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HUNYADI NÉPE

103 évesen szellemi frissességben

A Hunyadi Népe 2009. decemberi számában kértem a jánoshalmi lakosokat, hogy szíveskedjenek tudomásomra 
hozni azoknak a személyeknek a nevét, akik 100 éves korukat elérték. Ezúton fejezem ki köszönetemet Fajszi Ferenc-
nek, aki eljuttatta hozzám egy 103 éves néni nevét és címét.

Így módomban állt ellátogatni Szurok Máténéhoz és megköszönteni őt - ha kissé megkésve is-születésnapja alkal-
mából. Jánoshalma - tudomásom szerint-legidősebb lakója jó egészségnek örvend, szellemi frissességének birtoká-
ban. Látogatásomkor is hálát adott az Istennek, amiért hitét megőrizve az életében lévő nehézségeket átvészelte, meg-
köszönte családjának a szerető gondoskodást, amivel mind a mai napig körülveszik.

Jánoshalma Város Önkormányzata nevében további jó egészséget kívánok, hitet és sok erőt az életének hátralévő 
részére szerető családja körében!

Tisztelettel:
Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete 2010. évben ismét meghirdeti 
A tisztább és rendezettebb Jánoshal-
máért c. környezetszépítési versenyt 
az előterjesztés mellékletében rész-
letezett versenykiírás alapján. 

A nevezett ingatlanok elbírálá-
sát önkormányzati képviselőkből és 
megbízott tagokból álló zsűri végzi. 
A bíráló bizottság tagjainak a Képvi-
selő-testület Ágoston Istvánt a moz-

galom elindítóját, Komáromi Lajost a 
Városgazdálkodási bizottság elnökét 
és  Madarász Attilát a Városgazdálko-
dási bizottság tagját kérte fel. 

A verseny kihirdetésének határide-
je 2010. április 30., a verseny elbírá-
lásának határideje 2010. augusztus 
15. és a díjakat a 2010. augusztus 
20-i ünnepi testületi ülésen vehetik át 
a nyertesek.

bées

A tisztább és rendezettebb 
Jánoshalmáért

A választásokkal kapcsolatos további információkat a 14. oldalon olvashat

Az elmúlt hónapok alapos és összehangolt munkája 
eredményeként elkészült Jánoshalma szennyvízberuhá-
zásának műszaki tervdokumentációja. 

A műszaki tervek elkészítése során a közreműködő 
szakemberek eredményesen törekedtek a magas műsza-
ki színvonalú megoldások tervezésére. Elsődleges szem-
pont volt emellett a költséghatékonyan kivitelezhető, és 
olcsón üzemeltethető műszaki megoldások alkalmazása 
is, mivel ez utóbbi a lakosság szempontjából a szennyvíz-
díjak alakulása miatt kiemelkedően fontos.  

A műszaki tervdokumentációt a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Köz-
reműködő Szervezet - a Részletes Megvalósítási Tanul-

mány (RMT) minőségbiztosítását követően – az enge-
délyező hatósághoz beadhatónak javasolt. 

Ennek megfelelően a tervellenőr által is ellenőrzött 
tervdokumentáció engedélyezésre való benyújtására 
ez év januárjában sor került. A 90 napos engedélyezési 

határidő április végén jár le, és az engedélyező hatóság-
gal történt egyeztetések alapján úgy gondoljuk, hogy az 
engedélyt a tervezett határidőn belül megkapja az önkor-
mányzat.

Az műszaki tervek engedélyének megszerzése külö-
nösen fontos a projekt előkészítése szempontjából, mivel 
ez az előfeltétele a pályázati dokumentáció 2. forduló-
ra (tehát a kivitelezési költségek megnyerésére) történő 
benyújtásának. A pályázat 2. fordulóra való benyújtását 
május közepén tervezi az önkormányzat.

A kedvező elbírálást követően kerül sor a megvalósítás-
hoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására. Így 
akár 2010 év végén, de legkésőbb a jövő év első felében 
megindulhatnak a mindenki által már nagyon várt szenny-
víz beruházás kezdő munkálatai.

Dr. Szlanka Tamás
projektmenedzser

Jelentős előrelépés a szennyvíz 
projekt előkészítésében

2010. évre vonatkozóan
Az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 

12/2004(IV.22.) Ör.sz. rendelet módosításával a Képvise-
lő-testület meghatározta a 2010. évre vonatkozó bérleti 
díjakat. Az emelés mértéke 14,7% -os mértékű. 

A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köz-
tisztaságáról szóló 10/1992.(IV.15.) sz. rendelet módosí-
tásáról is döntött a testület. A közterület használati díjak 
ugyancsak 14,7%-os mértékben növekednek.

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köz-
szolgáltatásról szóló 17/2008.(VII.15.) Ör. sz. rendelet 
módosítása során a közszolgálati díjak 3,9%-kal emel-
kednek.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a víz-, és csa-
tornadíjakat Jánoshalma városban az alábbiak szerint 
állapítja meg:

vízdíj   228,- Ft/m3 + 25 %  ÁFA 
csatornadíj  240,- Ft/m3  + 25 %  ÁFA
alapdíj   150,- Ft/hó +  25 %  ÁFA
szippantott szennyvíz elhely.(TFH leengedési díj)

                                           293,- Ft/m3 + 25 %  ÁFA

A kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatásról szó-
ló 27/2000.(XII.21.) sz. rendelet módosításra került, a 
módosítás értelmében a szolgáltatás díja 3%-kal növeke-
dik.                                                          c. z.

Önkormányzati rendeletmódosítások

Tisztelt Jánoshalmi Polgárok!
Jánoshalma Város Képviselő-tes-

tülete a fából készült buszvárók kül-
ső, a hozzájuk tartozó hirdetőtáb-
lák, valamint a város határában elhe-
lyezett üdvözlő táblák felújítási mun-
káira a tavalyi év utolsó negyed-
évében 140.000,- Ft összeget bizto-
sított. A munkálatokat a Városgazda 
Kft. munkatársai végezték el. Emel-
lett a Városgazda Kft. dolgozói igye-
keznek a városban található közterek 
szépségét megőrizni, hogy mindany-
nyiunk örömére egy kellemes, gon-
dozott környezet vegyen körül ben-

nünket.
Kérem, fokozottan vigyázzanak a 

városban elhelyezett köztéri bútorok, 
építmények virágoskertek épségére, 
mert azok mindannyiunk közös tulaj-
donát képezik. Nem csak egyszerű-
en rontaná a városképet egy meg-
rongált műtárgy, hanem számolni 
kell azzal is, hogy a felújításra, vagy 
helyreállításra fordított összeg nem 
tervezett költség, hanem felesleges 
kiadás, ami megelőzhető.

Köszönettel:
Czeller Zoltán polgármester

FELHÍVÁS

Jánoshalma Város önkormányza-
ta 2009. december 17-i ülésén a 
helyi iparűzési adóról szóló 3/2000/
III.10/Ör.sz. rendelet 2.§. /2/ a.) pont-
ja tekintetében végzett módosítást. 
Ennek helyébe a következő rendel-
kezés lép. 

Az ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység esetén az 
adóátalány naptári naponként 5000.-

Ft. A rendelet 2010. január 1. napján 
lépett hatályba.

A rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben a helyi adókról szó-
ló többször módosított 1990. évi C. 
törvény és az adózás rendjéről szó-
ló többször módosított 1990. évi XCI. 
Törvény, és a helyébe lépő 2003. 
évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.                         cézé

A helyi iparűzési adóról 
szóló rendelet módosítása
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Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy személyi 
jövedelem adójuk 1 %-ával támogassák a 

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítványt. 
Adószámunk: 18343744-103

Köszönettel Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány kuratóriuma

Felhívás!

Dudás Mihályné, Koppány Elvira 
1939. július 22-én végezte el a bajai 
tanítóképző főiskolát, majd 1941-ben 
kezdte el ugyanott, a gyakorló iskolá-
ban a munkát. 1942-ben Madarason, 
az elemi iskolában folytatta a tanítást. 
Jánoshalmára 1949-ben került és 
1967-ig dolgozott az általános isko-
lában, majd 1967-től tíz évig a kisegí-
tő iskolában. 1977-ben ment nyugdíj-
ba de még ezután is két évig napkö-
zis nevelőként tevékenykedett. Elvi-
ra néni 1999-ben gyémánt diplomát 
vehetett át a bajai Tanítóképzőben.

Természetesen, ha visszatekintünk 
a pálya kezdetétől a Rubin diploma 
megszerzése közötti időszakra, akkor 
láthatunk egy gazdag életutat, amely-
ben jócskán akadtak nehézségek is.

Főleg az ötvenes évek politikai fel-
fogása- bár szakmai tudását elismer-

ték az akkori igaz-
gatók, de világné-
zete és férje foglal-
kozása (kántor volt) 
miatt igen megne-
hezítették a hétköz-
napi életét.

A nehézsége-
ket a pálya örö-
mei, szépségei 
idővel feledtették, 
mert ha arra gon-
dol, hogy nemze-
dékek sorát taní-
totta meg a betű-
vetésre, az alapve-
tő tudásra, az még mindig szívet 
melengető sikerélmény, és elismerés 
számára. A munkáját élethivatásnak 
tekintette, lelkiismeretesen végezte, a 
gyerekeket szerette, nemcsak tanítot-

ta, oktatta, hanem nevelte is őket és 
törődött velük.

Elvira nénit nemrégiben, születés-
napja alkalmából köszöntötte népes 
családja, gyermekei és azok család-

tagjai, unokái, déduno-
kái. Ezen a napon Czeller 
Zoltán polgármester úr 
adta át a Rubin Diplo-
mát, amit a bajai Taní-
tóképző állított ki, 70 év 
pedagógusi hivatásban 
eltöltött esztendő alkal-
mából.

A Hunyadi Népe Szer-
kesztő Bizottsága nevé-
ben gratulálunk Elvira 
néninek, életének hátra-
lévő részére jó egész-
séget, hosszú, bol-
dog életet kívánunk!                  
Czeller Zoltán

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Humán Erőforrás Programok Irányí-
tó Hatósága 49 millió Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte  az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott 
„Nyitnikék” Gyermekház létesítése 
Jánoshalmán  című pályázatunkat.

E konstrukció keretén belül meg-
valósuló sokirányú és sokszínű tevé-
kenységgel lehetőség nyílik egy cso-
portnyi, szegénységben élő kisgyer-
mek fejlődési esélyeit növelni.

A több éves program, az óvodás-
korú gyermekek életkori sajátossá-
gainak megfelelően, a játék, dráma-
játék, kézműves, mozgás, ének-ze-
ne, logopédia eszközével járul majd 
hozzá a gyermekek személyiségfej-
lődéséhez. Az érintett családokkal 
való hatékony kapcsolat kialakítása 
és fenntartása, a gyermekek képes-
ség, készég fejlesztése, fejlődésé-
nek folyamatos nyomon követése, a 
szükséges beavatkozások megtéte-
le, eredményezni fogja, hogy a prog-

ramban részvevő gyermekek számá-
ra is, hogy BIZTOS KEZDET legyen 
az iskola.

A Gyermekház, a Radnóti utcai 
Óvodában kap helyet, 25 fő /4-5 éves/ 
hátrányos helyzetben levő kisgyer-
mek speciális megsegítésére lesz 
lehetőség. A szakmai program 2010. 
szeptember hónapban indul, megva-
lósítói lelkes, szakmailag magasan 
kvalifikált szakemberek.

∗∗∗
„Új erő =>tiszta lélek” címmel*
javaslatot nyújtottunk be a LHH Kis-

térségek projektjei közül, az Egész-
ségre nevelő és szemléletformá-
ló életmódprogramok megvalósítá-
sára.

A zsűri - 18 millió Ft erejéig - 
támogathatónak ítélte meg, a felvá-
zolt terveink megvalósítását.

Pályázat kiírásakor részletes szak-
mai és pénzügyi tervet nyújtunk be, 
amely az óvodapedagógusok, továb-
bá a nevelőmunkát közvetlenül segí-
tő alkalmazottak mentálhigiénés álla-
potának javulását fogja szolgálni.

Hatékony és eredményes peda-
gógiai munkát is csak egészséges 
ember tud végezni. Manapság egy-
re több az egészséget kedvezőtlenül 
befolyásoló tényező, ezért az intéz-
ménynek is sokkal többet kell tenni 
dolgozóiért. Erre nyújt lehetőséget ez 
a pályázat.

∗∗∗
2010-ben megszűnt a pedagógu-

sok továbbképzésének központi nor-
matív támogatása, erre ezt követően 
pályázatot lehet benyújtani. Intézmé-
nyünk élt ezzel a lehetőséggel, és a 
kiírás szerint 2 fő óvodapedagógus 
tanulmányainak folytatására nyújtott 
be pályázatot.

