanévnyitó

2012. szeptember 2-án vasárnap ismét fordulóponthoz ért intézményünk. 
Ünnepélyes keretek között köszöntöttük a 2012/2013-as tanévet, vele pedig 
első osztályos diákjainkat Veni Sancte tanévnyitó szentmisénken. A szentmi-
sén főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános úr megszentelte elsőseink táskáit, 
s Horváthné Sörös Anita igazgatónő szavait követően feltűzték második osz-
tályosaink az újonnan érkezőknek iskolánk jelvényét. Igazgatónőnk beszé-
dében összefoglalta a nyáron történt kiemelkedő eseményeket, megköszön-
te a nyári táboroztatásban közreműködő pedagógusok munkáját, háláját 
fejezte ki a támogatóknak; szólt a folyamatban lévő fűtéskorszerűsítésről; 
szeretettel köszöntötte intézményünk új dolgozóit.

SZM

Kedvenc játékom

A tanév elején iskolánk megrendezte a „Kedvenc játékom” kiállítást, aho-
vá diákjaink behozhatták legkedvesebb játékukat. Az értékes kincseket vitri-
nekben állítottuk ki, hogy minden kedves látogatónk megtekinthesse azokat. 
Akik hajlandóak voltak ideiglenesen megválni kedvencüktől, egy tombolahú-
záson vehettek részt, ahol az 58 gyerekből 3 szerencsés ajándékban része-
sült. A játékok október végéig tekinthetők meg. 

Nemes Brigitta

Szent Gellért-nap

Iskolánkban a korábbi évekhez hasonlóan idén is megünnepeltük Szent 
Gellért napját. Szeptember 21-én került sor a megemlékezésre. „Ez a nap 
egy kicsit más, mint a többi.” Az 1. és 2. osztályos tanulók ugyan az isko-
la közelében maradtak, de tanítási órák helyett játékos versenyen vettek 
részt.

A nap elején csapatok alakultak, melyek a későbbiekben összemérték 
tudásukat, ügyességüket. A csapattagok első közös feladata a menetlevél 
kidíszítése volt. 

Ezt követően máris kezdődött a zenés reggeli torna a Főtéren, amely nagy 
feltűnést keltett a járókelők körében. Miután izmainkat megmozgattuk, felfris-
sültünk, indult a nagy verseny, melyhez erőre, észre, kreativitásra és együtt-
működésre egyaránt szükség volt. A csapatok egy része sportversennyel 
kezdett, míg a többiek akadályversennyel. Az állomásokon a gyerekek meg-

ismerték Szent Gellért és több magyar szent életét, legendáját, majd ehhez 
kapcsolódóan különféle feladatokat kellett elvégezniük. A megoldásokat érté-
keltük, majd a nap végén az elért pontszámokat összesítettük. Az eredmény-
hirdetés után senki nem távozott üres kézzel. Persze az apró ajándékoknál 
sokkal fontosabb, hogy ezen a napon sok új élménnyel, tapasztalattal és 
ismerettel gazdagodtak gyermekeink, miközben remekül szórakoztak.

A 3. osztályosok a Szent Gellért-napot a Király Lovastanyán töltötték, aho-
vá biciklikkel indultak útnak. Itt a gyerekek állatokat simogattak, keresztrejt-

vényt fejtettek, és érdekes feladatokon törték a fejüket. Barangolhattak az 
erdőben, és különböző szabadtéri játékokat játszhattak. 

A pénteki kirándulás úticélja, mindkét 4. osztályunk számára a terézhalmi 
erdőben található erdészház volt. Reggel nyolc órakor kerékpárral indultunk 
útnak. Mintegy 20 perces tekerés után Molnár István fogadott bennünket. A 
tízórai elfogyasztását követően az erdész vezetésével útnak indultunk egy 
kisebb túrára, ahol megismerhettük az erdő jellemző fatípusait. A kis erdőjá-
rók szép számmal gyűjtöttek különféle terméseket, leveleket. Útközben több 

érdekes állatnyomra is bukkantunk, melyeket alaposan meg is vizsgáltunk. 
Visszaérkezve az erdészház udvarára vetélkedőt szerveztünk, ahol tanulóink 
számot adtak az erdő fáiról és növényzetéről szerzett tudásukról. Ezt követő-
en került sor az eredményhirdetésre és a jutalmak kiosztására.

Vendéglátóink meglepetésként palacsintával jutalmazták gyermekeinket. 
Köszönjük nekik türelmüket és vendégszeretetüket! 

Felső tagozatosainkkal a már sok éves hagyományainknak megfelelően 
Budapestre látogattunk. A korai utazást követően először a Gellért-hegyen 
túráztunk, ahol Szent Gellért vértanú szobrát is megtekintettük. Következő 
úticélunk a Planetárium volt, ahol egy háromdimenziós film által betekintést 
nyertünk az univerzum csodáiba. A nap folytatásaként a Természettudomá-
nyi Múzeum érdekes kiállításait csodáltuk meg. Kirándulásunk végén igen 
fáradtan, de rengeteg új élménnyel gazdagodva érkeztünk haza. 

Simityné M. Judit, Czellerné Ádám Mária, Kuklis Andrea, Nemes Brigitta

Magyar népmese napja
„A Magyar népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendez-

ték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és 
a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és 
felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a 
magyar, mind más népek meséi felé.” Ezen célokat szem előtt tartva évről-
évre megemlékezünk iskolánkban Benedek Elek születésnapjáról. 

Szeptember 28-án reggel, az iskolarádió lehetőségeit kihasználva 
Csofcsics Erika tanítónő 4. osztályos tanítványaival rövid megemlékezést 
tartott az éter hullámain keresztül. A rátóti csikótojás című magyar népme-
sével örvendeztették meg diáktársaikat a kis mesemondók. A nap folytatá-
saként minden osztályunk megismerkedett egy magyar népmesével, mely-
ről gyönyörű illusztrációk készültek. Az alkotásokat egy kiállítás keretében 
tekinthetik meg az érdeklődők.

SZM

A Katol ikus Iskola  h í re i

I sz. Nyugdíjas Egyesület 
- Mezei Csokor

6440 Jánoshalma, Bajai u. 1.
Nyilvántartási szám: Pk-60079/2008

2011. évi Közhasznú egyszerűsített 
éves mérlegének

Eredmény kimutatásának főbb adatai

A tétel megnevezése Adatok ezer Ft-ban
Eszközök összesen• 6
Ebből pénzeszköz 6
Források összesen 6
Összes közhasznú tevékenység bevétele 99
Közcélú működésre kapott támogatás 50
Tagdíjból származó bevétel 12
Magánszemélyek adománya 37
Osszes közhasznú tevékenység ráfordítása 106
Anyagjellegű ráfordítás 46
Egyéb ráfordítás 56
Pénzügyi műveletek ráfordítása 4
Tárgy évi közhasznú eredmény -7

1955-ben végeztünk a jánoshalmi általános iskolában Majoros 
tanár úr osztályában. Az azóta eltelt 57 év emlékeit felidézendő 
összegyűltünk. A 2012. augusztus 25-én rendezett találkozónk kez-
detén megemlékeztünk elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról, 
illetve hozzátartozóikról. 

Finom vacsora után sörözgetéssel és beszélgetéssel, jó hangu-
latban, a régi emlékek felidézésével telt a találkozó a Korzó étte-
remben. 

Résztvevők: Szabó Sándor tanár úr, Ádám Károly, Bodi Ernő, 
Csesznegi Sándor, Lábodi László, Nemes Tibor, Juhász Máté, 
Égertz Antal, Tóth Imre, Taskovics Tibor

Öt fő sajnos családi rendezvények miatt nem tudott részt venni, 
négyen pedig ismeretlen helyen tartózkodtak. 

Szervezők

HALNAPOK 
A GÁLA ÉTTEREMBEN 

ÉS PIZZÉRIÁBAN 
2012. OKTÓVBER 12- 13- 14.-én!

Jö j jön  e l  é s  kós to l ja  meg
h a gyom ányos

és  kül ön l eges  ha l akból  készít ett
ét e l e inket!

Szeretettel várjuk.!

57 éve végeztek 

Alig használt, újszerű álla-
potban lévő B-4220/V elektro-
mos meghajtású utcai kerekesz-
szék, dokumentációival eladó 
Jánoshalma, Szondy u. 11., 
vagy a 06-30/207-28-25 telefon-

számon.
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Ipari terültek fejlesztése Jánoshalmán 
elnevezésű projekt keretében városunk 
Önkormányzata szervezésében vállalkozói 
fórum volt 2012. szeptember 21 –én. A 
pénteki rendezvényen a regisztrációt ebéd 
követte a térség gasztronómiai értékeinek 
felvonultatásával. A finom falatok elfogyasz-
tása után a résztvevők saját gépjárműveik-
kel, vagy a szervezők által biztosított autó-
busszal kiérve a helyszínre megtekintették a 
megújult Jánoshalma Ipari Területet. A hely-
színt megtekintése után következhetett a 
vállalkozói fórum. A rendezvény helyszínén, 

az Imre Zoltán Művelődé-
si Központban Czeller Zol-
tán köszöntötte vállalko-
zókat. Jánoshalma város 
polgármestere vázolta az 
Ipari Terület létrejöttének 
történetét, s vállalkozó-
kat mutatott be, akik már 
konkrét tervekkel vásárol-
tak területet a volt lakta-
nyában.

A térség gazdasági 
folyamatairól és lehetősé-
geiről Gaál József a Bács-
Kiskun Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara elnöke tájékoztatta a 
résztvevőket. 

Élelmiszer előállítás törvényi hátterének 
változásait Domján Gergely a Bács-Kiskun 
Megyei Agrárkamara átmeneti elnöke vázol-
ta.

Mászáros Pongrác a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ János-
halmi Kirendeltség vezetője a  térség mun-
ka-erőpiaci helyzetéről és a foglalkoztatás-
hoz igénybe vehető támogatásokról tartott, 
adatokkal alátámasztott előadást

b. s..