Kedvező elbírálás esetén Rostás 
Róbertné vezető óvodapedagógusi, 
Molnárné Túri Mária pedig projekt-
rendszerű környezeti nevelés szak-
irányú továbbképzésen vehet részt. A 
tanulmányokat és az ezzel járó egyéb 
kiadásokat a pályázat 100 %-ban 
finanszírozza.

Mikó Mária óvodavezető 

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, 
Pedagógiai Szakszolgálat pályázatairól

A Római Katolikus 
Plébánia február 

21-ig várja 
azon fiatalok 
jelentkezését, 

akik idén kívánnak 
templomi 

házasságot 
kötni! Kérjük, 

jelentkezzenek 
mielőbb!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (2) bek. 
a) pontja értelmében a  „fenntartó dönt az óvodába tör-
ténő jelentkezés módjáról, nagyobb létszámú gyermekek 
egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról.”

A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai 
Szakszolgálat és a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Diákotthon vezetőjével történt egyeztetés alap-
ján az óvodai és böcsődei beiratkozás időpontja 2010. 
április 12 – 23-ig tart, hétfőn, kedden, szerdán és csütör-
tökön 8 órától 16 óráig,  pénteken 8 órától 12 óráig.

Tanköteles tanulók: közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 66.§ (6) bek. úgy rendelkezik, hogy az iskolába a tan-
köteles tanulókat az első évfolyamra a városi önkormány-
zat által meghatározott időszakban kell beíratni. 

A Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és 
Diákotthon, valamint a Hunyadi János Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója 
megállapodott abban, hogy a leendő elsősök beíratását 
2010. március 26-án, pénteken 8 órától 16 óráig és 2010. 
március 27. szombaton 8 órától 12 óráig bonyolítják le. 

Az elmúlt számunkban sajnálatos 
elírás történt a jubiláns véradók név-
sorában. Mi az illetékesektől kapott 
adatokkal dolgoztunk, viszont  volt, 
aki más adatot tudott. Kérésére utá-
na néztünk és pontosítjuk, hogy  Csi-

szár János  nem 60-szoros vér-
adó, hanem 70-szeres. A tévedé-
sért, elírásért további jó egész-
séget kívánva az érintettől szíves 
elnézést kérünk. 

Szerkesztő Bizottság

Pontosítás

Mivel az önkormányzat elnyerte 
a városközpont felújítására vonat-
kozó pályázatot, melynek kereté-
ben a Kulturális Központ felújítása is 
megtörténik, szükségessé vált az ott 
működő civil szervezetek működé-
séhez megfelelő helyet biztosítani az 
átalakítás idejére. A témában több-
szöri egyeztetés történt a Honvédel-
mi Minisztériummal és a civil szerve-
zetek képviselőivel. Ennek eredmé-
nyeképpen Jánoshalma Város Kép-
viselő-testülete engedélyezte, hogy 
a Dózsa György 79. sz. alatti ingat-
lanból ideiglenesen átköltözzenek a 
Molnár János u. 3-5 sz. Városi Diák-
otthon épületébe. A Képviselő-testü-
let a szervezetek számára a Dózsa 
György 79. sz. alatti épületben gya-
korolthoz hasonló működési feltéte-

leket biztosított. Az intézkedés kere-
tében a Honvéd Kaszinó Kulturá-
lis Egyesület, a Honvédség és Tár-
sadalom Baráti Kör, a Bem József 
Honvéd Nyugállományúak Egyesü-
lete, a Légvédelmi Tüzér Emlékmú-
zeum Hagyományőrző Klubja kapott 
elhelyezést a Városi Diákotthon épü-
letében. 

A képviselő-testület az átköltözés-
sel kapcsolatos anyagköltségekre 
(épület átalakítás, elektromos háló-
zat kiépítés, számítógépes hálózat 
kiépítés stb.) 170.000,- Ft összeg-
ben pénzügyi fedezetet biztosított 
a helyet adó intézmény, a Hunya-
di János Általános Iskola, Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium 
számára. 

C. Z.

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete 2009. december 17-i ülésén 
hozzájárult, hogy a Jánoshalmi Kis-
térségi Ifjúsági Egyesület a János-
halma, Dózsa Gy. u. 79. szám alat-
ti 1550 Hrsz. ingatlant székhelyként 
irataiba bejegyeztesse. A testület biz-
tosította az egyesület számára, hogy 

az ingatlant szívességi használóként, 
a Lajtha Kft.-vel történő egyeztetés 
alapján, meghatározott módon hasz-
nálhassa. Az egyesület korábbi szék-
helye a Béke tér 7. alatti ingatlan volt, 
a változtatásra az épület funkciójának 
megváltozása miatt került sor.

Virágh Attila

A KÉSZ tudatosítani kívánja fele-
lősen dönteni készülő tagjaiban, és 
minden honfitársunkban, hogy ne 
fogadjon el egyetlen társadalmi cso-
portot sem, amely 
– Internacionálét énekelt kongresz-

szusán (’a múltat végképp el akar-
ja törölni!’)

– meghirdette: „Jöjjön el az én orszá-
gom” (cinikusan utalva a legszen-
tebb keresztény imádságra, miköz-
ben a szabadelvűség és a toleran-
cia szóvivőjének hirdette magát!)

– a kárpát-medencei magyar egység 
ellen kampányolt

– az előző választások előtt is meg-
hamisította az államháztartás ada-
tait, (becsapta a választó polgá-
rokat)

– és folyamatosan becsapja a pol-
gárokat

– családellenes politikát (folytatott)
folytat

– egyházellenes magatartást (tanú-
sított) tanúsít

– erényként tüntette fel hazugsága-
it, melyeket Balatonöszödön beis-

mert
– a törvény fölé helyezi magát
– a korrupció hazájává züllesztette 

országunkat
– megosztotta a nemzetet, szakadé-

kot árkolt egy gyanús üzelmeivel 
meggazdagodott kisebbség és az 
elszegényedett többség között.
A KÉSZ tudja, hogy ma Magyar-

országon minden a gyermeke jövő-
éért felelősséget vállaló ember csak-
is olyan pártra szavazhat, amely két-
harmados többséggel rendelkezhet, 
s így képes lehet kiemelni az orszá-
got romlott állapotából.

Munkája folyamán a KÉSZ tapasz-
talta, hogy nem párt radikalizmus-
ra, hanem a civil társadalom (az 
állampolgárok erős, szervezett egy-
sége) radikalizmusára van szükség. 
Ez képes elvárásokat támasztani és 
ellenőrzést gyakorolni a politikusok-
kal és az ország irányításával szem-
ben.

Budapest, 2010. február 1.
A KÉSZ elnöksége nevében

   Dr. Osztie Zoltán, elnök 

Jánoshalmi Kistérségi 
Ifjúsági Egyesület hírei

Honvédséghez kötődő civil 
szervezetek átköltözése

Elkötelezettség és hit…
Rubin diplomás pedagógust köszönthetünk Jánoshalmán

Az óvodai felvétel  és  iskolai 
beiratkozás időpontjai

Civil radikalizmus, párt 
radikalizmus helyett

(A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége (KÉSZ) üzenete)

Kérjük Önöket, hogy  támogassák a 
Jánoshalmáért  Alapítványt személyi jövedelemadójuk 
1 %-val. Ezúton is szeretnénk megköszönni Önöknek 

az eddig nyújtott támogatást.
Adószámunk: 18343706-103

Köszönettel: 
Jánoshalmáért Alapítvány kuratóriuma

Felhívás!
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Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete a 2009. novemberében és a 
december 17-i ülésén is napirend-
re tűzte a Bácskai-Margittaszigeti 
Vízgazdálkodási Szolgáltató Társu-
lat tájékoztatóját. A polgármester fel-
kérte a társulat ügyvezetőjét, hogy 
a 2009. évben elvégzett munkák-
ról készítsen beszámolót, melyben 
térjen ki a Jánoshalmáról szárma-
zó bevételekre, és a város közigaz-
gatási területén végzett munkák költ-
ségeire. Megközelítőleg 100 jános-
halmi gazda írta alá azt a beadványt, 
amelyben kérték az önkormányza-
tot a társulat beszámoltatására. A 
decemberi testületi ülésen a gazdák 
képviselői is megjelentek. Az ügyve-
zető úr, Schoblocher István, az írá-
sos beszámolóját a Városgazdálko-
dási Bizottságnak előzetesen meg-
küldte, a bizottság az anyagot átte-
kintette. Mintegy 5,4 millió forint az a 
kivetett összeg, amit a Jánoshalmán 
gazdálkodóknak kellene befizetni a 
társulat felé, ebből 2,8 millió forint-ot 
fizettek be. A Jánoshalmán nyilván-
tartott földhasználók 5154 hektáron 
gazdálkodnak, a költség ennek alap-
ján került meghatározásra. 

Kiss István a gazdák véleményé-
nek hangot adva elmondta, hogy töb-
ben sérelmezik, hogy nincsenek a 
sáncok, és a hidak karbantartva, nem 
tudnak a nagy gépekkel átmenni a 
rossz átereszek miatt. A gazdálkodó 
emberek problémái közé tartozik az 
is, hogy a zsiliprendszer nincs meg-
javítva, a zsilipek egy részét ellopták. 
Sérelmezik, hogy fizetik a díjat, a kar-
bantartás pedig nincs elvégezve.

Skribanek János hozzászólásában 
kiemelte, hogy véleménye szerint 
a témában érintettek módszeresen 

elbeszélnek egymás mellett. A gaz-
dák sérelme gyakorlatilag az, hogy 
kötelezően fizetik a társulati hozzá-
járulást. Jánoshalma és Kéleshalom, 
Borota, Mélykút a társulat területén 
fekszik. Innen vízelvezetés nem tör-
ténik. A két főelvezető Kígyós csator-
na nem a Társulat kezelésében van, 
hanem a Vízügyi Igazgatóságnak a 
kezelésében. Amikor 2000 tavaszán 
több száz hektáron állt a belvíz a 
Kígyós csatornában nem engedték 
elvezetni a vizet, mert akkor a délvi-
déken még nagyobb bajt okozott vol-
na a víz. Hiába tartja rendben a Víz-
gazdálkodási Társulat a csatornákat, 
amely az ő kezelésében van, az a 
térségünk belvíz elöntési problémáin 
semmit nem jelent. Ha megint olyan 
víz lesz, mint 2000 tavaszán volt, 
akkor nem lehetett a vizet elvezetni a 
Kígyós csatornában, pedig akkor is 
volt szivattyúházunk. A Kígyós is tele 
volt, ill. a környezetét elöntötte a víz. 

Az 5,4 millió forint kivetés fele való-
sult meg. Ez a magántermelők kive-
tése és befizetése. A terület 50%-át 
nagyüzemek művelik, ők is fizetnek 
hozzájárulást, ez már 10 millió forint. 
Ha a négy község területét vesszük, 
akkor véleményem szerint 20 millió 
forint. Ha csökkentik a díjat, akkor 
szívesebben be is fizetik. 

Skribanek János azt javasolta, hogy 
a kistérség váljon le erről a rendszer-
ről, és önállóan alakítson egy társu-
lást, mert lényegesen kisebb költség-
gel meg lehetne oldani a jelenlévő 
problémákat.

Halla Imre a termelők újabb sérel-
mét közvetítette, mely szerint a 
Margittaszigeti Társulás 1991-ben 
100 Ft/ha, jelenleg 700 és 900 Ft/
ha fizetési kötelezettséget határoz 

meg. Véleménye szerint aránytala-
nul megnövekedtek a fizetési kötele-
zettségek.

Szarvas Ferenc hozzászólásában 
fontosnak tartotta megemlíteni, hogy 
nincs arányban a gazdák által fizetett 
éves díj, és a jánoshalmi határban a 
társulat által elvégzett munka. A befi-
zetett összegért a gazdálkodók sok-
kal több munka elvégzését várják el.

Czeller Zoltán polgármester azt 
javasolta, hogy a társulat ügyveze-
tő igazgatója és a gazdák egy közös 
területbejárást végezzenek az év első 
hónapjaiban, terepjáró autóval jár-
ják be a határt. Egyeztetni kell a két 
fél között, és tudatosítani hogy mik a 
problémák. A külön társulat alapítá-
sával kapcsolatban a polgármester 
úr indítványozta, hogy végezzenek 
számításokat a jánoshalmi gazdák 
az új társulat alakítására, működteté-
sére felmerülő bevételekre és kiadá-
sokra vonatkozóan. Kérte a gazdá-
kat, hogy számoljanak be a tapasz-
talatokról, a Képviselő-testület ezek 
után kíván tovább foglalkozni a prob-
léma megoldásával. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got, hogy Jánoshalma Város Képvi-
selő-testülete a szűkös pénzügyi for-
rások ellenére is a 2010. évi költség-
vetésében a szemétszállítási díjból 
a 16/2008. (VIII.15.) Ör. számú ren-
deletben biztosított kedvezmények 
fedezetére 2.500.000,- Ft összeg-
ben fedezetet biztosított. 