A Szüreti Napok 2012 keretében két rendezvény is volt az idén 
Jánoshalma Város Önkormányzata és a Gazdakör, Gyümölcs- és 
Szőlőtermesztők Egyesülete szervezésében Abban is eltért a ren-
dezvény a korábbi évek gyakorlatától, hogy a Gazdakör székházá-
ból „elköltözött” a gyümölcskiállítás az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontba. Sajátos volt az idei kiállítás más vonatkozásban is, hiszen 
két napig lehetett megtekinteni. Nem volt könnyű dolga szervezők-
nek, hiszen az idei, igen aszályos év kérdésessé tette magát a kiál-
lítást is. Viszont a termékeket a párhuzamos rendezvény, Vállal-
kozók fórumának résztvevői is megtekinthették. A péntek délelőt-
ti megnyitón a Művelődési Központ nagytermében ott volt Czeller 
Zoltán Jánoshalma Város polgármestere, valamint intézményveze-
tők, gyermekek és felnőttek, kiállítók és érdeklődők. Elsőként Dági 
József a Gazdakör elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Czeller 
Zoltán méltatta a gazdák kitartását és szorgalmát, s vázolta a várható 
kilátásokat, reményének adott hangot, hogy erőteljes fellendülést hoz 
majd az egyre növekvő fogyasztási szükséglet.  

Ezt követően a Pávakör és az Új Pávakör hagyományos népdal-
okból álló műsora fokozta a hangulatot. Gaics Mihályné saját versét 
mondta el, majd a Pöndölösök műsorzárta a megnyitó műsaorát..

Dági József és Czeller Zoltán közösen elvégzett ünnepélyes sza-
lagátvágását követően főtisztelendő Toldi Norbert káplán atya szen-
telte meg a kiállított terményeket. 

A kiállítás megtekintése után az intézmény előtt várakozó foga-
tok vártak a szüreti felvonulókra. Az érdeklődésre jellemző volt, hogy 
a szokásosnál több fogat is volt, még is többször kellett fordulniuk, 
hogy minden érdeklődő kocsikázhasson egyet a város utcáin. 

A ragyogó jó időben az udvaron a Pöndölösök jóvoltából szólt a 
citera, szállt az ének, s a szakácsok felöl pedig terjengtek a jó illa-
tok. Pincepaprikás, macskanyomos tarhonya, és marhalábszár pör-
költ ontotta illatát Kiss István és Kovács Sándor közreműködésnek 
köszönhetően. 

Az ebéd elfogyasztása után az érdeklődők autóbuszra szállhattak, 
hogy megtekintsék a volt laktanyában kialakított Ipari Területet. 

Délután még lehetőség nyílt további beszélgetésre, nótázásra, 
vagy fórumozásra.

Vasárnap délután zárult a háromnapos rendezvénysorozat. A záró-
ünnepségen a bíráló bizottság külön-külön értékelte a gyümölcsfélé-
ket és szántóföldi terményeket. 

Kiállítás díjazottai
I. díj: Kovács Máté és Zámbó Imre
II. díj: Farkas László
III. díj: Ádám Ferenc

Külön díjat kaptak. VM. Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kol-
légium, Koch-vin Borászati Kft., Kunvin Borászati Kft., Raffainé Hajik 
Katalin, Városi Könyvtár Díszítőművész Szakköre, Szűcs Máténé, 
Zsemlye Imréné, Halla Imre, Ágoston Andrásné, Farkas Sándorné, 
Almási Istvánné, Szegedi István, Stefanovics István, Szent Anna 
Katolikus Óvoda Általános Iskola iskolásai és óvodásai, Hunyadi 
János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskoloa általános isko-
lásai, 

Oklevelet kaptak: Taskovics Istvánné, Tóth Imre, Gaics Mihályné, 
Lakatos Máté, Kovács Vencelné, Ötvös Tibor, ifj. Ádám Ferenc, Ádám 
Krisztián, Radvászki Ferenc, Bognár Lukácsné, Hergevica Kft., Dági 
József, Alma-Kert Szövetkezet, Török János, Kiss István (Miskei), 
Csőszné Juhász Hajnalka, Juhász Jánosné, Madarász Józsefné 

ikor

Az Agroprodukt Kft. 
értesíti a bérleti viszonyban lévő Földtulajdonosokat, hogy a 

2012. évi bérleti díj 
készpénzben történő kifi zetése

2012. október 15-től 2012. október 19-ig történik,
Hétfőtől péntekig  7 – 12      du. 13 – 16 óra között 

Kifizetés helye: 
Agroprodukt Kft  székhelye, 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28. 

A kifi zetéssel egy időben kerül sor a 
haszonbérleti szerződés módosítására.

A mezőgazdaságról manapság igen 
sok szó esik.  

Köszönöm Farkas András Úrnak az JHN: 
AGROPRODUKT KFT. ügyvezetőjének, 
hogy elfogadta meghívásunkat bár tudom, 
hogy - szakmai folyóiratokat kivéve - ritkán 
szokott a sajtóban nyilatkozni. 

Úgy gondolom, hogy a me-Farkas András: 
zőgazdásznak a termelésben, a gazdálko-
dásban kell bizonyítania, és az elért ered-
mények, tények teszik a nyilatkozatát hite-
lessé.

Az AGROPRODUKT KFT. a megyében JHN: 
és régió szinten is ismert és elismert vállal-
kozás, miben látja röviden eredményessé-
gük okát?

Erre nehezen tudok válaszol-Farkas András: 
ni, úgy gondolom, hogy a több évtizedes ta-
pasztalat a szakma szeretete, a magas szin-
tű szakmai munka a siker alapja.

A 2012. év a mezőgazdaság gondjairól, JHN: 
bajairól, a takarmányárak, valamint az élel-
miszer árak várható emelkedéséről szól. Ho-
gyan élik meg önök a 2012. évet?

 Idestova 46. éve dolgozom Farkas András: 
a mezőgazdaságban növénytermesztőként, 
növényvédelmi mérnökként, azonban az biz-
tos, hogy az idei év rendhagyó lesz. A szá-
razság lassan minden képzeletet felülmúlt 
és nem csak a hátunk mögött levő 2012. év 
eredményeit rontja le, de a 2013. év előké-
szítő munkáit is nehezebbé tette. / Pl: az el-
vetett őszi káposztarepce, ha ki is kel az op-
timálistól később fog beindulni a fejlődése, 
ez akár lehet egy hónapos késés is /
Ha nagyon messzire tekintünk vissza, akkor 
elmondhatjuk, hogy voltak korábban is ilyen 
szárazságok, (Pl: a Velencei tó kiszáradt) lé-
nyeges különbség az, hogy a termelési költ-
ségek drasztikusan magasra szöktek, egy-
két év rossz termése a termelők nagy részét 
padlóra küldheti.
A termelők nem rendelkeznek jelentős tarta-
lékokkal, hiszen a bejövő költségek az égbe 
szöktek. Csak példaként említem, hogy egy 
közepes hatékonyságú kombájn ára 5 ével 
korábbi időhöz képest a duplájára nőt.

Ezzel azt akarom mondani, hogy minden 
gazdálkodónak nagyon észnél kell lenni, 
mert egy-két év jó eredményét könnyen elvi-
heti egy gyöngébb év.
Én mindig szívesen hallgattam a régi öregek 
tapasztalataira épülő tanácsait. A hatékony 
munka alapja a munkák időben történő el-
végzése, a jellemző időjárásból adódó csa-
padékmegőrző munkaműveletek elvégzése, 
és a szakmai hozzáértés, valamint a mező-
gazdaság szeretetén túl, a ma használatos 
korszerű technika alkalmazása.
Visszatérve a konkrét kérdéséhez, a 2012. 
év tekinttében sok jóra nem számíthatunk, a 
végső eredményről, azonban még korai be-
szélnünk.

Az AGROPRODUKT KFT. növényter-JHN: 
mesztés, takarmánygyártás mellett pulyka-
hízlalással is foglalkozik. Az állattenyésztési 
ágazat hogyan tudja átvészelni a rendkívül 
nehéz időket?

Nyugodtan mondhatjuk, hogy Farkas András: 
a növénytermesztés-állattartás egyensúlya 
felborult. Az 1990 éveket megelőzően Ma-
gyarországon 10 millió sertést állítottak elő 
(szinte minden jánoshalmi házban volt 2-3 
db sertés), a szarvasmarha állomány is je-
lentős volt, ez a helyzet mára megváltozott, 
a sertés állomány 3 millió szinten van, a tej-
termés területén lassan már csak önellátóak 
vagyunk. A termelők és maguk a felvásárlók 
is az áruházláncok szorításában vannak. Ha 
az állattenyésztés nem kap érdemi segítsé-

get, sokan fogják önszántukból, vagy kény-
szerből abbahagyni a termelést, vagy már 
abba is hagyták.

U: A sok rossz hír ellenére Önök előrete-JHN: 
kintenek, hiszen ha jól tudom, a bérleti díj ki-
fi zetésének előrehozásával párhuzamosan a 
haszonbérleti szerződéseket meghosszabbí-
tani kívánják.

 A mezőgazdásznak nincs Farkas András: 
más lehetősége, előre kell tekintenie. Más 
gazdasági tevékenységet lehet szüneteltet-
ni az autógyárak le tudnak állni, a ruhagyár-
ban fel lehet függeszteni a termelést a földet 
azonban művelni kell.
A haszonbérleti szerződéseket 10 évre kí-
vánjuk meghosszabbítani bérleti díj feleme-
lése mellett.
A bérleti díjat 2013- ban 13 %-al , 2014-től 
20%-al kívánjuk megemelni.
Sporthasonlattal élve labdarúgók esetében 
a szerződés lejárta előtt hosszabbítják meg 
a szerződést a fi zetés felemelésével egyide-
jűleg.
A korábbi években is a határozott időre kö-
tött szerződés lejárta előtt hosszabbítottuk 
meg a szerződést, így csak a régi gyakor-
latot folytatjuk.

Lehet mondani az egész életét a mező-JHN: 
gazdaságban töltötte, a mezőgazdaság mi-
lyen változásokon ment és megy keresztül?

Megpróbálom nagyon egy-Farkas András: 
szerűen megfogalmazni a lényeget: a me-
zőgazdaságban a rizikó faktor lényegesen 
megnőtt, ha a felvásárlási árak emelkedtek 
azonnal jelentősen növekedtek a beszerzé-
si költségek, ha az árak visszamentek a költ-
ségek nem csökkentek, azonos szinten ma-
radtak.
Mivel ahogy mondtam nagy a gazdálko-
dás kockázata, szakértelem nélkül nem le-
het eredményes növénytermesztés folytat-
ni. Személy szerint azt szeretném, ha a me-
zőgazdaságban támogatás nélküli piaci ver-
seny alakulna ki, mert ebben az esetben 
Magyarországon az őstermelőktől a nagy-
üzemi gazdálkodókig mindenki előnyösebb 
helyzetbe kerülne. 

JHN

A mezőgazdaság jelenéről és jövőjéről
Beszélgetés Farkas Andrással az Agroprodukt Kft. ügyvezetőjével

hirdetés

hirdetés

Szüreti Napok 2012Fórum volt vállakozóknak

az Ipari Területen (a volt laktanya helyén)
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A kifi zetéssel egy időben kerül sor a 
haszonbérleti szerződés módosítására.

Magyarország Kormányának 
döntése értelmében az Új Szé-
chenyi Terv keretében megjelent 
„Mikrovállalkozások fejlesztése” 
című pályázati kiírás keretösszegét 
105 milliárd forintra emelték meg.

Tóth Zsolt, a Mozzanat Kft. ügy-
vezetője arra hívja fel a helyi vál-
lalkozások figyelmét, hogy fejlesz-
téseiket pályázati források felhasz-
nálásával valósítsák meg. Érde-
mes pályázni, hiszen aki megfelel a 
kiírásnak, az feltétlen nyer.

– Idén több mint 20 pályáza-
tot nyertünk. A Mozzanat Kft. saját 
elképzeléseit is nyertes pályázat 
forrásainak felhasználásával való-
sítja meg. A bajai és környékbe-
li vállalkozásoknak körülbelül 90 
millió forint támogatás elérését 
segítettük. Kevéssé ismert, hogy 
a jánoshalmai vállalkozások is a 
kedvezményezettek közé kerülhet-
nek. Jánoshalmán megközelítő-
leg 500 működő vállalkozást tarta-
nak nyilván. Ezen kisebb vállalkozá-
sok óriási lehetőségek előtt állnak. 
A „Mikrovállalkozások fejlesztése” 
című pályázaton tíz főnél kevesebb 
embert foglalkoztató cégek, egyé-
ni vállalkozók pályázhatnak. Egyen-
lő eséllyel pályázhatnak több éve 
működő és újonnan alapult vállalko-
zások is. Adott a lehetőség ingatlan 
vásárlásra, felújításra, telephelyfej-
lesztésre, gépek-, eszközök beszer-
zésére és számítástechnikai fejlesz-
tések végrehajtására pályázati for-
rások felhasználásával. A pályázat 
érdekessége, hogy telephely fel-
újítás pályázható bérelt ingatlanon 
is. A pályázók köre a termelő, ipar-
cikkeket gyártó cégekre, kereske-
delemmel, pénzügyi szolgáltatások-
kal foglalkozó vállalkozásokra és 

különböző szolgáltatókra is kiterjed. 
A kiírás lehetőséget nyújt a fejlesz-
tésekre egyéni ügyvédek, egész-
ségügyi szolgáltatók, fodrászok, 
kozmetikusok, éttermek, gyógyszer-
tárak számára is. 

– Nagy előnye a pályázatnak, 
hogy mindössze 10 százalékos 
önerő kell, így kisebb finanszírozá-
si terhet ró a vállalkozásra. A többi 
pénz egyrészt vissza nem téríten-
dő támogatás, másrészt forint alapú 
kedvező, 5-9 százalékos évi kama-
tozású hitel, tíz éves futamidőre. 

A rendelkezésre álló 105 milliárd 
forint vissza nem térítendő támoga-
tásra országosan 6289 pályázatot 
nyújtottak be, Jánoshalmáról mind-
össze 3-at, összesen 7,6 millió forint 
támogatási értékben. 

Arra bíztatom a jánoshalmi mikro 
vállalkozásokat, egyéni vállalkozó-
kat, hogy mielőbb adják be pályáza-
tukat, hiszen ilyen kedvező lehető-
ség ritkán adódik - fogalmazott Tóth 
Zsolt, a Mozzanat Kft. ügyvezetője. 

Gyakran előfordul ugyanakkor, 
hogy a vállalkozások annyira tőke-
szegények, hogy még a pályázati 
források igénybevételére sincs ere-
jük. A jelenlegi pénzügyi- banki hely-
zetben nagyon nehéz hitelhez jutni, 

amelyekből esetleg a működéshez 
szükséges forgóeszközöket bizto-
síthatnák. Ezen vállalkozások veze-
tői sok esetben nem is tudják, hogy 
átmeneti nagyon kedvező vállalko-
zási hitelekhez is hozzáférhetnek. 
A Magyar Kormány az Új Széché-
nyi Terv keretében biztosít pénzt 
azon források helyett, melyeket a 
banki szektor nem ruház be a hazai 
gazdaságba. Ezen forint alapú hite-
lek elérhetők, nagyon kedvező 4,9-
7,5 %-os fix kamatlábakon. A hitelek 
összege akár 7-10 Millió is lehet – 
konstrukciótól függően. A célkölcsö-
nökből a vállalkozások áru-, anyag-
beszerzési vagy akár bérköltsé-
geiket is finanszírozhatják. A hitel-
konstrukciókat olyan beruházások-
ra, beszerzésére is javasoljuk ügy-
feleinknek, melyeket pályázati forrá-
sokból nem tudunk megoldani, mint 
például gépjárműbeszerzések vagy 
használt eszközök 

A Mozzanat Kft. nem pusztán 
pályázatírással és lebonyolítással 
foglalkozik, hanem minden esetben 
igyekszünk a partnereink problémá-
it megoldani, terveik megvalósítá-
sához forrásokat találni. – fogalma-
zott Tóth Zsolt, a vállalkozás ügy-
vezetője.

06-70-215-1389
06-20-455-9410
titkarsag@mozzanat.hu 
mozzanat.zsolt.toth@gmail.com,
www.mozzanat.hu 
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Pénz van, lehet pályázni!

Szeptember 24-én a Napraforgó csoport nagy és középsős gyermekei 
a Felső-Bácskai Műmalomba látogattak el, hogy megnézzék, miként lesz a 
gabonából liszt.

 A verőfényes őszi délelőttön kedvesen fogadták a malom dolgozói az 
érdeklődő óvodásokat és kísérőiket.

 Először a porta melletti hídmérlegre álltunk rá, amelyen a malomba érke-
ző búzát mérik, majd megnéztük az udvaron a garatot, ahová a szállító jár-
művek pótkocsijáról billentik a gabonaszemeket. Itt egy tál búzát alaposan 
megvizsgálhattak a gyerekek, s ezután beléptünk a kívülről várkastélyt idé-
ző épületbe a hangosan dübörgő évszázados gépek közé.

 Meredek falépcsőkön vezetett utunk az első emeletre, ahol az őrlést 
végző hengerszékeket találtuk, majd a felsőbb szinteken az őrlemények 
továbbítására szolgáló szerkezeteket és a liszteket osztályozó síkszitákat 
tekintettük meg.   A lisztraktárban az óvodások azonnal észrevették, hogy 
a zsákokon nemzeti színeink láthatók, majd felsoroltak sok-sok finomságot, 
melyek lisztből készülnek.

 A csomagolóban megnézhettük a liszt zacskókba kerülését: az adago-
lást, a mérést és a csomagok lezárását. 

 Végezetül elsétáltunk a hatalmas silótornyok mellett, majd egy fantaszti-
kus élménnyel gazdagabban elköszöntünk vendéglátóinktól.

 Köszönjük a malom dolgozóinak, hogy lehetővé tették számunkra az 
üzemlátogatást, Dudás Mária és Winkler Viktória óvónőknek pedig köszönet 
a szervezésért és előkészítésért!

Puskás Krisztina
szülő

Szép hagyománnyá vált óvodá-
inkban, hogy ilyenkor, szeptember-
ben Kéleshalmára utazunk, ahol 
ünnepélyes keretek között meg-
nyitjuk az Erdei Óvodát, immár a 
3. tanévét. 

Közös körjátékkal, énekkel 
köszöntjük a nagycsoportos óvodá-
sokat és felkötjük a zászlóra a gyer-
mekek jelével díszített szalagot. 

Az időjárás igazi kirándulás-
ra való volt. Elsétáltunk a telepü-
lés falumúzeumába, ahol az elmúlt 
évszázadban használt munkaesz-
közök, konyhai eszközök kerül-
tek kiállításra. A gyermekek kezük-
be foghatták, közelebbről megcsodálhatták a faszenes 
vasalót, a mángolót, a rokkát, a mozsarat, a petróleum-
lámpát. Nagy értékek ezek az összegyűjtött régmúlt kin-
csei, hisz gyermekeink ezáltal jobban megismerhették 
nagyszüleik, dédszüleik dolgos, szorgos életét. 

„Az ország nagysága nem a területétől vagy a pénz-
ügyi helyzetétől; hanem a kultúrától és a benne élő 
emberektől függ.”

Ezután a kemencés 
szanetlihez sétáltunk, 
ahol az ügyes kezű 
óvónénik, dajka nénik 
és segítőik jóvoltából 

igazi kemencében sült lepényt is ehettek az újdonsült 
„erdei” óvodásaink. Természetesen az erdei séta és gyűj-
tögetés sem maradhat el. Talpunk alatt hevertek az ősz 
„kincsei”: toboz, csiga, mezei virág, levél, stb.

Sok szép élménnyel, boldogan tértünk vissza óvo-
dánkba.

Nagy Béláné
óvodapedagógus

A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcső-
de, Pedagógiai Szakszolgálat az Új Szé-
chenyi Terv Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program támogatási rendszerén „Új erő 
=> Tiszta Lélek“ című egészségre neve-
lő és szemléletformáló életmódprogram 
pályázata 16 837 438 Ft összegű támo-
gatás nyert. 

Projektünk a gyermekek, óvodapedagó-
gusok, továbbá a nevelőmunkát közvetlenül 
segítő alkalmazottak mentálhigiénés állapo-

tának javulását fogja szolgálni. Ehhez szel-
lemi és fizikai programokat állítottunk össze.