A Képviselő-testülete ezzel pár-
huzamosan módosította a 16/2008. 
(VIII.15.) Ör. számú rendeletének 8. 
§. (1) és (2) bekezdését az alábbi-
ak szerint:

(1) Az Önkormányzat Képviselő-
testülete az ingatlan tulajdonosá-
nak vagy az ingatlan haszonélve-
zőjének, a 70 literes gyűjtőedény 
után fizetendő díjból 30% kedvez-
ményt biztosít:

a.) a 70 év feletti ingatlantulajdo-

nosnak vagy haszonélvezőnek,
b.) a nagycsaládosok részé-

re, akik 3 vagy annál több kiskorú 
gyermeket nevelnek. A kedvezmény 
csak abban az esetben érvényesít-
hető, ha a kiskorú gyermekek ele-
get tesznek iskolalátogatási kötele-
zettségüknek.
(2) A kedvezményt az ingatlantulaj-
donos valamint az a haszonélvező 
veheti igénybe, aki abban az ingat-
lanban él, amelyre haszonélveze-
te vonatkozik. Amennyiben a lakos 
több ingatlantulajdonnal rendelke-
zik, akkor csak az általa lakott ingat-
lanra érvényesítheti a kedvezményt.

Kérem a tájékoztatás szíves tudo-
másul vételét!

Tisztelettel:

Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma Város Képviselő-
testülete az elmúlt év végén támo-
gatta, hogy a Pelikán Szociális és 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasz-
nú Non-profit Kft. megállapodást kös-
sön a Delta-Sec Kft-vel a Pelikán Kft. 
Hunyadi u. 2. és Dózsa Gy. u. 93. 
sz. alatti épületeiben személy- és 
vagyonvédelmi rendszer kiépítésé-
re, valamint a Pelikán Kft. Hunyadi 
u. 2., Dózsa Gy. u. 93. és Bajai u. 4. 
sz. alatti épületeiben riasztó rendszer 
karbantartására.

A 2010-es évtől kezdődően az 

intézmény a riasztó rendszer fenn-
tartását saját költségvetésébe terve-
zi be.

Kérdésünkre Czeller Zoltán polgár-
mester elmondta, hogy az óvintézke-
désekre az elmúlt időszakban bekö-
vetkezett betörés miatt volt szükség. 
A polgármester előre vetítette, hogy 
minden bizonnyal a városközpont 
felújítási pályázat keretén belül a ter-
vek szerint a város főterén elhelyezett 
térfigyelő rendszer is a közbiztonság 
megerősítését fogja szolgálni.

C. Z.

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete decemberi ülésén elfogadta a 
Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálko-
dási Társulat beszámolóját. Tájékoz-
tatja a Jánoshalmán mezőgazdasá-
gi tevékenységet folytató gazdákat, 
hogy a meg nem fizetett érdekeltsé-
gi hozzájárulás adók módjára törté-
nő behajtása jogszerű, a jegyzőnek 
nincs lehetősége annak visszauta-
sítására. A Képviselő-testület új víz-
gazdálkodási társulat megalakítását 
nem javasolja.

Bácskai-Margittaszigeti 
Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat

Előtérben a vagyonvédelem Döntés az esélyegyenlőségről

Nem 
fogadták el

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete megköszöni a tulajdonosok 
által felajánlott ajándékot, de nem 
fogadja el a felajánlott Jánoshalma 
Szabadka u. 21. sz. alatti ingatlant. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete  január 28-i ülé-
sén foglakozott  Jánoshalma-Kéleshalom Óvoda-, Iskola-
fenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzet-
elemzése és Intézkedési Terve című előterjesztéssel. 

Mint ismert az Országgyűlés 2003-ban elfogadott, az 
Európai Unió és a hazai társadalmi elvárásokat tükröző 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdí-
tásáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban:Etv.) 
szellemében és előírásai alapján, valamint 

a többször módosított közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 132.§ (6) bekezdése alapján a elkészült 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv (Továbbiakban: Terv) 
a kéleshalmi óvoda csatlakozása, illetőleg a Hunyadi 
Iskola korszerűsítésére benyújtandó  DAOP-2009-4.2.2/B 
pályázat miatt aktualizálni szükséges. 

A tervet a pályázat benyújtásához esélyegyenlőségi 
szakértővel szükséges ellenjegyeztetni. A szakértő kiren-
delése megtörtént 2009. október 21-én az EDUCATIO 
Kft.-által.

2009. októberében a szakértő rendelkezésére bocsá-
tottunk minden anyagot, sőt egy kész tervet, melyre azt 
mondta, hogy 95%-ban megfelelő, azonban még mindig 
nem készítette el az ellenjegyzett Tervet, csak állandó-
an ígérgetett, azonban a DAOP pályázat benyújtásához 
nekünk pedig feltétlenül szükséges.

A szakértő folyamatosan csak hitegetett telefonon és 
e-mailben (mellékelve az anyaghoz külön a válaszleve-
lek), hogy küldi a tárgyalásra alkalmas anyagot. Legutóbb 
telefonon 2010. január 8-án tájékoztatott arról, hogy 2010. 
január 11-re elküldi az anyagot, amely 12-én érkezett 
meg, igaz nem a beígért terv, hanem csak egy Összeg-
zés szerű „valami”. 

A szakértőt kirendelő EDUCATIO Kft-felé elektronikus 
levélben 2010. 01. 21-én észrevétellel éltem az ügyben, 
hogy még mindig nincs kész tervünk, - mivel telefonon 
nem tudtam senkivel sem beszélni-, melyre még válasz 
eddig nem érkezett.

A szakértő 2010. 01. 21-én telefonon jelezte, hogy 
vasárnap megküldi a tárgyalásra alkalmas anyagot, ame-
lyet még át akar beszélni 2010. 01. 27-én 10 órakor az 
intézményvezetővel, polgármesterrel. 

Azt kérte a szakértő, hogy a Fenntartó foglaljon állást az 

összegzés utolsó 6 pontjában:
„Javaslat a közoktatási esélyegyenlőségi terv kapcsán, 

amelyben az alább részletezett pontokról kellene a fenn-
tartónak a képviselő testületnek a jövőben dönteni

1. Óvodai fejlesztő program bevezetése a 2010/2011 
nevelési évben. (az anyag elkészült, csak a pályázatot kell 
benyújtani 2010 júniusában

2. Integrációs Pedagógiai Keretrendszer bevezetése 
a 2010/2011 tanévtől felmenő rendszerű bevezetése a 
Hunyadi János Általános Iskolában

3. Cigány nemzetiségi osztály felülvizsgálata 2010 már-
ciusáig, az osztály normál tagozatban történő integráció-
jának vizsgálata.

4. A KET számára az általános iskola, azon belül az 
eltérő tagozat munkatársai, készítsenek egy munka és 
ütemtervet, hogy milyen formában és milyen feltételek 
mellett lehetséges felmenő rendszerben a 2011/2012 tan-
évtől a Sajátos Nevelési Igényű tanulók esetleges fokoza-
tos integrációja. Felülvizsgálatokat követően, különösen 
az alsó tagozatos tanulók tekintetében. 

5. Nyolcosztályos gimnáziumi osztály bevezetésének 
felülvizsgálata, átjárható és egységes iskola bevezetési 
körülményeinek újragondolása

6. Egyházi általános iskolával tárgyalások kezdeménye-
zése, hogy a városi gyerekek beiskolázásával és oktatá-
sával kapcsolatban a különböző fenntartású intézmények 
között kiegyenlítettebb legyen a HH/HHH/roma gyere-
kek aránya. „

Amennyiben a szakértő által elkészített teljes Közokta-
tási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv 
intézkedéseiben eltérést ír a szakértő, úgy a Művelődé-
si, Oktatási és Sport Bizottság a 2010. január 28-i Képvi-
selő-testületi ülését megelőzően 1 órával az anyagot újra 
megvitatja.

Jánoshalma Város Képviselő-testületének Művelődé-
si, Oktatási és Sport Bizottsága a 2010. január 12-i ülésén  
javasolta, hogy Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
Jánoshalma-Kéleshalom Óvoda-, Iskolafenntartó Társulás 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézke-
dési Tervét fogadja el. A képviselők elfogadták a tervet.

ikor

Szemétszállítási 
kedvezmények 2010. évre

Nem engedélyezték
Jánoshalma Város Képviselő-tes-

tülete nem engedélyezi a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat számá-
ra a cigány tanulók utaztatásához a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Tanulási Képességet Vizsgáló II. sz. 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
vizsgálataira jóváhagyott 100.000,- Ft 

összeg maradványának mikulás cso-
magokra történő felhasználását.  

Az utazási költség 64.000,- Ft össze-
gű maradványából a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat 2010. évben is 
szállítsa a rászoruló gyermekeket a 
vizsgálatokra a 2009. évben kötött 
szerződés meghosszabbításával. 
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Az elkövetkezendő hónapokban 
megkérdezzük az érdekeltségi terü-
leten ingatlantulajdonnal rendelkező-
ket, hogyan vélekednek a csatorna 
beruházásról.

Ádám János Jánoshalma, Rigó u. 
48.

– Ön kötött-e LTP szerződést?
– Igen az elsők között.
– Mi a véleménye a csatorna 

beruházásról?
– Fontosnak tartom a várossá válás 

szempontjából. Ez jelentős lépcső-
fok a városi fejlődés folyamatában, 
hogy minél nagyobb területen legyen 
kiépítve a szennyvíz csatornahálózat. 
Már a 2000. év környékén történt csa-
torna beruházás szervezését – melyet 
Kiss György akkori polgármester kez-
deményezett – is támogattam.

– Jelenleg hogy gyűjti a szenny-
vizet és hová viteti?

– Szennyvízgyűjtő aknában gyűj-
töm és a jánoshalmi szennyvíztisztí-

tó telepre szállíttatom nem kevés költ-
séggel.

– Támogatná-e, ha az önkor-
mányzat a belső hálózatok kiépíté-
séhez szükséges anyagot központi 
beszerzéssel szervezné?

– Véleményem szerint helyes elkép-
zelés és lényegesen olcsóbb lesz, 
mint az egyedi beszerzés.

– A beruházás elkészülte után 
mikor szeretne rácsatlakozni az új 
rendszerre?

– Lehetőség szerint azonnal, így 
probléma-mentesebb lesz a szennyvíz 
elvezetése mint szippantással. Meg-
győződésem, hogy ezáltal olcsóbbá 
válik mint korábban.

– Van-e valamilyen javaslata a 
beruházáshoz kapcsolódóan?

– Azt várom helyi lakosként és ipar-
testületi tagként is, hogy a beruhá-
zás során, de főleg a lakásbekötések 
alkalmával, minél nagyobb számban 
a helyi vállalkozók és iparosok végez-
zék el a munkálatokat.

– Köszönjük az interjút.

A Jánoshalmi Kistérség Fejleszté-
si Bizottságának döntése értelmében 
2009-ben a Leghátrányosabb Hely-
zetű kistérségeknek szóló pályázatok 
közé illesztette a Gyermekszegény-
ség leküzdése elleni programot. 