Az elbírálás után a következő elismerő 
szavakat kaptuk pályázati anyagunkról: „A 
benyújtott projekt jól összeszedett, szakmai-
lag magas színvonalú munka, ami nemcsak 
alapos helyismeretet takar, de az egészség-
fejlesztési munkában való elkötelezettség 
is. A célcsoportok megválasztása a fogé-
konyság, a motiváltság tekintetében példa-
értékű.“

Pásztor Andrea

A malomban jártunk

„Erdei” tanévnyitó

Új erő, tiszta lélek

A csoportunk apraja-nagy-
ja, testvérek, szülők, óvó 
nénik, dadus néni, sőt még 
nagyszülő is lelkesen készült 
a kora esti eseményre. 

Sült a virsli, a szalonna; 
s közben fogyott az aszta-
lokról a ropogtatni való. A 
gyerekek birtokba vették az 
egész udvart, minden hintá-
ról, csúszdáról a bokrokból 
gyerekzaj hallatszott. Sötéte-
désig szabadon, önfeledten 
játszhattak. 

A szülőtársakkal sütögetés 
közben jót beszélgettünk, mesél-
tünk egymásnak a gyerekeink-
ről. Amikor elkészült a vacsora, 
megköszöntötték az óvó nénik-
kel Kiss Mátét a közeledő név-
napja alkalmából, majd nagyon 
jóízűen bevacsorázott mindenki. 
Több gyerek is megjegyezte köz-
ben: „Ez a legjobb kerti-party!”. 
Nekünk szülőknek is nagyon jó 
volt, mert ismerkedhettünk egy-
mással. 

Rencsár Katalin
szülő

Kerti-party a Napraforgó 
csoportban

2012. szeptember 18.
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A gazdaságilag fejlett országokban 
gyakori betegség a köszvény. A gazda-
gok betegségének is szokták nevezni, 
mert hosszú múltja során főleg olyan 

embereket sújtott, akik megengedhették maguknak, hogy 
bőségesen táplálkozzanak.

Eredetét tekintve a köszvény lehet elsődleges vagy 
másodlagos. Az elsődleges, vagy öröklött forma hátterében 
genetikai rendellenesség szerepel Minden többi magas 
húgysavszinttel járó állapot másodlagosnak, szerzett for-
mának tekinthető, amelynek kialakulásában, nagyban köz-
rejátszik az elhízás, a környezeti tényezők, így a helytelen 
bőséges táplálkozás, éhezés, alkoholfogyasztás, valamint 
egyes gyógyszerek is.

A betegség gyógyításában a gyógyszeres kezelés mel-
lett nagyon fontos a megfelelő étrend betartása. A kösz-
vény diétája inkább megelőző jellegű, mivel a purinban 
gazdag ételek fogyasztása köszvény esetén magas húgy-
savszintet eredményez és rohamok kiváltója lehet. Ezen 
kívül a diétának a késői következmények (vesekövesség) 
kialakulása esetén is rendkívül fontos szerepe van.

A napi purinfogyasztás ne haladja meg a 300 mg-ot 
a szokásos napi 600-1000 mg helyett. Ezek alapján az 
étrend legfőbb jellemzői:

- zsírszegény,
- elhízás esetén energiaszegény,
- alkohol elhagyása vagy szigorú korlátozása,
- folyadékfogyasztás 2-2,5 l/nap.  
Fontos irányelv a jelentős purintartalmú nyersanyag-

ok, belsőségek, húsok, édesvízi halak, spárga, hüvelye-
sek, szardínia elhagyása vagy fogyasztásuk erős mér-
séklése. Az alacsony purintartalmú, illetve purinszegény 
nyersanyagok, pl. tojás, tej és tejtermékek, gyümölcsök, 
zöldségfélék, gabonafélék, burgonya, csokoládé, kávé, tea 
alkalmazhatók az étrend összeállításakor. 

Ajánlatos a zsírszegény ételkészítés módszereit, esz-
közeit alkalmazni nemcsak a húsfélék készítése kapcsán 
(grillezés, grillzacskóban sütés, alufóliában sütés, teflon-
edény-, cseréptál használata stb.), amely egyaránt szolgál-
ja az energia- és a zsírszegénységet is.

Érdemes inkább olyan ételeket készíteni, amikor a főző-
víz elöntésével csökkenthető a purintartalom. Pl. sűrített 
főzelék helyett vízben főtt, pl. lengyeles zöldköret vagy 

hüvelyesféléből lehet különféle változatosan fűszerezett 
pástétomokat vagy salátafélét készíteni - ecetes-olajos-
fűszeres páclével vagy paradicsomosan, esetleg tésztával 
kombinálva - a hagyományos ételek helyett, amikor benne 
marad a főzővízben a kioldódott purin.

A magas purintartalmú nyersanyagok purintartalma 
csökkenthető előfőzéssel. Pl. húsfélét is ajánlatos előfőz-
ni további elkészítés előtt, illetve főve különféle mártások-
kal tálalni.

Következésképpen nem ajánlott olyan ételeket fogyasz-
tani, amelyeket a húsfélékből kifőtt ízanyagok tesznek ízle-
tessé, mint pl. erőleves, húsleves, kocsonya.

Előnyösek az étrendben az előfőzött nyersanyagokból 
készült rakott, töltött zöldségfélék, csőben sült zöldségek.

Energiaszegénység esetén ízlés szerint cukor helyett 
mesterséges édesítőszer használandó.

Az intenzív, erős, csípős fűszerek alkalmazása kerülen-
dő, helyettük a különféle friss-zöld fűszernövények, illetve 
a kevésbé intenzív, gyengébb fűszernövények széles ská-
lájának használata ajánlott.

Hús pótlására a szójakészítmények közül leginkább 
a tofu (szójatúró) ajánlható, mert a tofunak kevesebb a 
purintartalma. A többi fajta szójakészítmény, csakúgy mint 
a szárazhüvelyesek csak alapos előfőzés után fogyaszt-
ható.

ÉTRENDI JAVASLAT KÖSZVÉNY ESETÉRE 
LEGFELJEBB 300 mg PURINTARTALOMMAL

1.  nap
Reggeli: tej, bazsalikomos-petrezselymes túrókrém, fél-  

barna kenyér
Tízórai: gyümölcs
Ebéd: lebbencsleves, tükörtojás teflonban, kefires tök-  főze-

lék, félbarna kenyér, gyümölcs
Uzsonna: margarin, zsemle, reszelt sárgarépa
Vacsora: gombás köleskása, ásványvíz

2. nap
Reggeli: narancslé, sajtos melegszendvics (sovány sajt-

tal), retek,
Tízórai: gyümölcs
Ebéd: paradicsomleves, rakott kelkáposzta, gyümölcs
Uzsonna: tejes gyümölcsturmix (esetleg cukor nélkül), 

Hamlet szelet
 Vacsora: fokhagymás lencsepástétom, zsemle, fejessa-

láta-levél, ásványvíz
Faragóné Hován Éva dietetikus

Köszvényes betegek étkezése
A dietetikus tanácsai

hirdetés

hirdetés

Jánoshalma Város képviseletében a 
szeptember 28-án küldöttség látogatott test-
vértelepülésünkre, Rafajnaújfaluba. 

Örömmel és szeretettel fogadtak ben-
nünket. Vendéglátóink minden percünket 
nagy odafigyeléssel megtervezték és lelke-
sen segítették. 

Antal József polgármester úr tájékoztatta 
delegációnkat az elmúlt időszak eseménye-
iről, a település fejlődéséről, és természete-
sen a gondokról is. Beszélgetést folytattunk 
a két testvértelepülés kapcsolatának fej-
lesztéséről, valamint gazdasági témákról. 

Rafajnaujfalu látnivalóin túl a Munkácsi vár-
ba, illetve a városba kalauzoltak el bennün-
ket.  Járási székhelyen, Beregszászon, immár 
40 éve, minden évben megrendezik a Bereg 
Feszt őszi fesztivált. Ez a környék legnagyobb 
fesztiválja, ahol gyermekek, felnőttek és min-
den érdeklődő reggeltől estig kellemesen tölt-
heti a napját. 

Lehetőségünk volt többek között találkoz-
ni, Bihari András úrral a járási tanács elnöké-
vel is. Vendéglátóink figyelme mindenre kiter-
jedt, és sok földi jóval halmoztak el bennün-
ket. Viszonozni szerették volna a Jánoshal-
mán kapottakat. Megindító a beregi emberek 
vendégszeretete. 

Csizovszki László

Látogatás Rafajnaujfaluban

A Városgazda Kft karbantartó csapata befejezte a Gála étterem előtti parkoló átépítését. A munkálatokra a csapa-
dékvíz csatorna állapota és a parkoló szélességének hiánya miatt volt szükség. Így már az egész útszakaszon meg-
újult parkoló áll a gépkocsi tulajdonosok rendelkezésére. Fontos, hogy a csapadékvizek elvezetése is kezelve lett. 

Köszönjük Gál Sándor étterem tulajdonosnak, hogy végzőre meghívta az építők csapatát egy pörköltre.
A képen az építésben részt vevők egy csoportja látható. 

A parkoló elkészült, használható

VINKÓ GYURI BÁCSI! Kedves dalos társunk!
Koporsód mellett mind szomorúan állunk.
Virággal kezünkben, mindnyájan eljöttünk, 
hogy Tőled ezúton végbúcsút vehessünk 

Téged is elhívtak az égi hazába,
Ahonnan visszaút nincsen e világba!
Koporsód takarják hálánk virágai,
Lelked már nem nyomják az élet terhei.

Nem dalolsz már velünk, hiányzol közülünk
Túl gyorsan elmentél. Tudd, nagyon kedveltünk!
Kedves jó embernek ismertünk meg teged,
Kívánjuk, hogy legyen a Mennyországban részed!

A mennyei karban daloljál az Úrnak,
A többi dalossal, akik már ott vannak.
Elkísérünk Téged a nyugvó helyedre,
Nyugdojál békében, most és mindörökre!

Búcsúzik a Pávakör, az Új Pávakör, a Mezei 
Csokor és a Pöndölösök

Gné

TEMETÉSRE!

ADR biztonsági tanácsadó
Kötelező üzemanyag szállítási, telephely 

ADR oktatások
06-20/36-25-735

A 32812010.(XII.27.) Korm. rendelet b.4. 
(5) bekezdése alapján Dr. Csibri József 
kerületi fóállatorvos Jánoshalma közigaz-
gatási területére ebzárlatot és legelteté-
si tilalmat rendelt el 2012. október 3-tól - 
2012. október 17-ig ebekre, macskákra és 
legelő állatokra vonatkozóan.