A kistérség elnöke, Czeller Zoltán, 
már több alkalommal is egyeztetést 
folytatott a kérdésben az MTA gyer-
mekszegénység elleni programjának 
felelőseivel. Kérdésünkre Czeller Zol-
tán elmondta, miért tartja fontosnak 
a programban való részvételt. „ Az 
oktatásban eltöltött 20 év alatt is 
számos olyan szomorú helyzettel 
találtam szembe magam, ami az 
elszegényedés mértékének növe-
kedését mutatta. A munkanélkü-
liség növekedése országos prob-
léma, a mi térségünkben is foko-
zottan jelen van. Még inkább meg-
döbbentő a családok széthullásá-
nak tendenciózus változása, a válá-
sok száma növekedik. Ez erköl-
csi kérdés. De nagyban hozzájá-
rul az elszegényedéshez a fize-
tések, a nyugdíjak reálértékének 
csökkenése, a közüzemi szolgálta-
tások folyamatos drágulása, amit a 
szolgáltatók kényszerítenek ki. Ez 
a folyamat a középosztályban élő-
ket, a nyugdíjasokat, a nagycsa-
ládosokat egyre rosszabb körül-
mények közé kényszeríti. Az utób-
bi években azt tapasztalom, hogy 
a jelenség negatív irányban fel-
gyorsult. Megjegyzem, az elszegé-
nyedés nem csak roma probléma, 
amit a Munkaügyi Központ legfris-
sebb kimutatásai is alátámaszta-
nak. A Kistérségben kezelni kíván-
juk a jelenlévő gondokat, a Magyar 
Tudományos Akadémia munkatár-
saival karöltve keressük a megol-
dásokat. Intézkedéseinktől azt vár-
juk, hogy helyi összefogás segítsé-
gével kedvező irányba tudjuk befo-

lyásolni a folyamatokat. Meggyőző-
désem, hogy a beavatkozást már 
kisgyermekkorban el kell kezdeni 
ahhoz, hogy egy olyan generáció 
nőjön fel, amelyik fontosnak tartja 
tovább vinni az elveket, és a gya-
korlatban is ezek alapján élni. ”

A Magyar Tudományos Akadémia 
2010. január 14-én „Gyermeksze-
génység Elleni Program” találkozót 
szervezett a „Legyen jobb a gyere-
keknek” Nemzeti Stratégiához kap-
csolódóan. A konferencia helyszíne a 
Magyar Tudományos Akadémia Tár-
sadalomkutató Központjának Jakobi-
nus terme volt. 

A találkozó célja, hogy az érin-
tett kistérségek képviselői megismer-
kedjenek a gyerekszegénység elleni 
program céljaival, a kistérségi prog-
ram-előkészítés eddigi tapasztalata-
ival, más kistérségek sikereivel és 
problémáival, probléma-megoldási 
módjaival.

A konferencia résztvevői voltak a 
Nemzeti Stratégia alkalmazási kísér-
lete, a Szécsényben elindított Gye-

rekesély Program képviselői, az MTA 
Gyerekszegénység Elleni Program 
képviselői, munkatársai, valamint a 
programmal szoros kapcsolatban 
álló intézmények képviselői.

Czeller Zoltán polgármester ebből 
az alkalomból felkérést kapott a 
Jánoshalmi Kistérséget bemutató 
előadás tartására. A Jánoshalmi Kis-
térség elnöke előadásában bemutat-
ta a térség gazdasági helyzetét, a tár-
sadalmi megoszlását (civil szerve-
zetek, egészségügy, szegregátum, 
lakáshelyzet), taglalta az infrast-
ruktúra állapotát (közlekedés, info-
kommunikáció), a szociális-, és fog-
lalkoztatási körülményeket, a köz-
oktatás problémáit. Czeller Zoltán 
ismertette, hogy milyen célokat, fej-
lesztési irányokat tűztek ki a térség 
önkormányzatai, és intézményei a 
gondok leküzdésére.

A program keretében mintegy 400 
millió forint fejlesztési összeg lehí-
vására nyílik lehetőség a Jánoshalmi 
Kistérség települései számára.

cézé

MI A VÉLEMÉNYE?
Megkérdeztük az érintetteket a 
szennyvízcsatorna-beruházásról

A gyermekszegénység ellen

A Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete szervezésében 

Lovasbál 
lesz február 20-án, 18 órától a 
Hunyadi Iskola Diákkonyháján. 

Menü:  Hortobágyi betyárleves
           Jánoshalmi paraszttál
           Desszert
A zenét Kiss István és zenekara szolgáltatja

Belépőjegy: 2500Ft/fő

Részvételi szándékot a 06-70/333-88-10-es tele-
fonszámon február 13-ig kérjük jelezni.
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A hat település összefogásával 
fémjelzett Jánoshalmi Kistérsé-
gi Egészségügyi Központ építési 
munkái a téli hideg időjárás elle-
nére is megfelelő ütemben halad-
nak. A tavalyi év utolsó hónapjai-
nak enyhe időjárása nem gátolta 
meg, hogy a tervek szerint halad-
janak a Modinvest Kft. dolgozói. 
Az épület a hideg időjárás bekö-
szönte előtt tető alá került, azóta 
belső építési munkálatok folynak.

Czeller Zoltán polgármester úr 
egyeztetett a Modinvest Kft. ügy-
vezetője, és azok között a jános-
halmi vállalkozók között, akik 
alvállalkozóként kívánnak részt 
venni az építkezésben, és ezt a 
polgármester felé jelezték. A kft. 
ügyvezetője, Németh Miklós, a 
megállapodás szerint ajánlatokat 
kér be a vállalkozóktól. Ameny-
nyiben az ajánlatok versenyké-
pesnek bizonyulnak, alvállalkozó-
ként munkalehetőséghez juthat-
nak jánoshalmi vállalkozások is.

A közelmúltban megkezdődtek 
az egyeztetések az épület működ-

tetésével kapcsolatos kérdések-
ben. Az új központ létrejöttével a 
jelenleg két telephelyen, az Arany 
János utcában és a Rákóczi úton 
működő egészségügyi ellátó 
rendszer minden eleme helyet 
kaphat a modern berendezések-
kel ellátott háromszintes épület-
ben. Dr. Horváth Endre a János-
halmi Kistérségi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. ügyveze-
tő igazgatója, és munkatársa dr. 
Horváth Zsolt, a háziorvosokkal 
folytatott egyeztetést a legalapve-
tőbb kérdésekben. A pályázatban 
a szakrendelésekhez kapcsolódó 
berendezések, orvosi eszközök, 
gépek, műszerek megvásárlására 
van mód, de nincs lehetőség az 
alapellátáshoz tartozó háziorvo-
si eszközök beszerzésére. Ezért 
az ügyvezető igazgató fontosnak 
tartotta a háziorvosokkal, fogor-
vosokkal való egyeztetést a ren-
delők berendezését illetően, hogy 
minden eszköz a megfelelő helyre 

kerüljön, a rendelők berendezése 
mind az orvosok, mind a betegek 

szempontjából optimális legyen. 
A háziorvosok az eddig használa-
tos eszközökkel szerelik fel a ren-
delőket.

A szakorvosok mindegyike 
állást foglalt abban a kérdésben, 
hogy az új egészségügyi köz-
pontban folyó szakrendelések-
ben is részt kívánnak venni.

2009. decemberében a kor-
mány által beterjesztett költség-
vetést elfogadta a parlament. Az 
egészségügyben irányadó ada-
tokat folyamatosan figyelemmel 
kísérik a Jánoshalmi Kistérségi 
Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. munkatársai, mivel 2010. 
októbertől meg kell teremteni a 
szakrendelő működéséhez szük-
séges pénzügyi feltételeket. A kft. 
ügyvezető igazgatója rendszeres 
egyeztetést folytat a működte-
tést illetően Jánoshalma polgár-
mesterével. Nemrégiben felme-
rült egy megyei szintű egyez-
tetés kérdése. A Jánoshalmán 

szervezett találkozón jelen volt 
a Bács-Kiskun Megyei közgyűlés 
elnöke Bányai Gábor, a térség 
országgyűlési képviselője, és 
Terbe Zoltán, Kiskunmajsa Város 
polgármestere is. A jelenlévők 
leszögezték, hogy a jánoshalmi 
szakrendelő működtetése szem-
pontjából nem elhanyagolható a 
Kiskunmajsán újonnan létrejövő 
szakrendelő, a Bácsalmáson fel-
újításra kerülő szakrendelő intéz-
mény, a Kiskunhalasi Kórház, a 
Bajai kórház, és a Megyei Kórház 
szerepe sem. Megfogalmazó-
dott, hogy a betegutak megszer-
vezésére és az egyes intézmé-
nyekben szakrendeléseket vég-
ző orvosok munkájának össze-
hangolására jelentős figyelmet 
kell fordítani. A közeljövőben a 
tárgyalások folytatódnak és kibő-
vülnek a témában érintettek bevo-
násával.                            C.Z.

A Kistérségi Egészségügyi Központ hírei

Megbeszélés a vállalkozókkal (balról jobbra): Kovács Ist-
ván, Kolos Norbert (kitakarva), Czeller Zoltán, Ferencz 
Andrásné, Ágoston István, Ódor István, Németh Miklós. 

Háziorvosokkal tartott megbeszélés résztvevői (balról, jobb-
ra: háttal ülnek; dr. Tompa László, dr. Kishonti Attila, szemből lát-

ható; dr. Dudás József, Czeller Zoltán, dr. Csobboth Johanna, 
Kovácsné Czeller Anett, dr. Horváth Endre, dr. Horváth Zsolt)

Megyei egyeztetésen jelen voltak (balról jobbra): Bányai 
Gábor, Czeller Zoltán, dr. Horváth Zsolt, Terbe Zol-
tán, háttal ülnek; dr. Tárnai Éva. dr. Horváth Endre. 

a Kecskeméti Főiskola Gazdasági  és Vi-
dékfejlesztési Szak Gazdasági és vidék-
fejlesztési agrármérnök képzést indít

A szakképzési célja:
Olyan speciális tudással rendelkező szakemberek 
képzése, akik mezőgazdasági ismereteik mellett 
jól ismerik a nemzeti és regionális gazdaságpo-
litikai és vidékfejlesztési terveket, s aktívan részt 
vesznek azok kialakításában és végrehajtásában. 
A gazdasági és vidékfejlesztési szak elvégezése 
után gazdasági, menedzsment és vidékfejlesztési 
gyakorlati ismeretekkel is rendelkezel majd.

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomá-
val?

– a vidéki térségek fejlesztésével foglalkozó in-
tézményeknél, szervezeteknél, cégeknél,

– mezőgazdasági vállalkozásoknál, ahol a gaz-
dasági tevékenységet irányíthatod,
szakigazgatási és szaktanácsadói feladatokat – 
ellátó intézményeknél, szervezeteknél.

A képzési idő: nappali tagozaton 6+1 félév.
Ha további információkra lenne szükséged:
-  www.kfk.hu címen, janoshalmai@vkszi.hu, 06-
77-850-034
A Főiskola gyakorlati képzési helye a Jánoshalmai 
Helyi Vidékfejlesztési Iroda.

A gyermek milyen életpályára 
készüljön, a gyermek hajlama, tes-
ti és értelmi képessége, valamint az 
egyéb körülmények figyelembevéte-
lével a szülői felügyeletet gyakorló 
szülők és a gyermek közösen dön-
tik el. 

A szülői felügyeletet együttesen 
gyakorló szülők, valamint a szülő és 
a gyermek között az életpálya kije-
lölésével, az iskola megválasztásá-
val, a gyermek taníttatásával kapcso-
latban merült vitában a gyámhiva-
tal a szülő vagy a gyermek kérelmé-
re dönt. A korlátozottan cselekvőké-
pes gyermek a kérelmet önállóan is 
előterjesztheti. Kérelem hiányában a 
gyámhivatal a közoktatási intézmény 
jelzésére hivatalból jár el.

Az eljárás során gondosan vizs-
gálni és mérlegelni kell a gyermek 
képességeit, eddigi tanulmányait és 
annak eredményeit, továbbá egész-
ségi állapotát. A vizsgálat során be 

kell szerezni a nevelési tanácsadó 
vagy a gyermek nevelési-oktatási 
intézményének véleményét, továbbá 
– szükség esetén – a gyermek-pszi-
chiátriai gondozó vagy egyéb egész-
ségügyi intézet szakvéleményét.

A városi gyámhivatal rendelkezik 
hatáskörrel, ha a szülő(k) és a gyer-
mek között van vita. Amennyiben a 
különélő szülők között van vita, akkor 
a bíróság rendelkezik hatáskörrel.

Az életpálya kijelölése iránti kére-
lem elbírálására az a városi gyámhi-
vatal illetékes, ahol a gyermek szü-
lői felügyeletet gyakorló szüleinek a 
lakóhelye található. 

További információ a Polgár-
mesteri Hivatal Városi Gyámhiva-
talában (6440 Jánoshalma, Béke 
tér 1. szám alatt - 18. számú irodá-
ban) kérhető.

Farkas Margit
gyámhivatal vezető

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete külterületi hulladékgyűjtés cél-
jára 1-1 db 1100 literes konténert 
helyez el Kiserőben és a Parcelok 
tanya Oncsa sori részén, valamint 
közterületi hulladékgyűjtés céljából 
3 db 1100 literes konténert biztosít a 
Városgazda Kft részére.

A konténerek ürítésére, lerakó-
ba szállítására és ártalmatlanításá-
ra közszolgáltatási szerződést köt 
a Homokhátsági Hulladékgazdálko-
dási Kft-vel és ennek fedezetére a 
2010. évben 740.740 Ft+ÁFA (bruttó 
925.925 Ft) összeget biztosít. Fede-
zet: 2010. évi költségvetés          b.s.

Tájékoztatás lakossági 
adatgyűjtésekről

Hulladékgyűjtés 
a külterületen

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a KSH Debreceni Igazgatósága János-
halma településen a KSH elnök által 2010. évre engedé-
lyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket végez.

A felvételek nyilvántartási száma, neve:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1711 Időmérleg felvétel
1942 A lakossági utazási szokásai
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfel-

vétel, havi naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfel-

vétel, havi naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés
Az adatgyűjtéseket hivatalos megbízással rendelkező, 

igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok hajtják végre. Az 
adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerű kivá-
lasztás során kerülnek kijelölésre a címek A kapott infor-
mációkat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI, törvény-

ben, illetve a személyes adatok védelméről és a közérde-
kű adatok nyilvánosságáról szóló 1991 évi LXIII. törvény-
ben foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezeljük, azok 
közzétételére aggregált, vagyis azonosításra alkalmatlan 
módon kerül sor.

Felvételeink sikeres lebonyolítása érdekében kérik a 
lakosság támogatását. A 06-52-529-867, vagy a 06-52-
529-848 telefonszámokon a KSH munkatársai készség-
gel adnak tájékoztatást a lakosság részére.

Tisztelettel:
Debrecen, 2010.01.27.

Malakucziné Póka Mária
igazgató s. k.

KSH Debreceni Igazgatásága - 4029 Debrecen. Faraktár 
u. 29/b. 4001 Debrecen, Pf. 145,  Tel: 06-52-529-800, Fax. 
06-1-345-8645  E-mail Maria.Malakuczine@ksh hu

Jelentkezési felhívás
GYÁMHIVATALI HÍREK

Életpálya kijelölése
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Megemlékeztünk a Magyar 
Kultúra Napjáról

Január 22-én, az osztályfőnöki órákon 
megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. 
Ugyanezen a napon gimnazistáink is megkap-
ták a félévi értesítőket.

Végzősök tájékoztatása 
az érettségi vizsgáról

Januártól a gimnázium végzőseinek teendői 
megsokasodnak. Egyre közelebb kerülnek az 
érettségi vizsgához, mely az első, igazán nagy 
megpróbáltatás számukra. 

A vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókról a 
gimnázium igazgatónője, Somogyiné Sági 
Piroska tájékoztatta a 11-12. évfolyam tanulóit 
január 12-én. Elmondta az érettségi vizsga fel-
építését, a jelentkezések menetét, határidejét, 
és jó tanácsokkal is ellátta tanulóinkat. 

Végzősök szülői értekezlete

A 12-13. N osztály félévi szülői értekezle-
te 2010. január 29-én, pénteken volt. Fontos-
nak tartjuk, hogy ez a szülői értekezlet mindig 
a félévi értesítések után, és a továbbtanulási 
jelentkezések előtt történjen meg, mert ilyen-
kor még nagyobb szükség van az osztályfőnö-
kök, pedagógusok, szülők és diákok együtt-
működésére. Ezen az értekezleten előkerültek 
a ballagással és a tablókkal kapcsolatos prob-
lémák is. Sajnáljuk, hogy kevés szülő tudott 
részt venni ezen az összejövetelen. 

Tankönyvrendelés

A 2010-2011. tanévben használni kívánt tan-
könyvek kiválasztása, megrendelése folyama-
tosan zajlik iskolánkban. 

HJÁGSK

Minden tanévben az iskola pedagógusai és 
diákjai több fórumon hirdetik, reklámozzák isko-
lánk szakképzési kínálatát. 2010. január 25-én 
saját, csak a diákjaink részére szervezett szak-
képzési tájékoztatóra került sor iskolánk Neu-
mann Jánosról elnevezett szaktantermében. 
Bemutattuk a 2010. szeptember 1-től induló, 
érettségizett tanulók számára indítandó szak-
máinkat, az emelt szintű Gazdasági Informati-
kus és Térinformatikus szakmákat, valamint az 
ÚJ Felsőfokú szakképzésünket az Informatikai 

Statisztikus és Gazdasági Tervező-t. Ez utób-
bi képzést a Budapesti Gábor Dénes Főiskolá-
val történt együttműködési megállapodás kere-
tén belül tudjuk elindítani. Legfontosabb előnye, 
hogy amennyiben a nálunk végzett tanuló a 
későbbi tanulmányait a Gábor Dénes Főiskolán 
kívánja tovább folytatni, akkor a nálunk szerzett 
kreditpontok beszámításra, a tantárgyak elfoga-
dásra kerülnek. Mindhárom képzéssel kapcso-
latos további bővebb felvilágosítást olvashatnak 
az újságban.                                         K. H.

A gimnáziumban történt

Kérjük adója 1%-val támogassa alapítványainkat és egyesületeinket:
INVOKÁVIÓ ALAPÍTVÁNY

18345650-1-03
ALMA MATER ALAPÍTVÁNY

18364217-1-03
HUNYADI SZABADIDŐ-ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

18361489-1-03
TERÉZHALMI ÖKOTURISTÁK EGYESÜLETE

18355783-1-03

Ifjúsági akció a Gimnáziumban

A 8 évfolyamos 
gimnázium központi 

írásbeli vizsgája

Iskolánk 4. osztályos tanu-
lói január 22-én (pénteken) 14 
órakor írták meg a 8 évfolya-
mos gimnázium központi írás-
beli feladatlapjait a gimnázium 
kijelölt termeiben.

A központi írásbeli két rész-
ből állt. Egy 45 percet igény-
be vevő magyar anyanyelvi és 
egy 45 perces matematika fel-
adatsorból. A két teszt között 
15 perces szünet volt.

44 diák jelentkezett az írás-
beli vizsgára. Egy tanuló 
beteg volt, így ő a pótló írás-
beli dolgozatot a központilag 
megadott időpontban, január 
28-án (csütörtökön) 14 órakor 
írta meg. 

A diákok és szüleik az ered-
ményeket február 11-én néz-
hetik meg a megadott hon-
lapon.

Azok a tanulók nyernek fel-
vételt a 8 évfolyamos gimnázi-
umba, akik megfelelnek a fel-
vételi eljárásban előírt követel-
ményeknek.

Vári Nagy Szabó 
Atlétika Terembajnokság 
2010. 01. 27-én Kiskunha-

lason rendezték meg a fedett 
pályás terematlétika bajnoksá-
got. Iskolánk hagyományaink-
hoz híven jól szerepelt.

Részletes eredményeink:
V.-VI. korcsoport
Lányok
Távolugrás: II Kriván Zsóka 
Fiúk
30 m: II Kolompár Dávid 
Távolugrás: III. Kolompár 
Dávid
Súlylökés: III. Fiedler Tibor
Magasugrás: IV. Mészáros 
János

Általános iskolások
IV. korcsoport

Lányok
30 m: Lódri Fanni,: II. Lódri 
Fanni
Súlylökés: IV. Bennarik Petra

Fiúk
Távolugrás: II. Szulcsán Bálint
Súlylökés: III. Horváth Sándor
30 m : V. Tóth Zorán, VI. 
Zámbó Ádám

III. korcsoport
Lányok

30 m: Aiezelt Aida
Fiúk

30 m: I. Halász Bence
Súlylökés: I. Halász Bence 
Távolugrás I. Halász Bence

Félévzárás 
intézményünkben

A 2009/2010-es tanév rend-
je szerint az első félév 2010. 
január 15-én zárult, a tanulók 
(szüleik) január 22-én kapták 

meg az értesítést tanulmányi 
eredményeikről.

Ezután tartottuk meg január 
25-én az 1-8. évfolyamokon, 
26-án a 9-13. évfolyamokon a 
tagozati rendű félévi értekez-
leteket, ahol a vezetőség tag-
jai beszámoltak a munkakö-
zösség-vezetők által előzőleg 
megküldött beszámolók és a 
statisztikai adatok segítségé-
vel a félévi munkáról, amely az 
éves munkaterv alapján zaj-
lott.

Január 27-én történt meg a 
diákönkormányzat, a közalkal-
mazotti tanács, a szülői szer-
vezet és a szakszervezet kép-
viselőivel az elkészült 2010-
es évi költségvetés vélemé-
nyezése.

Január 28-án a diákkony-
hán meghívott vendégek és az 
alkalmazotti közösség tekint-
hetett be az intézmény életé-
be Somogyiné Sági Piroska 
igazgató szemléletes előadá-
sa által, mely az intézményről 
teljes képet mutatott a félévet 
illetően. Rámutatott az új fél-
év legfontosabb feladataira is. 
Az értékelő értekezletet vidám 
vacsorával zártuk.

Általános iskolai 
Nevelőtestület

Az általános iskolában történt Iskolánk az adatok tükrében

2010. január 11-12-13-án a 
szakképző évfolyamon tanu-
ló diákok részt vettek egy Ifjú-
sági akció keretén belül szer-
vezett konfliktus kezelési tré-
ningen.

Az Európai Unió által finan-
szírozott, a TÁMOP 5.2.5 
pályázat keretén belül meg-
valósított Kiköt-ő elnevezésű 
projektnek Baja Város Önkor-
mányzata a kedvezményezett-
je.

Ezen egy éves projekt kere-
tén belül többek között Ifjúsá-
gi Információs pont létesült 
Baján, és különböző tréningek 
valósultak meg több helyszí-
nen is, köztük Jánoshalmán.

A tréning célja az önisme-
ret és a már meglévő képes-
ségek és készségek fejleszté-
se különböző kommunikációs 
eszközök segítségével. Olyan 
technikákat tanultak, amely 
elősegíti a másik félre való 
jobb odafigyelést, megértést 
és a saját igények megfelelő 
közvetítését a hatékony önér-
vényesítés céljából.

A három napos tréning 
első napja a bemutatkozás-
sal, ismerkedéssel kezdődött 
a tanulók és a tréner közöt-
ti kapcsolatfelvétel volt a cél. 
A különböző készségfejlesz-
tő játékok elősegítették a csa-
pat összekovácsolódását. A 

második napot reggeli „tor-
ná”-val, s a nap folyamán a 
kommunikációs készség fej-
lesztése, a konfliktushelyzetek 
kezelése, és az összetartó erő 
felmérése került előtérbe. Az 
utolsó napon szituációs gya-
korlatokon keresztül tapasz-
talták meg a tanulók, hogy 
adott helyzetben hogyan is 
reagálnak egy adott esemény-
re, ill. milyen döntéseket hoz-
nak. A tanulók saját elmondá-
suk alapján jól érezték magu-
kat a tréning során, valamit 
sok érdekességet tapasztal-
tak saját magukról és a cso-
port társaikról egyaránt.

HJÁGSK

A Hunyadi Iskola hírei

Szakképzési tájékoztató!
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2009, november 11. borongós, 
esős nap volt, melyet már nagyon 
vártunk, mert aznap nem volt taní-
tás. Izgatottak voltunk, milyen kihí-
vásokkal fogunk találkozni. Minden 
versenyszám 8 órakor kezdődött, én 
a kerékpározásban indultam. Ezen 
kívül egyéb versenyszámok is voltak, 
pl. KRESZ totó az előadóteremben, 
traktorral tolatás, traktorhúzás, szlalo-
mozás bekötött szemmel, majd egyik 
fő támogatónk, a Kiskun autós iskola 
tartott egy vetélkedőt 11 órától.

A bajai Axiál Kft. ,mely szintén 
támogatta a rendezvényt bemutatót 
tartott a mobil fékpadjával kapcso-
latban. A fiúkat nagyon érdekelte a 
bemutató.

 Mizser Attila tanár úr a KRESZ vál-
tozásairól tartott előadást.

Az eredményhirdetésen kiderült, 
hogy az osztályunk nyerte meg az 
„alsós” kategóriát, így megkaptuk a 
verseny fődíját, egy hatalmas tortát, 
melyet azután mindannyian jóízűen 
fogyasztottunk el.

Osztálytársam, Kistamás Ramon 
még verset is írt a nap tiszteletére.

Schütz Irén 10.K

Kistamás Ramon verse:
Eljöttem reggel Jánoshalmára,
Az FVM Szakiskolába.
Közlekedésbiztonsági napot tartot-
tunk,
Aznap már nem is tanultunk.
Reggel fél nyolckor bejöttem,
S az aulában gyülekeztem.
8-kor volt a megnyitó, elhangzott sok 
unalmas szó.
Ezután rögtön bele is vágtunk, 
Első versenyszámban bringáztunk.
Mikor a bicajozást meguntam,
Az aulában zenét hallgattam.
Aztán megnéztem a tolatást,
Utána a traktorhúzást.
Ezeket mind az én osztályom nyerte,
A többi osztály csúnyán el lett verve.
Mikor vége lett a versenyszámoknak,
Megkaptuk a jó nagy tortánkat.
Amit megettünk az osztálytermünk-
ben,
Rajtunk kívül más nem kapott belőle.