Azért határozott így, mivel a Bács-Kis-
kun Megyei Korntányhivatal arról értesí-
tette, hogy 2012. 10. 03. - 10. 06. között 
rókák veszettség elleni orális immunizálá-
sa került elvégzésre oltóanyagot tartalmazó 
csalétek kiszórásával, ennek értelrnében a 
zárlati intézkedést és legeltetési tilalmat 
kellett elrendelnie a 164/2008. (XII.20.) FM 
rendelet 8. § (5) bekezdése alapján

Ebzárlat és legeltetési 
tilalom elrendelése
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A MINDENNAPOKRA!

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-bí-
zá sá ból 2012. szeptember hónapjában a  kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

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. szeptember hónapban a következő 

elhunytak temetésén működött közre:

„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak 
és fénynek csak egy sugarát hozta erre a világra, már nem élt hiába: 

életének meg volt az értelme…„ 

Nagy Zsolt ügyvezető 

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 

2013.01.01-től új szolgáltató lesz a Városgazda Kft helyett. Ezzel eleget tesz a város a 2013.01.01-től új szolgáltató lesz a Városgazda Kft helyett. Ezzel eleget tesz a város a • 
jogszabályi előírásoknak. Az új szolgáltató bemutatkozó levele ebben az újságban jogszabályi előírásoknak. Az új szolgáltató bemutatkozó levele ebben az újságban 
olvasható. Az elkövetkező évi változásokról a soron következő vízdíjszámlák melletti olvasható. Az elkövetkező évi változásokról a soron következő vízdíjszámlák melletti 
hírlevélben tájékoztatjuk fogyasztóinkat.hírlevélben tájékoztatjuk fogyasztóinkat.
Kérjük meglévő tartozásaikat egyenlítsék ki, mert az év végével az összes tartozást Kérjük meglévő tartozásaikat egyenlítsék ki, mert az év végével az összes tartozást • 
végrehajtásra adjuk át.végrehajtásra adjuk át.

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

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG 
A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN 
77/402-493-as telefonon 06-16-ig

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében rendezvényekre helységek – 
igény szerint konyhahasználattal is - kiadók. Ugyanitt szálláslehetőséget is 

biztosítunk előzetes időpont egyeztetéssel  Érdeklődni: 06-30-904-49-41

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám, 
szerelvény

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

ADÁS-VÉTEL-
KÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.44 
(volt Kistüzér)

+36703196808

2012. 
október 17-én lesz 

Or szágos 
Kirakodó Vásár

Zöldért Gazdabolt
Akciós növényvédőszer ajánlata!

Növényvédőszerek, műtrágyák, vetőmagok, lombtrágyák 
széles választékban

Nyitva tartás: Kedd – Péntek 0700 – 1600, Szombat 0730 – 1100

Vasárnap és hétfő szünnap

Megszokott helyen várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Mennyiségtől függően további kedvezmények 

Érdeklődni Jánoshalma Szeszfőzde u. 2.
Telefon: 06-20/278-06-86 vagy 06-20/556-43-56 

Vondozen Plusz 25 kg. 
Vondozen DG 10 Kg-os
Euroken 25 kg-os
Microthiol Special 25 kg-os

Mildicut 
Tebusha 
Agria Difenokonazol (Score analog) 
Glyfosat

Kozma Mihályné 
sz: Nagy Erzsébet élt: 84 évet

Ledenyák Sándor élt: 79 évet

Illés István  élt: 76 évet

Tóth Lajosné 
sz: Balaton Mária Magdolna élt: 83 évet

Lendvai Mihályné 
sz: Bajusz Katalin élt: 54 évet

Pásztor Béláné 
sz: Doszpod Mária élt: 78 évet

Keresztúri Károly élt: 73 évet

Aszalay Józsefné 
sz: Tóth Anna  élt: 68 évet
Varga Simonné 
sz: Picsi Mária  élt: 90 évet
Rasztik Józsefné 
sz: Piukovics Terézia élt: 80 évet
Grizák József élt: 57 évet
Dáginé 
Nyers-Bakó Klára  élt: 44 évet
Huszár József élt: 46 évet

Vida Antal (1922)

Varga József (1952)

Vinkó György (1923)

Miskolczi József (1936)

Vida Antal Szilveszter (1963)

Nagy Lajosné sz Rádai Erzsébet (1942)

Szalai Péterné sz. Magyar Franciska (1928)

Csordás Györgyné sz. Vén Franciska (1942)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, bará-
toknak, ismerősöknek, akik

Vinkó György

temetésén részt vettek, elhelyezték sírjára a tiszte-
let és szeretet virágait, osztoztak bánatunkban és 
mély fájdalmunkban.

Gyászoló család

BORBOR

NINCS IDEJE FŐZNI? 
SZERETNE OTTHONÁBAN MINDEN NAP HÁZIAS, 

VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES EBÉDET FOGYASZTANI? 
ÖNNEK A DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA A MEGOLDÁS!

AZ ÉV MINDEN NAPJÁN (HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON 
IS), ÉTELHORDÓBAN,  KEDVEZŐ ÁRON VÁLLALJUK 

EBÉDJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT. 
A SZOLGÁLTATÁS BÁRKI SZÁMÁRA MEGRENDELHETŐ 
AZ ALÁBBI CÍMEN: DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA, 
JÁNOSHALMA, BERNÁTH Z. U. 3. (PIAC MELLETT),  

TELEFONSZÁM: 77/ 401-357 
LEGYEN ÖN IS JÓLLAKOTT ÜGYFELÜNK!

Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Iroda 

nyitvatartási ideje:
nap délelőtt délután

hétfő: 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
kedd: 8:30 - 13:00 –––
szerda: 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
csütörtök: 8:30 - 13:00 –––
péntek: 8:30 - 12:00 –––

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)
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Tisztelt Fogyasztó!

Az Országgyűlés 2011. december 30-án fogadta el a 
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt, ami 
számos változást eredményezett a víz- és szennyvíz-szol-
gáltatás területén. A változások nyomán fogyasztók és szol-
gáltatók részére egyaránt új viszonyok teremtődnek.

A törvény egyik fontos rendelkezése kapcsán a kisebb szol-
gáltató cégek legfeljebb 2013. május 31-ig működhetnek. 
Emiatt a Jánoshalma Város területén eddig szolgáltató Vá-
rosgazda Kft. sem folytathat a továbbiakban víziközmű szol-
gáltatási tevékenységet. A meglévő műszaki létesítmények 
üzemeltetését, a fogyasztók kiszolgálását 2013. január 
1-jétől a törvény előírásainak megfelelni tudó BAJAVÍZ Baja 
és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. veszi át. A változás a 
meglévő munkahelyeket nem veszélyezteti.

A BAJAVÍZ Kft. a szolgáltatás átvételét követően minden fo-
gyasztóval új szolgáltatási szerződést fog kötni.

A BAJAVÍZ Kft. szolgáltatási területén a lakossági fogyasztók 
kéthavonta kapnak számlát, melyek közül a január-február, 
május-június és szeptember-október havi az előző fogyasz-

tásokból becsült átlagszámla, míg március-április, július-au-
gusztus és november-december hónapokról a vízórák leol-
vasásán alapuló számla készül. A fogyasztóknak lehetősége 
nyílik a vízóra-állások bejelentésére is, amit minden páros 
hónap 1-je és 20-a között tehetnek meg az alábbi elérhető-
ségeken:

Telefonon: 79 / 426-991
E-mail-ben: ugyfel@bajaviz.hu
Honlapon keresztül: www.bajaviz.hu

A mérőállás bejelentéshez a fogyasztás helyének, a fogyasz-
tó nevének és telefonszámának bediktálása is szükséges.
A közületi és csatornás fogyasztók havonta kapnak számlát, 
ők a mérőállásokat minden hónapban a hó vége előtt jelent-
hetik be.

Műszaki hibabejelentésre az eddig megszokott módon a já-
noshalmi Vízmű telepen (a telefonszám később kerül meg-
határozásra), vagy a BAJAVÍZ Kft. 79 / 426-991-es központi 
telefonszámán lesz lehetőség.

Társaságunk a jövőben is elkötelezett lesz abban, hogy Já-
noshalma Város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú 
fejlődése és fenntarthatósága biztosított legyen. Bízunk ben-
ne, hogy a BAJAVÍZ Kft. szakmai közössége a jövőben hoz-
zájárulhat a település célkitűzéseinek eléréséhez!

Baja, 2012. szeptember 17.

Tisztelettel:
Székelyhidi András
ügyvezető igazgáto

Mit tegyünk a víz szolgáltató 
váltás kapcsán?

megnyitottunk !
VIRÁGÜZLETÜNKET 

A RÁKÓCZI UTCÁN A GOMBÁKKAL SZEMBEN 
ÚJ STÍLUSBAN KIBŐVÜLT 
SZOLGÁLTATÁSOKKAL

 (Kertépítés, kert- és sírgondozás).
VÁROM RÉGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓIMAT!

deÁkfalvi mÓnika
    06-30/806-82-12

Hétfőtől péntekig 08:00 – 17:00 
Szombat, vasárnap 08:00 – 12:00 

STÍLUS ÜZLET

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71.
Te l . :  0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

OKTÓBERI AKCIÓJA
Mécsesek, mécses betétek, művirágok, műkoszorúk, 

sírvázák akciós áron egész hónapban!

Bővítettük 
termékkínálatunkat!

Megnyitott a ZSUZSI TURI
Várjuk minden kedves vásárlónkat!

Kéthetente árucsere
Kínálatunk: gyermek, női és férfi ruházat

eldobható pelenka
Nyitva tartás: 

Hétfőtől péntekig 08:00-17:00
Szombaton: 08:00 – 12:00

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 64.

Feladatok:
Járóbeteg szakellátó intézményben • 
szakdolgozói és asszisztensi feladatok 
ellátása.
Otthoni szakápolási feladatok ellátása.• 

A jelentkezés feltételei:
OKJ szakápoló végzettség (OKJ 54 vagy • 
HÍD),
gyakorlattal rendelkezők jelentkezését • 
várjuk.