Nagy Fanny 10.K osztályos tanu-
ló a következőképpen látta a közle-
kedésbiztonsági napot:

„ Reggel 8 órakor kezdődött az 
izgalmas nap. A közlekedésbizton-
ságban mutathattuk meg, hogy mit 
tudunk. Először egy KRESZ tesz-
tet töltöttek ki a választott csapa-
tok. Miközben ez zajlott, elkezdőd-
tek a biciklis ügyességi versenyek 
és a traktoros vetélkedők. A vetél-
kedőkhöz a szükséges eszközöket 
a kunfehértói Közúti Szolgáltató és 
Kereskedelmi KFT biztosította. Kor-
osztályonként szétválogatva, osztá-
lyunk az IFI kategóriába került. Ebben 
a kategóriában a jó csapatmunka, a 
megfelelő tudás és összefogás ered-
ményeképpen első helyezést értünk 
el. Az eredményhirdetés után jóízűen 
elfogyasztottuk a nyereményünket, 
és délben büszkén távoztunk külön-
díjainkkal együtt. „

Az FVM Kelet-Magyarországi 
Agrár-szakképző Központ fenntartó-
ja ismételten benyújtotta pályázatát 
a TÁMOP 2.2.3 pályázati kiírás kere-
tében „A munkaerő- piaci igények-
hez alkalmazkodó FVM Alföldi Agrár-
szakképző Központ fejlesztése” cím-
mel a nyár folyamán. A pályázat 
ezúttal sikeres volt, a hat szakkép-
ző intézmény az összevonást köve-
tően, a szervezet kialakítására a pro-
jekt 2009. novemberétől 2011. októ-
berig  tartó megvalósítási időszaká-
ban közel 373 millió forintot hasz-
nálhat fel. 

A program operatív irányítása 
Gyomaendrődön működik, a vállalt 
feladatok szervezési, és gazdasá-
gi lebonyolítása itt történik Jánoshal-
mán. A pedagógiai szempontok sze-
rinti végrehajtásért Taskovics Péter 
főigazgató-helyettes, mint a projekt 
pedagógiai munkatársa felelős.

A projekt eredményeinek fenntar-
tására, annak lezárását követően öt 
évig, azaz 2016. októberéig kell fenn-
tartani. Addig az iskolákat ebben a 
rendszerben kell működtetnie a fenn-
tartónak. Az összevont intézményre 
vonatkozóan komoly erőfeszítéseket 
követelő vállalásokat tettünk. 

A projekt eredményeként megva-
lósuló moduláris, kompetenciaelvű, 
gyakorlatorientált képzésre való átté-
rés eredményezi a hátrányos hely-
zetűek képzésbe való bevonásának 
nagyobb arányát, a sajátos nevelési 
igényűek részére lehetővé válik rész-
szakképesítés megszerzése. A pálya-
orientációs és tanácsadási tevékeny-
ség erősítésével növekszik a fiata-
lok esélye a tudatos szakmaválasz-
tásra, ami a pályaelhagyók számá-
nak csökkenéséhez vezet. A képzést 
sikeresen befejezők aránya mintegy 
16 %-kal, az oktatási rendszerből 
lemorzsolódott, a képzést sikeresen 
befejezők aránya 30 %-kal növek-

szik, miközben a képzésbe bevont 
hátrányos helyzetű tanulók száma is 
közel 10 %-kal emelkedik, továbbá 
a szakmában elhelyezkedők aránya 
10%-kal növekszik, valamint a felnőtt-
képzésben a szakmájukban maga-
sabb szinten továbbtanulók aránya 
14 %-kal nő. Az alapfokú iskolai vég-
zettséggel nem rendelkezők felku-
tatása és bevonása a szakképzés-
re felkészítő képzésre fokozatosan 
megtörténik. A gyakorlati képzés-
ben tanulószerződéssel részt vevők 
aránya mintegy 21 %-kal növekszik, 
ezáltal erősödik a képzés és a gaz-
daság kapcsolata, amely hozzájárul 
az ASZK által kibocsátott szakképzett 
munkaerő elhelyezkedéséhez. Esélyt 
jelent arra, hogy a térség települése-
inek népességmegtartó képessége 
növekedjen, az ott élők megélheté-
si lehetőségei bővüljenek. A projekt 
keretében az ASZK tagintézménye-
inek önfejlesztő, folyamatszabályo-
zó, hatékonyságelemző tevékenysé-
ge összehangolásra kerül, egységes 
elvek alapján folyik a képzés, minő-
ségbiztosítási rendszer kerül beveze-
tésre. Az oktatók célzott képzésben 
részesülnek, így módszertani, okta-
tástechnikai, és informatikai kompe-

tenciáik erősödnek.
A fenti célok megvalósítására 

hat munkacsoportot hozott létre a 
menedzsment, melyek közül az integ-
rált irányítás kialakítására, és a tan-
ügy-igazgatási feladatok összefogá-
sára, valamint a tananyagfejlesztés-
re és felnőttképzési teendők koordi-
nálására létrehozott munkacsoportok 
tartották első ülésüket január 19-én 
Jánoshalmán. A munkacsoportok 
havi rendszerességgel, mindig másik 
iskolában tartják megbeszéléseiket, 
a közbenső időben pedig egy inter-
netes felületen végzik a munkát.

Taskovics Péter

Hogyan látták a diákok?
Közlekedésbiztonsági nap az FVM Kelet-Magyarországi 

Mezőgazdasági Szakképző Központban

Cím: Jánoshalma Halasi út 1
Tel: +36-70-452-52-69 

 +36-30-312-02-72
Fax:06-77-610-770

e-mail: csavarda@freemail.hu

Megkezdtük 
az ipari gázok 

(Oxigén; 
Széndioxid; Argon) 

cseréjét kedvező áron!
Rendelhető: 
Méretpontos 

minőségi üléshuzat; 
autó szőnyeg; 

csomagtér tálca!

Családi ház nagy 
kerttel sürgősen eladó 

Jánoshalma Damjanich u. 5. 
sz alatt 06-70/456-82-58

Callanetics 
tanfolyam indul

2010.február 16-án 
   - Gerinctorna

- Izület torna
- Alakformálás

A kockázatokról és 
mellékhatásokról annyit: 

Garantáltan 
jól fogod érezni Magad, 

és a 
nadrágodba is beleférsz!

Érdeklődni
 Bátyai Gáborné 

Tel:  70 338 56 97

Elindult a TÁMOP projekt
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Ahogy több mint tíz éve, a jános-
halmi Honvéd Kaszinó Kulturális 
Egyesület szervezésében és rende-
zésében a közelmúltban is megnyílt a 
Felső - Bácskai Képzőművészeti Tár-
lat. A Kulturális Központ Mithras Kép-
zőművészeti Galéria és Kiállító terem-
ben, a térség neves alkotóinak mun-
káiból álló reprezentatív bemutatójá-
ra meghívták az alkotókat és hozzá-
tartozóikat is. Gergely Károly csontfa-
ragó-művészt Hajósról, Jenei László 
festőművészt Bajáról, 

Kiss Ernő festőművészt Hajósról, 
Kristóf Ágnes festőművészt Mélykút-
ról, Megyesné Bajor Magdolna festő-
művészt Hajósról, Ötvös Géza fotó-
művészt Jánoshalmáról, Petruskáné 
Markó Ibolya ikonfestőt Kiskunha-
lasról, Raffainé Hajik Katalin naiv fes-
tőt Jánoshalmáról, Raffainé Lipka 
Mariann tűzzománc és akvarellfes-
tőt Mélykútról, Dr. Rendek Magdolna 
festőművészt Jánoshalmáról, Simon 
Mária festőművészt Nagybaracska, 
Sípos Lóránd festőművészt Bajá-
ról, Ummenhoffer Pál festőművészt 
Hajósról, Zadravecz Mária fotómű-
vészt Jánoshalmáról és Zátonyiné 
Fontányi Mária festőművészt Bács-
almásról. 

A kiállítás megnyitót a Hunyadi 
Iskola tanárainak és diákjának műso-
ra tette még emlékezetesebbé. 

Sere Mihály bevezetőjét követő-
en, Bányai Gábor országgyűlési kép-
viselő, Bács-Kiskun Megyei Közgyű-

lés elnöke köszöntötte a művészeket 
és a művészet iránt érdeklődőket. A 
megnyitójában hangsúlyozta, hogy 
ebben a teremben 1993 óta rend-
szeresen van képzőművészeti kiállí-
tás. A Mithras Galériának helyet adó 
jelenlegi helyiségben ez az utolsó 
kiállítás. A Megyei Közgyűlés elnöke 
reményét fejezte ki, hogy a közeljö-
vőben megújuló, s nagyobb Kulturá-
lis Központnak lesz Mithras Galériája, 
ahol helyet kap a legközelebbi tárlat 
már, s nem szakad meg a 16 éve tar-
tó folyamat. 

Bányai Gábor emlékeztetett rá, 
hogy egy beszélgetés indította el a 
Felső-Bácskai Tárlat kiállítás soroza-
tot, mely sok művészt és műpárto-

lót hoz el így tél tájékán Jánoshal-
mára. A mecanatura kapcsán kérte, 
hogy segítsük egymást abban, hogy 
a széphez hozzájussunk, bármilyen 
áron megkaphassuk azt, ami a lel-
künknek, szívünknek jár. A szépet 
nem lehet pénzben kifejezni, hanem 
a szívhez kell, hogy szóljon a művé-
szet - zárta gondolatait az országgyű-
lési képviselő.

Bányai Gábor a kiállítás megnyitá-
sán köszönte meg Sere Mihálynak 36 
éves munkáját, melyet a város és kör-
nyék kulturális, művészeti életében 
kifejtett, s számít arra, hogy nyugdí-
jasként sem fog tétlenkedni.

Sere Mihály elmondta, hogy a kiál-
lításra igyekeztek olyan művészeket 
meghívni, hogy a közönségnek is 
minél változatosabb legyen ez a tár-
lat, éppen ezért a legkülönbözőbb  
kategóriákban állítanak ki. Folytat-
ni kívánják a Felső-Bácskai Tárlat 
kiállítás sorozatot, és jövőre szeret-
nék zsűriztetni is a képeket. Rég 
óta dédelgetett terve az egyesület-
nek egy képzőművészeti alkotótá-
bor a Király Lovas-tanyával közösen, 
melyet akár nemzetközivé is lehet-
ne tenni.

A kiállítást támogatta: a Felső 
Bácskai Önkormányzatok Szövetsé-
ge, Jánoshalma Város Önkormány-
zata, Király Lovas-tanya, Kunvin Kft. 
(Ádám Gyula), PC abc (Ágoston Ist-
ván), Petróczky Ferenc vállalkozó, 
Univer Zrt.,                               b.s.

Meghívó
A Felső-Bácskai borok 20. nemes versenyét 

rendezi meg Jánoshalmán 
a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete.

Borverseny ideje: 2010. február 20. (szombat) 9-17 óra

Verseny helye: Gazdakör Székháza

Nevezés feltételei: - nevezési díj : 800 Ft/minta
 - bormintát egységes üvegben kell leadni
 - egy mintából két üveggel, fajta megjelöléssel  ellátva

Üveg felvehető és egyben leadása: az Egyesület Székházában 
(Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7.) 2010. február 19.(péntek) 9-17 óráig

Eredményhirdetés: 2010. február 27-én 16 órakor a Korzó Étteremben

Bácskossuthfalvi (Vajdasági) pálinka-bemutató és kóstoló 
18 órától - 19 óráig

Utána vacsora, zene, tánc, tombola
(Belépő ára: 3200 Ft/fő) 

Jegyek elővételben kaphatók 2010. február 26-ig:

Dági József Jánoshalma, Jókai M. u. 55. tel: 77/401-442; 
                                                                                 0036-70-453-56-17

Farkas László Jánoshalma, Széchenyi u. 9.  tel: 0036-20-965-70-21

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a borversenyre, az 
eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára!

Felső-Bácskai
Hegyközség

Gazdakör Gyümölcs- 
és Szőlőtermesztők 

Egyesülete

eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára!eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára!eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára!eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára!

MeghívóMeghívóMeghívóMeghívó

Felső-Bácskai művészek tárlata

A Magyar Kultúra Napja alkalmából az idén a Lajtha László Nonprofit Kft. 
szervezett programot. Január 22-én a Városi Könyvtárban dr. Rendek Magdol-
na „Isten, áldd meg a magyart...!” címmel Kölcsey Ferenc alkotását, a Him-
nuszt értelmezte, vetített képes előadás keretében a szép számú hallgatóság 
részére. Az est programját Balázsics Zoltán és a Bel Canto Énekegyüttes, a 
témához kapcsolódó műsora tette még emlékezetesebbé.

„Isten áld meg 
a magyart...“

A hivatal székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Levélcíme: Jánoshalma Város Önkormányzat
  Polgármesteri Hivatala 
 6440 Jánoshalma, Pf. 49.
Telefonszáma: 77/ 501 001,  77/ 501 002,  77/ 501 003,
Okmányiroda gépjármű ügyintézés: 77/ 501 012,
Okmányiroda általános tájékoztató: 77/ 501 011,
Okmányiroda telefax:                      77/501  004 
Polgármesteri Hivatal telefax-száma:      77/ 401 788
E-mail címe: polghiv@janoshalma.hu
Weblap: www.janoshalma.hu  

Ügyfélfogadás rendje: 
 Hétfő  de. 8,30 – 12-ig   du. 13-16 óráig 
 Kedd   nincs ügyfélfogadás   
 Szerda  de. 8,30 – 12-ig   du. 13-16 óráig
 Csütörtök  nincs ügyfélfogadás   
 Péntek  de. 8,30 – 12 óráig 

A jegyző és az aljegyző 

minden szerdán délután tart ügyfélfogadást. 

Polgármester ügyfélfogadása:

 előzetes telefonos bejelentkezés alapján 

77/ 501-032 telefonszámon. 

Kiss György alpolgármester ügyfélfogadása 

szociális ügyekben: minden szerdán 9-11-ig. 
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri 
Hivatalt személyesen csak ügyfélfogadási időben 

keressék fel.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Okmányirodánkban 

lehetőség van előzetes időpontfoglalásra. 

Időpontot foglalni személyesen 

ügyfélfogadási időben, illetve az 

501-011-es és az 501-012-es telefonszámon lehet.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az okmányirodában folyó eljá-

rásokban az illetéket minden esetben csekken kell befizet-

ni, így kérjük, hogy ne vegyenek illetékbélyeget.

A Polgármesteri Hivatal feladata:
az önkormányzat működésével, valamint a közigazgatási 
eljárási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehaj-
tásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 A Polgármesteri Hivatal
működési, illetékességi területe: 

Jánoshalma város közigazgatási területe, továbbá tör-
vényben meghatározott feladatok vonatkozásában ( ok-
mányiroda, gyámhivatal, kiemelt építési hatóság, szociális 
és gyermekvédelmi területen működési engedélyezés ): 
Borota, Kéleshalom községek és Mélykút nagyközség.

A Polgármesteri Hivatal vezetője: 
                   Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző 
Helyettese:         Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna aljegyző 

A hivatal belső szervezeti egységei és elnevezésük, osz-
tály illetve iroda vezetők:

Igazgatási Osztály  
Ezen belül: 

Városgazdálkodási Iroda    
Okmányiroda 
Humán iroda 

Vezetője: Kasziba Sándor 
Vezetője: Dr. Farkas Anita 
Vezetője: Juhász Anikó 

Pénzügyi Osztály Vezetője: Tóth Erika 

Városi Gyámhivatal Vezetője: Farkas Margit 

Titkársági iroda Vezetője: Bodroginé 
           dr. Mikó Zsuzsanna 

A Polgármesteri Hivatalhoz benyújtandó ügyek többsé-
géhez formanyomtatvány szerezhető be a Polgármesteri 
Hivatal 11. sz. irodájában.  

Jánoshalma, 2010-01-05. 

Tisztelettel:  
  Dr. Benda Dénes sk.

 címzetes főjegyző

Jánoshalma Város Polgármesteri 
Hivatalának Tájékoztatója
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TI–TI BÉBI ÉS GYERMEKRUHA
üzletemben végkiárusítást tartok

Gyermekruhák – 50 %
RUNNING sport ruházat – 30 %
(férfi pólók, felsők, 4XL-ig)
bőrcipők 18-26-ig – 30 %

Az üzlethelyiség berendezéssel kiadó 
(eladótér 25,5 m2, raktár 5 m2)

Érdeklődni a helyszínen, nyitvatartási időben 
Nyitva: H – P ½9- ½5-ig Sz: 8 – 12-ig

Cím: Dózsa György u. 81 (Könyvtár mögött)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő hetekben minden Érde-
keltnek egyenlegközlőt küldünk, melyből megtudhatja az eddig 
befizetett hozzájárulások összegét, illetve értesülhet esetleges 
hátralékairól. Továbbra is élhetnek LTP szerződéskötési lehető-

séggel, akik eddig ilyet nem kötöttek. 
Felhívjuk azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik LTP 
szerződéssel rendelkeznek, hogy ingatlan adás-vétel ese-
tén kérjenek felvilágosítást a szerződéssel kapcsolatos te-

endőkről ügyfélszolgálati irodánkban.

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

Ügyfélszolgálati irodánk
 készséggel áll  rendelkezésükre minden kérdésben.

A

Jogszabály
A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 20/C. §

A gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljá-
rásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Gyer.) 68/F 
- 68/K. §

Az önkormányzat helyi rendelete

Igénylés
A szülő lakcíme szerint illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjénél 
a Gyer. 11. számú

melléklete szerinti, „Kérelem az 
óvodáztatási támogatásra való jogo-
sultság megállapításához”

nevű adatlap kitöltésével igényel-
hető az ellátás.

A kérelemben a gyermek szülői fel-
ügyeletet gyakorló szülőjének nyilat-
koznia kell

arról, hogy gyermekének három-
éves koráig legfeljebb az iskola nyol-
cadik évfolyamán folytatott tanulmá-
nyait fejezte be sikeresen.

A kérelem átvehető a Polgármeste-
ri Hivatal (6440 Jánoshalma, Béke tér 
1.) 11. számú irodájában. 

Jogosultság-
Megállapítható annak a rendsze-

res gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermeknek a

szülője részére, aki a három-, illet-
ve négyéves gyermekét beíratta az 
óvodába, továbbá

gondoskodik gyermeke rendsze-
res óvodába járatásáról, és akinek 
rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre való jogosultsága 
fennáll

1. a gyermek óvodai beíratását 
követően első alkalommal, ha a gyer-
mek óvodai beíratása

- az év első felében történik és 
a gyermek óvodai nevelésben való 
részvétele óta legalább három hónap 
eltelt, a beíratás évének június hónap-
jában,

- az év első felében történik, de 
júniusig nem telt el három hónap, a 

beíratás évének december hónap-
jában,

- az év második felében történik és 
a gyermek óvodai nevelésben való 
részvétele óta legalább három hónap 
eltelt, a beíratás évének december 
hónapjában, 

- az év második felében történik, 
de a beíratás évében decemberig 
nem telt el három hónap, a követke-
ző év június hónapjában

2. a gyermek beíratását követően 
második és további alkalommal

- a tárgyév június hónapjában,
- a tárgyév december hónapjában, 

pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás folyósításá-

nak további feltétele, hogy a gyermek 
felett a szülői felügyeleti jogot gya-
korló szülő, illetve ha mindkét szülő 
gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, 
mindkét szülő a jegyzői eljárásban 
önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, 
hogy gyermekének hároméves korá-
ig legfeljebb az iskola nyolcadik évfo-
lyamán folytatott tanulmányait fejezte 
be sikeresen.

Az óvodába járás 
igazolása

Az óvodáztatási támogatásra való 
jogosultság megállapítása szempont-
jából rendszeres óvodába járásnak 
minősül, ha a gyermek az óvodai 
nyitvatartási napokon naponta leg-
alább hat órát az óvodában tartóz-
kodik, és a szülő által előre beje-
lentetten igazolt és az igazolatlanul 
mulasztott napok száma együttesen 
nem haladja meg a munkanapokra 
eső óvodai nevelési napok huszonöt 
százalékát, azzal, hogy a mulasztás-
ból tíz napot július-augusztus hóna-
pokban a huszonöt százalék megál-
lapításánál figyelmen kívül kell hagy-
ni.

Az óvodának a rendszeres óvo-
dába járás tényét a tárgyév június 
hónapjában folyósított óvodáztatási 
támogatásnál az óvodai beíratás nap-
jától a tárgyév május 15-ig, a tárgy-
év december hónapjában folyósított 
óvodáztatási támogatásnál az óvodai 
beíratás napjától a tárgyév november 

15-ig terjedő időszakra kell igazolnia.

Az óvodáztatási 
támogatás összege
A 2009. évben gyermekenként első 

alkalommal 20.000 forint, ezt köve-
tőn esetenként és gyermekenként 
10.000 forint.

A 2009. évet követően az összeg 
emeléséről az Országgyűlés a költ-
ségvetésről szóló törvény

elfogadásával egyidejűleg dönt.
A támogatás kifizetéséhez szüksé-

ges összeget a Magyar Államkincstár 
utalja át a települési

önkormányzatok részére.

Folyósítás
1. pénzben
2. természetben
A települési önkormányzat helyi 

rendeletében előírhatja, hogy az első 
alkalommal folyósításra

kerülő pénzbeli támogatás helyett 
a szülőnek gyermeke részére termé-
szetbeni támogatás

nyújtható. A természetbeni támo-
gatást a gyermek beíratását köve-
tő hét munkanapon belül kell a szülő 
rendelkezésére bocsátani

A települési önkormányzat jegyző-
je az első alkalommal természetben 
nyújtandó óvodáztatási

támogatást a gyermekjóléti szol-
gálat közreműködésével biztosítja. A 
természetben nyújtott

óvodáztatási támogatás célja a 
gyermek rendszeres óvodába járásá-
nak segítése, formája

különösen utcai ruha, utcai cipő, 
váltóruha, váltócipő, tisztasági cso-
mag biztosítása.

Az óvodáztatási támogatás új 
jelentkezők részére első ízben annak 
a szülőnek folyósítható, aki harma-
dik, illetve negyedik életévét betöltött 
gyermekét 2009. január 1-jét követő-
en íratta be az óvodába. Azoknak az 
érintett körbe tartozó szülőknek, akik 
három-, illetve négyéves,

gyermeküket 2009. január 1-je előtt 
már beíratták az óvodába, első alka-
lommal 2009 júniusában tízezer forin-
tot kell folyósítani.                 SZ:G:E:

ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
(TÁJÉKOZTATÓ)

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete a Bács-Szakma Szakképzés 
Fejlesztési és Szervezési Non-Profit 
Kiemelten Közhasznú ZRT. Köz-
gyűlésének határozata értelmében 
a 2010/2011. tanévben a Hunyadi 
János Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégiumban

- 13. évfolyamon a szakközépisko-

lai képzés keretében indítható tanuló-
csoportok számát Informatikus (Gaz-
dasági Informatikus/ Térinformatikus 
szakmában): 2 tanulócsoportban

- az első szakképző évfolyam-
ra beiskolázott tanulók létszámát 
Informatikus (Gazdasági Informati-
kus/ Térinformatikus) szakmában 30 
főben határozza meg.

Szakképzési keretszámok 
jóváhagyása

TÁJÉKOZTATÁS
Az 1993. évi LXXIX. tv. (közoktatási törvény) 118. § (4) bekezdésében előírtak alapján a Lajtha László Non-profit 

Kft-nél 2009. évben az egy tanulóra eső normatív állami támogatás összege átlagosan 52.539,-Ft, mely az oktatá-
si tevékenység kiadásainak 91%-át fedezte.

Jánoshalma Város Képviselő-testületének rendelete 
alapján minden évben lehetőség van

„Jánoshalma Város Díszpolgára” 
„Jánoshalma Város tiszteletbeli polgára” 
„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” 
„Jánoshalma Város Kultúrájáért” 
„Jánoshalma Város Egészségügyéért” 
„Jánoshalma Város Szociális Munkáért” 
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért” 
„Jánoshalma Város Sportjáért” 
„Jánoshalma Város Életmű”
„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója Díj”
cím adományozására.
Az egyes címek adományozásának konkrét feltételeit 

a 19 / 2008. (IX.12.)Ör.sz. rendelet (továbbiakban rende-
let) szabályozza, amely megtekinthető Jánoshalma Város 
Hivatalos honlapján (www.janoshalma.hu)

Fenti címek adományozására javaslatot tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak 1/4-e, 
b.) szakmai érdekképviseleti szervek, 
c.) a városban működő bejegyzett társadalmi, gazdasá-

gi szervezetek, intézmények, 
d.) egyesületek szakmai, szövetségek, kamarák, érdek-

képviseleti szervek, egyházak.
e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos állampolgár.
f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot tehetnek fentie-

ken kívül:
     az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság 

munkavállalói 
Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslatté-

telre jogosult egy alkalommal díjanként csak egy sze-
mélyre (közösségre) tehet javaslatot. 

A javaslatokat a JAVASLATI LAP pontos és részletes 
kitöltésével lehet megtenni.