A jelentkezésénél előnyt jelent:
A járóbeteg-szakellátásban, otthoni • 
szakápolásban szerzett ápolói gyakorlat,
MS Offi ce/Libre Offi ce ismertek,• 
billentyűzet gyors használata,• 
felsőfokú végzettség,• 
B kategóriás jogosítvány,• 
saját személygépkocsi,• 
precíz, pontos munka• végzés, terhelhetőség.

Jelentkezési határidő: 
2012. október 15.

Jelentkezés:
Fényképes aláírt szakmai önéletrajz és 
a végzettséget igazoló dokumentumok 

másolatának postai úton történő 
beadásával történhet:

Cím: 

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi
Központ Nonprofi t Közhasznú Kft.

6440 Jánoshalma, Petőfi  Sándor utca 1.

Bővebb felvilágosítás kapható:
a 06 77 502 952-es telefonszámon és a
 rendelo@jhrendelo.hu e-mail címen.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
FELNŐTT SZAKÁPOLÓ

munkakörben

Madár - díszhal - teknősbéka, 
felszerelések és száraz eleségek.

Madár és rágcsáló kalitkák.
 Kutya - macska - madár - rágcsáló 

eleségek, száraz tápok.
Fogyasztott termékek, 

ápolási cikkek, pórázok, nyakörvek.
Láncos fojtók, kikötő láncok, bolhair-

tók, vitaminok, almok.
kaphatók 

Jánoshalmán a  Bajai úti Takarmány Boltban
Pethő Zoltán vállalkozó

Állampolgársági esküt tettek

Korábbi kérelmük alapján október 2-án nyolc délvidéki magyar tett állampolgársági esküt, ezzel is megerősítve nemzeti hovatartozásukat. 
Az ünnepségen Czeller Zoltán polgármester úr köszöntötte az magyar állampolgárokat a jánoshalmiak nevében.

hirdetés
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Elkezdődött az őszi megyei. I. osztályban a bajnokság. 
Bácsalmás fogadta a jánoshalmi lányokat.

 Bácsalmás - Jánoshalma NKSZSE  18 :34
Az első fordulót döcögősen kezdte csapatunk és a köte-

lező 2 pont ugyan megvolt,de rossz védekezéssel és kapus 
teljesítménnyel értük el az eredményt. Sokkal fegyelmezet-
tebb játékkal és kemény védekezéssel kell a következő mér-
kőzésekre felkészülni. A következő nehéz mérkőzés Kiskun-
halason lesz a Fiat ellen itt muszáj minden erőnket és tudá-
sunkat összeszedni, hogy az állandó megye bajnokkal szem-
ben helyt álljunk. Sajnos sok esetben a tanulmányait foly-
tató Ruskóné Taskovics Dóri és Rátai Roberta Réka nem 
tud minden bajnoki meccsen részt venni, pedig fontos len-
ne a játékuk.

    Megyei tabella:  
1. Kiskunhalas  Fiat  2 2 0 0 63 – 41 4 
2. Kiskőrös 2 2 0 0 53 – 37 4
3. Kiskunmajsa 2 2 0 0 54 – 48 4
4. Kalocsa 2 1 0 1 56 – 31 2
5. JÁNOSHALMA 1 1 0 0 34 – 18 2
6. Lajosmizse 2 1 0 1 51 – 47 2
7. Kiskunfélegyháza 2 1 0 1 38 – 39 0
8 Csávoly 1 0 0 1 19 – 27 0
9. Nemesnádudvar 2 0 0 2 36 – 53 0
10. Tiszakécske 2 0 0 2 37 – 56 0
11. Bácsalmás 2 0 0 2 24  – 68 0

    Megyei góllövőlistán : 
  2. helyen Dabis Katalin 11 gól/mérk.
10. „ Barna Brigitta 7 gól/mérk.
11. „  Rátai  Réka  6 gól/mérk.
19. „  Vaskiné Anita 4 gól/mérk.
27. „  Nemes Zsófia 3 gól/mérk.
48. „ Szemlics Bettina,  1 gól/mérk.
49 „ Horváthné K.Tünde,  1 gól/mérk.
50. „ Madarász Dóra  1 gól/mérk.

Az utánpótlás csapatunk Nemesnádudvaron előkészüle-
ti mérkőzést játszott.

Jánoshalma - Nemesnádudvar 7 : 6
Csávoly  - Jánoshalma  7 : 5

Kiemelkedő eredményt ért el Bényi Luca a 8 góljával !
Nagyon büszke vagyok a lányokra és remélem tovább így 

fognak küzdeni és harcolni .

A hazai mérkőzések: 
október 10. Jánoshalma – Kiskunfélegyháza
október 27. Jánoshalma – Csávoly
november 3. Jánoshalma – Lajosmizse
november 18. Jánoshalma – Nemesnádudvar

Szeretettel várjuk a KÉZILABDÁT szerető szurkolókat, 
mert velük a játék fél győzelem!

HAJRÁ   JNKSZSE !
A kézilabda jótékonysági bálon nagy segítséget nyújtott 

a szervezésben Madarász Józsefné Marika (Húsbolt Orczy 
u.) elnézést a figyelmetlenségért,de most szeretnénk meg-
köszöni a segítséget és Nagy Istvánnak (Virágbolt) a tom-
bola tárgyat.

Ifjúsági (U-19) csapatunk a bajnokság folytatásában – 
egyedüliként a megyében - megőrizte veretlenségét.
Eredmények:

IV. forduló:
Jánoshalmi FC – Bajaszentistván SK       1 : 1 (0 : 0)

Gólszerző: Körmöczi Dominik
Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „Az elején el kellett volna 
dönteni a mérkőzést, de kihagytuk a helyzeteinket. A végé-
re viszont igazságosnak mondható az eredmény, mert a 
vendégek 1 : 1-es állásnál kihagytak két nagy ziccert.”
Jók: Enesei Márton, Enesei Dániel, Zentay Tamás, Burai 
Gábor

V. forduló:
A HÍD SC II.-nek a megyei bajnokságban nem kel-
lett ifjúsági csapatot szerepeltetnie, mert az NB III.-

as bajnokságban már indított U-19-es csapatot.

VI. forduló:
Bácsborsód SK – Jánoshalmi FC       0 : 8 (0 : 2)

Gólszerzők: Szemlics Bertram 3, Enesei Dániel 2, Kiss 
Benedek, Harczi László, Nagy Róbert
Edző értékelése: „Az eredmény a hazai csapatnak hízelgő, 
mert a sok gól mellett még annyi helyzetet ki is hagytunk. 
Igazi örömfoci volt ez a játékosoknak.”
Jók: Az egész csapat.

VII. forduló: 
Jánoshalmi FC – Dusnok KSE        9 : 2 (4 : 1)

Gólszerzők: Szemlics Bertram 3, Harczi László 3, Dobos 
Valentin, Papp Dávid, Enesei Dániel
Edző értékelése: „Újabb nagyarányú győzelem, ami ismét 
megérdemelt.
Jók: Kiss Benedek, Zentay Tamás, Sztojka Szilárd, Enesei 
Márton, Lengyel Endre

Felnőtt csapatunk felemás eredménnyel folytatta szerep-
lését a megyei II. osztályú bajnokságban.

Eredmények:
IV. forduló: 2012. 09. 09.

Jánoshalmi FC – Bajaszentistván SK      3 : 2 (2 : 1)
Gólszerzők: Irbouh Soufiane, Kiss Benedek, Szem Róbert
Bada Pál edző értékelése: „Egy könnyen nyerhető mérkő-
zést tettünk nehézzé.”
Jók: Faragó Patrik, Szem Róbert, Lukács Zoltán

V. forduló: 2012. 09. 16.
HÍD SC II – Jánoshalmi FC         1 : 1 (0 : 0)

Gólszerző: Jeszenszky Roland
Edző értékelése: „Azt még meg kell tanulnunk, hogy a mér-
kőzés 90 percig tart.”
Jók: Lódri Ferenc, Kiss Benedek, Török Zsolt, Irbouh 
Soufiane

VI. forduló: 2012. 09. 23.
Bácsborsód SK – Jánoshalmi FC         2 : 0 (0 : 0)

Edző értékelése: „Amíg gólt nem rúgunk, nem tudunk 
nyerni.”
Jó: Maráczi Ádám

VII. forduló: 2012. 09. 30.
Jánoshalmi FC - Dusnok KSE       0 : 5 (0 : 1)

Edző értékelése: „A játékvezető is hozzásegítette az ellen-
felet a megalázó vereségünkhöz.”
Jó: Maráczi Ádám

A felnőtt bajnokság állása a VII. forduló után:
Hely Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P

1. Miskei ALC 7 6 1 0 25 6 19 19
2. Nemesnádudvari KSE 7 6 0 1 28 7 21 18
3. Dusnok KSE 7 5 1 1 14 6 8 16
4. HÍD SC II. 7 4 1 2 20 16 4 13
5. Dunagyöngye Szeremle 7 4 1 2 16 12 4 13
6. Érsekcsanád KSKE 7 4 0 3 16 10 6 12
7. Kelebia KNSK 7 3 2 2 20 15 5 11
8. Mélykút SE 7 3 1 3 18 12 6 10
9. Sükösd SC 7 3 1 3 15 13 2 10

10. Bácsborsód SK 7 3 1 3 11 17 -6 10
11. Felsőszentiván SK 7 3 0 4 7 12 -5 9
12. Bajaszentistván SK 7 2 1 4 10 16 -6 7
13. Vaskút Bácska SE 7 2 0 5 11 23 -12 6
14. Jánoshalmi FC 7 1 1 5 6 17 -11 4
15. Hajós FC 7 0 2 5 9 24 -15 2
16. Bácsbokod SK 7 0 1 6 7 27 -20 1

Októberi mérkőzések időpontjai:
VIII. forduló: 2012. 10. 07. (vasárnap) 15 : 00 óra

Kelebia KNSK – Jánoshalmi FC
IX. forduló: 2012. 10. 14. (vasárnap) 15 : 00 óra

Jánoshalmi FC - Hajós FC
X. forduló: 2012. 10. 20. (szombat) 14 : 30 óra

Felsőszentiván SK – Jánoshalmi FC
XI. forduló: 2012. 10. 28. (vasárnap) 14 : 30 óra

Jánoshalmi FC – Érsekcsanád KSKE
XII. forduló: 2012. 11. 04. (vasárnap) 13 : 30 óra

Vaskút Bácska SE – Jánoshalmi FC

Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről

Szeptember 8-án a kiskunhalasi Napsólyom Íjász 
Egyesület meghívására a kiskunhalasi Szüreti Felvo-
nulás résztvevői voltak városunk íjászai: Farkas Zsa-
nett Emese és a Varga házaspár. A sikeres egész hét-
végés program részeként az idén alakult íjász egye-
sület tagjaival jó kapcsolatot ápolunk és meghívásuk-
ra vettünk részt ezen a hagyományos szüreti felvonu-
láson. Nagy István jóvoltából a jánoshalmi Jurta felál-
lításával sok érdeklődő megfordult az íjászatot bemu-
tató helyszínen.
Szeptember 22-én baján a Petőfi szigeten rendezett, 
a megyei legnagyobb vadászünnepen is részt vett 
az íjász egyesületünk magja: Varga Csaba vezetésé-
vel Farkas Zsanett Emese, Petróczky Péter és Horvát 
Dániel tartott íjászbemutatót és egész napos program 
keretén belül érdeklődők sokaságával ismertette meg 
ősi fegyverünk használatának fortélyait.
A program lebonyolításának színvonalát az is emelte, 
hogy a szakosztály vezetése (Petróczky Ferenc és Far-
kas László)/ is a helyszínen volt.

Sok-sok kíváncsiskodó gyerek hozta magával a szüle-
it és a gyerektömeg mellett jócskán akadt felnőtt is aki 
érdeklődve, egyre nagyobb buzgósággal fogta kezébe 
kipróbálás céljából egyesületünk íjait.
Csakúgy röpködtek a kérdések az íjakkal, az egye-
sülettel, a gyakorlási, versenyzési feltételekkel kap-
csolatban.
Az ilyen és ehhez hasonló rendezvények alkalmával 
derül ki, hogy van érdeklődés az íjászat iránt de a kel-
lő információ hiányában, a gyakorlási és versenyzési 
feltételek nem elegendő reklámozása miatt nem bővül 
sportolóink létszáma.
Ezúton is szeretnénk minden íjászni szándékozó figyel-
mét, hogy a jánoshalmi Jókai utcában található Sport-
centrumban lehet jelentkezni. Kellő számú érdeklő-
dő esetén heti egy alkalommal tartunk edzést a fedett 
íjászlőtéren.

Hammer

Kézilabda hiradóAz íjászoknál történt

Az ifjúsági (U-19) bajnokság állása a VII. forduló után:
H Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P
1. Bácsbokod SK 7 6 0 1 26 7 19 18
2. Jánoshalmi FC 6 5 1 0 31 4 27 16
3. Kelebia KNSK 7 5 1 1 25 9 16 16
4. Érsekcsanád KSKE 6 5 0 1 28 4 24 15
5. Nemesnádudvar KSE 7 5 0 2 19 9 10 15
6. Bajaszentistván SK 6 3 2 1 10 5 5 11
7. Hajós FC 7 3 1 3 20 11 9 10
8. Sükösd SC 7 3 1 3 20 24 -4 10
9. Felsőszentiván SK 7 2 1 4 19 15 4 7

10. Mélykút SE 6 2 1 3 12 13 -1 7
11. Dunagyöngye Szeremle 6 1 3 2 9 9 0 6
12. Miskei ALC 7 2 0 5 11 38 -27 5
13. Dusnok KSE 7 1 0 6 14 31 -17 2
14. Bácsborsód SK 6 0 1 5 4 31 -27 1
15. Vaskút Bácska SE 6 0 0 6 4 42 -38 0

Serdülő (U-16) csapatunk játékosai egyre ígéretesebben 
játszanak a bajnokságban.
Eredmények:

II. forduló:
Jánoshalmi FC – Kinderball SE (Baja)      0 : 7 (0 : 4)

Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „Az eredmény kicsit túl-
zott, de tény, hogy a bajai csapat előrébb tart, mint mi.”
Jók: Bogdán, Kéfer, Hegedűs

III. forduló:
Nemesnádudvari KSE – Jánoshalmi FC   5 : 3 (3 : 1)

Gólszerzők: Zentay Viktor, Kotró, Besenyei
Edző értékelése: „A döntetlent minimum megérdemeltük 
volna. Nem játszottunk alárendelt szerepet.”
Jók: Madarász, Kerekes, Csámpai, Délceg

IV. forduló:
Bácsbokod SK – Jánoshalmi FC       7 : 0 (1 : 0)

Edző értékelése: „Egy félidőre tudtuk felvenni a versenyt, 
a bajnokesélyes hazaiak ellen.”
Jók: Körmöczi Dominik, Zentay Viktor, Mészáros

V. forduló:
Jánoshalmi FC – Dunagyöngye 

SK Szeremle  2 : 0 (1 : 0)
Gólszerzők: Madarász, Kerekes
Edző értékelése: „Egy szervezett csapat ellen tartottuk itt-
hon a három pontot, teljesen megérdemelten. Sok jó tel-
jesítményt láttam ma a pályán. Remélem hétről-hétre job-
bak, leszünk.”
Jók: Radvánszki Árpád, Körmöczi Dominik, Vágvölgyi, 
Sarok Erik

A serdülő (U-16) bajnokság állása az V. forduló után:
H Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P
1. Bácsalmási PVSE 5 5 0 0 46 6 40 15
2. Bácsbokodi SK 5 4 0 1 36 9 27 12
3. Nemesnádudvari KSE 5 4 0 1 31 17 14 12
4. Tompai SE 4 3 0 1 17 12 5 9
5. Kinderball SE 4 2 0 2 19 7 12 6
6. Kelebiai KNSK 5 2 0 3 18 29 -11 6
7. Jánoshalmi FC 5 2 0 3 11 22 -11 6
8. Tataházi SK 4 1 1 2 5 15 -10 4
9. Sükösdi SC 5 1 1 3 6 32 -26 4

10. Dunagyöngye Szeremle 3 1 0 2 3 5 -2 3
11. Madarasi SE 4 1 0 3 13 18 -5 3
12. Kunbajai SE 5 0 0 5 6 39 -33 0

Serdülő csapat októberi mérkőzéseinek időpontjai:
VI. forduló: 2012. 10. 06. (szombat) 10 : 00 óra

Tompai SE – Jánoshalmi FC
VII. forduló: 2012. 10. 14. (vasárnap) 10 : 00 óra

Jánoshalmi FC – Bácsalmási PVSE
VIII. forduló: 2012. 10. 20. (szombat) 10 : 00 óra

Kunbaja – Jánoshalmi FC
IX. forduló: 2012. 10. 28. (vasárnap) 10 : 00 óra

Jánoshalmi FC – Sükösd SC
X. forduló: 2012. 11. 03. (szombat) 10 : 00 óra

Tataházai SK – Jánoshalmi FC

Női csapatunk is megkezdte szereplését a 2012/2013 évi 
megyei bajnokságban.
Eredmények:

I. forduló: 2012. 09. 15.
Félegyházi Térségi SI – Jánoshalmi FC      3 : 0 (1 : 0)
Gál László edző értékelése: „Az első félidőben kihagyott 
rengeteg helyzet megbosszulta magát és a hazai csapat 
megnyerte a mérkőzést.”

II. forduló: 2012. 09. 23.
Jánoshalmi FC – Astra-Bulls Kiskunfélegyháza 
A vendégcsapat elkésett és a mérkőzés elmaradt.

III. forduló: 2012. 09. 30.
Városföld SE – Jánoshalmi FC       3 : 2 (2 : 0)

Gólszerzők: Kéfer Tímea, Zámbó Csilla Noémi
Edző értékelése: „A hazaiak középpályását, Farkas Erzsé-
betet nem tudtuk kikapcsolni a játékból. Három góljával 
eldöntötte a mérkőzést. A tartalékosan felálló JFC csak 
szépíteni tudott. Látványosan jól játszottunk, de kikap-
tunk.”

Női bajnokság állása a III. forduló után:
H Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P
1. Mórahalom TSE 3 3 0 0 21 1 20 9
2. Félegyházi TSI 2 2 0 0 9 3 6 6
3. Városföld SE 2 2 0 0 6 4 2 6

4. Astra-Bulls 
Kiskunfélegyháza 1 1 0 0 5 4 1 3

5. Katymár SE 2 1 0 1 3 6 -3 3
6. Jánoshalmi FC 2 0 0 2 2 6 -4 0
7. Méhecskék SE 3 0 0 3 6 13 -7 0
8. Szilády RFC 3 0 0 3 4 19 -15 0

Női csapatunk októberi mérkőzéseinek időpontjai:
IV. forduló: 2012. 10. 07. (vasárnap) 10 : 00 óra

Jánoshalmi FC – Mórahalom TSE
V. forduló: 2012. 10. 14. (vasárnap) 10 : 00 óra

Katymár SE – Jánoshalmi FC
VI. forduló: 2012. 10. 21. (vasárnap) 10 : 00 óra

Jánoshalmi FC – Méhecskék SE
VII. forduló: 2012. 10. 28. (vasárnap) 10 : 00 óra

Szilády RFC – Jánoshalmi FC

Minden labdarúgás iránt érdeklődő nézőt szeretettel 
várunk a JFC bajnoki mérkőzéseire!

Hajrá JFC!
Ádám Gyula

JFC elnök

Ifjúsági csapatunk köszönti a nézőket a dusnoki mérkőzés előtt
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A Btk. 198. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint 
minősülő szemérem elleni erőszak bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt : 

Eljárás indult B.J. Jánoshalmi lakos feljelentése alap-
ján szemérem elleni erőszak bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt B. P. Jánoshalmi lakos ellen, 
aki a rendelkezésre álló adatok szerint 2012. augusz-
tus 11-én a délutáni órákban megjelent a testvére B. J. 
Jánoshalmi házánál, majd a bejelentő kislányát gyer-
mekkorú. B. P.  behívta a szobájába, ahol akarat elle-
nére az ágyra fektette, lefogta, majd a kezével a hüve-
lyébe felnyúlt, ezt követően távozott a helyszínről. B. P. 
bűnügyi őrizetbe vétele 2012. szeptember 29-én 22 óra 
15 perckor megtörtént. 

FIGYELEMFELHÍVÁS!
Az utóbbi időben ismét megszaporodtak Jánoshalma 

a területén a trükkös lopások. 
Az elkövetők vidékiek, akik igyekeznek magányosan 

élő idősebb embereket felkeresni. A gépkocsijukat távo-
labb állítják le és a házakhoz már gyalog érkeznek. 

Itt valamelyik szolgáltató (Démász, Dégáz, Önkor-
mányzat, Eü. szolgáltató…stb.) alkalmazottjának adják 
ki magukat és különböző indokokkal elérik, hogy a házba 
bejussanak. Módszerük többek között, hogy túlfizetés-
re hivatkoznak és vissza akarják adni a pénzt a későbbi 
sértettnek, de csak nagy címletű bankjegyük van, ezért 
abból vissza kell adni. Hivatkozhatnak arra, hogy pénzek 
sorszámait fel kell írniuk. 

Utóbbi időben elterjedt, hogy az elkövetők a villany-
körték fogyasztását akarták felmérni, vagy a villany-
órát leellenőrizni, ezért a lakót a házban az egyik elkö-
vető ide-oda küldözgeti míg a másik zavartalanul kutat 
az értékek után.  

Elkövetési módszer szintén, hogy a polgármesteri 
hivatal dolgozójának adják ki magukat és későbbi segé-
lyezés miatt akarják a lakhatási körülményeket felmérni, 
ennek célja is csak a figyelem elterelése.

Valamelyik ismerősre (háziorvos, családtag) hivatkoz-
va pénzösszegeket kérnek el, vagy elérik, hogy a náluk 
lévő általában rossz minőségű egészségügyi terméket 
drágán megvegyék.

Kis értékű vásárlást végrehajtva nagy címletű pénzzel 
fizetve vagy egyszerűen pénzváltást kérve elérik, hogy a 
későbbi sértett elővegye a megtakarított pénzét. 

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

Az ilyen bűncselekmények tetteseinek felderítése – 
tekintettel arra, hogy legtöbb esetben az ország másik 

részéből érkeznek - rendkívül nehéz, ezért a megelőzés-
re kell helyezni a hangsúlyt. 

Ha valakire hivatkoznak azt mindig ellenőrizzük le 
telefonon, vagy személyesen. 

A legjellemzőbb történetek, mellyel az idős sértet-
tek bizalmába próbálnak férni:
- Áram, gázszolgáltató, illetve telefontársaság munkatá-

ra, aki azért jött, mert túlfizetés történt, és visszaadná a 
pénzt, de fel kellene váltani azt kisebb címletre.

- Önkormányzati alkalmazott, aki valamilyen járulé-
kot, segélyt hozott, de szintén pénzt kellene felválta-
ni ehhez.

- Orvosi műszerek vásárlását felkínáló „házaló” árus, aki 
természetesen magas áron silány minőségű terméket 
ad át a sértettnek.

- Szintén „házaló” tüzifa árus, aki nem a kifizetett fa 
mennyiséget helyezi le, hanem attól kevesebbet, így 
károsítva meg a sértetteket.

Továbbra is az a kérésünk, hogy idegent ne engedjenek 
be a házukba csak akkor, ha megfelelően leellenőriz-
ték személyazonosságukat, meggyőződtek, hogy nem 
rossz szándékkal érkeztek    
Ne váljon bűncselekmény áldozatává ! 
Az ilyen bűncselekmények tetteseinek felderítése – 

tekintettel arra, hogy legtöbb esetben az ország másik 
részéből érkeznek - rendkívül nehéz, ezért a megelőzés-
re kell helyezni a hangsúlyt!

A szolgáltatók és a Polgármesteri Hivatal alkalma-
zottainak fényképes igazolványa van – azt mindig 
kérjük el -, de sem ők, sem egyéb hivatal készpénzt 
nem visz házhoz!!!

Ha valakire hivatkoznak, azt mindig ellenőrizzük le 
telefonon, vagy személyesen, kérjük meg a magát szol-
gáltató munkatársának kiadó személyt, hogy addig ne 
jöjjön be.

Éljünk a kitalált történeket lehetőségével is, ha gyanús 
személy érkezik hozzánk, jelezzük neki, hogy férjünk, 
rokonunk…stb. itt tartózkodik a házban, udvarban…stb., 
ezzel is elriasztva a rossz szándékkal érkezőt.

Egyedül élő idős emberek kapujukat tartsák zár-
va, legyenek bizalmatlanok az idegenekkel, azokat ne 
engedjék be, nagyobb összegű készpénzt ne tartsa-
nak otthon.

A gyanús személyeket figyeljék meg, az esetleges 
rendszámot jegyezzék fel, mert ez akkor is segítség 
lehet a rendőrségnek, ha éppen akkor nem is történik 
bűncselekmény.

Amennyiben gyanús személyeket látnak telefonon 
értesítsék a rendőrséget, a következő telefonszámon: 
20/539-64-99.

Anya köny vi hí rek

Lapunk legközelebb 
2012. november 2-án 

jelenik meg 

születtek:

2012. szeptember hónapban

forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

Rendőrségi hírek

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

Házasságot kötöttek

Szépségpatika: 
Miskolczi Nóra

Fodrász, 
pedikűrös, talpmasszőr

Jánoshalma, Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alapján 

 Tel: 06-70/5038213 

Já nos hal ma Vá ros
Ön kor mány za tá nak lap ja
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Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

Tér jen be hoz zánk! 

Boltjainkban egyes 
termékek óriási akcióban!

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

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Rostás Erik Martin (Anyja neve: 
Kolompár Zsuzsanna), Köblös Ger-
gő (a.n.: Köblös Andrea), Horváth 
Áron (a.n.: Csincsák Éva)

Ruskó Attila és Taskovics Dóra

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

Ügyeleti beosztás:
Október, , 5. Dr. Mikó Attila, 6. Dr. Gregó Sándor, 7. Dr. 

Gregó Sándor, 8. Dr. Kishonti Attila, 9. Dr. Tompa László, 10. Dr. 
Gregó Sándor, 11. Dr. Vándor Ilona, 12. Dr. Csoboth Johanna, 13. 
Dr. Mikó Attila, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Gregó Sándor, 16. Dr. 
Kishonti Attila, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. 
Tompa László, 20. Dr. Vándor Ilona, 21. Dr. Vándor Ilona, 22. Dr. 
Csoboth Johanna (pih.nap), 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. 
Mikó Attila, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Kishonti Attila, 27. Dr. 
Gregó Sándor (munkanap), 28. Dr. Tompa László, 29. Dr. Mikó 
Attila, 30. Dr. Gregó Sándor, 31. Dr. Tompa László

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

Or vo si ügye let
Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES eset ben ve he tő igény be!

SZIGORÍTOTTA A KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A NEM FIZETŐKKEL SZEMBENI ELJÁRÁSI SZABÁLYOKAT.
A nem fizetők saját érdekükben keressenek bennünket!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok az Érdekeltek, akik még nem, vagy csak nagyon keveset fizettek be 
LTP szerződésükre a Fundamenta Lakáskassza folyamatosan felmondhatja a szerződést, mely az állami 
támogatás teljes elvesztését jelenti. Ennek következménye, hogy a 199.000 Ft megfizetése helyett a 260.000 

Ft (egyösszegű) megfizetésére lesz kötelezett, A FELMONDÁST KÖVETŐEN!!

Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll  rendelkezésükre  minden kérdésben.
 JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

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

A

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

A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulaj-
donosra tartozik, tehát Ön az első számú felelőse 
vagyona, értékei védelmének. Öntől függ az, hogy 
lakása, lakáson kívüli értékei, hétvégi háza mennyire 
válik betörők célpontjává. 

Mi az alábbiakat javasoljuk:
A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor otthon  
tartózkodnak.  Minden esetben használják a biztonsági 
láncot, ugyanis akkor tett meg mindent védelme érde-
kében, ha a biztonsági láncot is beakasztotta!
Lakótársaival gondoskodjon a helyiségek megfelelő  
zárásáról, az illetéktelenek ott tartozódásának meg-
akadályozásáról. Ebből a szempontból is hasznos a 
bérházak lépcsőházainak, pincéinek éjjel-nappal való 
zárása!
Végzettségét, címeit ne tüntesse fel névtábláján 
Egyedül élő nők -saját biztonságuk érdekében- elég,  
ha csak vezetéknevüket tüntetik fel!
Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és környékét,  
hogy nincsenek-e számok, jelek odaírva, papírcsík, 
gyufaszál az ajtó réseibe dugva, cellux-csík felragaszt-
va. Ezeket azonnal távolítsa el, mivel az Ön távollétei 
megfigyelését szolgálják!
Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg az  
Önhöz érkező személy kilétéről!
Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, szol- 
gáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, 
vagy valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be 

őket lakásába. A „hivatalos személyektől” is kérje el 
igazolványukat!
Hosszabb távollét előtt szóljanak a szomszédjuknak,  
rokonuknak, hogy meddig lesznek távol, és kérjék meg 
őket a levélszekrény kiürítésére, az újságok, díjbesze-
dő cédulák bevételére! 
Távollétük idejére célszerű a csengőt kikapcsolni,  
hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellen-
őrizhető!
Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor nincsenek ott- 
hon, de rokonainak, jó szomszédjaiknak mindig hagy-
ják meg elérhetőségüket (cím, telefonszám)!
Ne tüntesse fel címét kulcstartóján! 
Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található „biz- 
tos rejtekhelyre” (lábtörlő, villanyóraszekrény stb.)!
Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne menjen el  
hazulról, mert lehet, hogy a bűnözők a lakást betörés-
re „előkészítették”. Gondoskodjon zárcseréről, de ne 
hagyja felügyelet nélkül a lakást!
 Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert  
ellopásuk esetén „kulcsrakész” segítséget ad pontos 
lakcímével, autórendszámával a betörőknek!
Figyeljen arra, hogy hazaérkezéskor, vagy eltávozás- 
kor ne legyen idegen a lakásajtó köze-lében!
Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műsza-

ki eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát 
keltik, pl.: időkapcsolóval ellátott véletlenszerű fény- és 
hanghatásokat produkáló berendezések!

HÁZUNK VÉDELME = 
NYUGALMUNK VÉDELME

Könyvtári Napok
Október első napjaiban az Országos 
Könyvtári Napok keretében különféle prog-
ramok voltak a a jánoshalmi könyvtárban is. 
Lehetett játszani, idősek „netezni” tanulni és 
így tovább. Hogy mind ez hogyan sikerült 
arról következő számunkban tudósítunk