Az javaslati lap letölthető a www.janoshalma.hu hon-
lapról, vagy a Polgármesteri Hivatal 18-as irodájában 
átvehető.A javaslatokat 2010. március 1. napjáig János-
halma Város Polgármesterének kell megküldeni. (Polgár-
mesteri Hivatal - 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)

A kitüntető címekre tett javaslatokat a Jánoshalma 
város Képviselő-testülete által létrehozott Javaslattevő 
Testület vizsgálja meg és készíti elő a Képviselő-testü-
let felé.

Az elismeréseket a Polgármester adja át az adományo-
zottnak, hozzátartozójának vagy megbízottjának az aláb-
biak szerint, ünnepi alkalmakkor:

„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” címet a Városi 
Pedagógus Napon,

„Jánoshalma Város Kultúrájáért”, „Jánoshalma Város 
Szociális Munkáért”, „Jánoshalma Város Sportjáért” címe-
ket a Jánoshalmi Napokon,

„Jánoshalma Város Közszolgálatáért” címet a Köztiszt-
viselői Napon,

„Jánoshalma Város Egészségügyéért” címet a Sem-
melweis Napon,

„Jánoshalma Város Díszpolgára”, „Jánoshalma Város 
Tiszteletbeli Polgára”, „Jánoshalma Város Életmű” kitün-
tető címeket továbbá a „Bátorság érdemszalag” és a „Az 
Év Vállalkozója” díjat az augusztus 20-i ünnepi testüle-
ti ülésen.

forrás: PMH

Tájékoztató 
kitüntető címek adományozásáról

BJHNYE Női Szekciója a Flóra klub
Szeretett el meghív minden táncolni szerető leányt és 

asszonyt 

2010. február 20-án 17,30 órától
a

Korzó Étt eremben
megrendezésre kerülő

jánoshalmi
A s s z o n y b á l r a

Program:
17,30-tól Vendégvárás…
18,00 órakor     Asszonybáli köszöntő meglepetésekkel, a bált meg-

nyitja Kiss Györgyné Klárika fővédnök.
19,00 órakor Vacsora:  Farsangfarka-asszonybáli sültek és desszert.

Italok: hagyományainkhoz híven alkoholmentesek, kivé-
ve a megnyitóhoz járó pezsgőt.

Vacsorát követően hajnalig tartó tánc, talpalávalót a Kékingesek húz-
zák. A helyszín változik, de a zenekar marad, a hangulat marad, a 
színvonal marad. Az est folyamán ajándéksorsolás! Mindenkinek egy 
esélye van a nyerésre, mivel a belépő kártya egyben ajándéksorsjegy 
is!
Részvételi díj:  3.000 Ft/fő 
Asztalfoglalás, a jelentkezés sorrendjében  befi zetéssel egyidejűleg, 
2010. február 17.-ig
- Majer Tamásné Tündénél a „Süni” Papírboltban, Jh., Béke tér 17. 
(tel.: 402-440) 
- Botka Zoltánné Terikénél (06 70 459 61-23)  Kőrösi Cs. S. u. 48.
- Matkó Béláné Marikánál (06 70 779 3754) Orczy u. 105.
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A padlizsán Kelet 
-Indiából származik, 
majd elterjedt egész 

Ázsiában. Egyiptomon és Észak 
Afrikán keresztül a XVl. században 
juthatottt el Európába.

Nagy mennyiségben találhatunk 
benne karotint, B1-, B2-, B3- és C 
vitamint. Tartalmaz még kalciumot, 
foszfort, vasat, rezet és magnéziumot, 
de kiemelkedően nagy a káliumtartal-
ma is.  A padlizsánban található kék 
színű antocianinok a japán kutatások 
szerint csökkentik az összkoleszterin 
szintet, valamint emelik a „jó“ hatá-
sú HDL koleszterint is. A benne lévő 
fenolsavak megvédik a sejteket a 
szabad gyököktől, és még rákellenes 
hatásuk is van.

Az indiai természetgyógyászat sze-
rint a padlizsán vérképző, vízhajtó és 
a bélben gyulladásgátló hatású is. 
Fokozza az emésztést. A tojásgyü-

mölcs különösen ajánlott cukorbete-
geknek, reumában, máj- és vesebe-
tegségben szenvedőknek. A benne 
lévő keserű ízanyagok és illóolajak 
kimerültség esetén serkentőleg hat-
nak az idegrendszerre.

A padlizsánból a kemény húsú, 
fényes héjú példányokat vásárol-
juk, mivel a felpuhult, fényét vesztett 
tojásgyümölcs megkeseredik.

Hosszában kettévágva, de sze-
letelve is elkészíthető. A padlizsán 
húsát enyhén sózzuk be, majd 1 
óra múlva kicsapódó keserű levét 
folyó vízben öblítsük le. Sütés előtt 
érdemes szárazra törölni. További 
sózásra már nincs szükség. Sütve 
húsok mellé köretnek is kíváló. Rizs-
zsel, darálthússal töltve, sajttal íze-
sítve tepsiben elkészítve is nagyon 
finom.

 Faragóné Hován Éva
 dietetikus

Emésztést serkentő 
padlizsán

A dietetikus tanácsai

A monitoring adatszolgáltatásról

Itt az idő!
Magyarország változást akar. Itt az idő, hogy lezárjuk a kudarcok 
korszakát! Itt az idő, hogy mi, magyarok végre együtt dolgozzunk 
nemzeti ügyeink sikeréért.

Itt az idő, 
hogy talpra állítsuk a gazdaságot• 
hogy ismét munkahelyeket teremtsünk• 
hogy újra rend legyen az országban• 
hogy megmentsük az egészségügyet• 
hogy helyreállítsuk a szociális biztonságot• 

Itt az idő!
Változtassunk! Tisztelt Választópolgár!

1969-ben születtem, feleségemmel négy gyermeket nevelünk szeretetben. 
2006-ban az Önök bizalmából lettem körzetünk országgyűlési képviselője és a 
megyei közgyűlés elnöke.

Mindent elkövettem, hogy szolgáljam Felső-Bácskát és egész megyénket. Az 
elhibázott kormányzati politika és a nehéz gazdasági helyzet ellenére is utakat, 
iskolákat újítottunk fel, új egészségügyi központokat alapoztunk meg. Ellenzék-
ből is sikerült pályázati pénzeket szerezni településeinknek. Persze munka akad 
még bőven. Új munkahelyek kellenek, a meglévőket pedig meg kell menteni, 
fejleszteni kell útjainkat, fel kell újítani közintézményeinket.

Munkám folytatásához kérem az Ön támogatását, hogy közös akarattal, ösz-
szefogással közösségünk végre a felemelkedés útjára léphessen.
 

Bányai Gábor
Az Ön országgyűlési képviselőjelöltje

Ajánlószelvényeiket a képen látható módon kitöltve, leadhatja a következő sze-
mélyeknél és címeken, vagy telefonáljon és felkeressük otthonában:
Bányai Gábor – Jánoshalma, Molnár János utca 8.
Ferenczi László – Jánoshalma, Dózsa György utca 64 – (Tel: 20/361-6360)

Fidesz Választókerületi Iroda – Jánoshalma, Molnár J.  utca 1. (Tel: 77/403-931)
Gáspár Zsolt – Jánoshalma, Kalmár Sándor utca 25. (Tel: 20/363-4809)
Kiss Józsefné – Jánoshalma, Jókai utca 98. (Tel: 20/5604730)
Madarász Péterné – Jánoshalma, Szeszfőzde utca 2. (Tel: 36-70/334-4416)

Fizetett politikai hirdetés

Három évvel ezelőtt, 2007 február-
jában jelent meg a Hunyadi Népében 
egy cikkem, ezzel a címmel, amely-
re csak most bukkantam rá ismétel-
ten. Újraolvasva még ma is igaznak 
érzem minden sorát, bár ahogy szok-
ták mondani: „sok víz lefolyt azóta 
már a Dunán!” De mit is írtam, miről 
is írtam 2007-ben? Tanulságos bele-
olvasnunk az akkori írásba:

„Nehéz évet zárt tavaly Magyaror-
szág. Olyan évet, amely hozott két 
választást a már megszokott durva 
kampánnyal, hozott reformnak neve-
zett megszorításokat, hozott őszödi 
hazugságokat és sorozatos tünteté-
seket. A társadalom mind nagyobb 
rétegei váltak elégedetlenné, hiszen 
az ígéretekkel szemben elzárultak 
előttük, részlegesen, vagy teljesen a 
felemelkedés és a fennmaradás olyan 
korábban természetesnek tekintett 
lehetőségei, mint a munka, az okta-
tás, az egészségügyi ellátás, köz-
lekedés. Másról sem hallani estén-
ként a híradóban, mint iskola- és kór-
házbezárásokról, vizitdíjról, elbocsá-
tásokról, csökkenő életszínvonalról, 
tüntetésekről, sztrájkokról … Pedig 
egy-másfél éve még dübörgő gazda-
ságról, pannon pumáról, adó és áfa 
csökkentésről, stabil és nagy jólét-
ről hallhattunk. 2002-ben még mind-
két oldal arról beszélt, hogy 2006-
2007-ben bevezethető lesz nálunk is 
az euro.”

Sajnos ma is leírhatjuk ugyaneze-
ket a sorokat, persze azzal a kiegé-
szítéssel, hogy ma mindez még foko-
zottabban érvényes. Még mélyebb-
re süllyedtünk, még szegényebbek, 
kiszolgáltatottabbak és elkeseredet-
tebbek lettünk annak a politikának 
köszönhetően, amelyre a 2008-as 
népszavazás során a szavazók óriá-
si többsége már egyszer nemet mon-
dott! 

A következmények nélküli hazug-
ságok rendszere már 8 éve műkö-
dik Magyarországon, bár 2006 ősze 
óta egyre több homokszem került 
a gépezetbe. A kiszivárgott-kiszivá-
rogtatott őszödi hazugságbeszéd, a 
vizitdíjat, tandíjat és kórházi napidíjat 
eltörlő, a magyar egészségügy priva-
tizációját, elkótyavetyélését megaka-
dályozó népszavazás, a sorozatosan 
lebukó kormánypárti politikusok, a 
százmilliós végkielégítések nyilvános-
ságra kerülése, a szabad demokraták 
eltűnése, Gyurcsány lemondása és 
az azt követő tragikomikus miniszter-
elnök-jelölt vadászat mind azt bizo-
nyítják, hogy ma már Magyarország 
egyre kevésbé nevezhető következ-
mények nélküli országnak. Csak raj-
tunk múlik, hogy idén áprilisban a 
végső ítéletet is meghozzuk a hazán-
kat tönkretevő, politikai erők felett, és 
lehetővé tegyük, hogy ne bújhassa-
nak képviselői mentelmi joguk mögé, 
hogy ők is elszámoltathatóak legye-
nek 8 éves ámokfutásukért!

És mi lesz azután? Nem lesz köny-
nyű dolgunk, mert az államadósság 
8 év alatt közel háromszorosára duz-
zadt, a gazdaság zuhanórepülésben 
van, a munkanélküliség rekordokat 
dönt, a nyugdíjak és a munkabérek 
egyre értéktelenebbek, miközben a 
megélhetés költségei már az egekbe 
emelkedtek („Nem lesz gázáreme-
lés…”- emlékszünk még?), az önkor-
mányzatok a csőd szélén állnak, utol-
só nemzeti kincseinket, a termőföld 
és az édesvízvagyonunkat külföldi 
tőkés körök már kinézték maguk-
nak, összeomlás szélén áll az egész-
ségügy, a fiatalok külföldön keresik a 
boldogulást…. A helyzet szinte kezel-
hetetlennek tűnik, de ha visszate-
kintünk nemzetünk történelmére, áll-
tunk már reménytelen feladatok előtt, 
és mégis sikerült megmaradnunk, 

újjáépítenünk, fennmaradnunk. Túl-
éltük a tatárdúlást, túl a törökdúlást 
és túl 1944/45-ben a felszabadúlást 
is. Hittel, összefogással még most 
is megmenthetjük Magyarországot, 
megmenthetjük magunkat. Család-
barát adózással, a magyar vállalko-
zók és a magyar gazdák támogatá-
sával, munkahelyteremtéssel, a gyer-
mekvállalás ösztönzésével, a közbiz-
tonság helyreállításával még ma is 
van reményünk! 

Áprilisban új irányba, újra a jó 
irányba állíthatjuk az ország szeke-
rét. Hát tegyük meg, mert csak egy 
hazánk van, a múltunk, jelenünk és 
jövőnk ide köt minket! Tegyük meg, 
hogy újra Európa tisztelt és megbe-
csült nemzete lehessünk! 

És tegyük meg, hogy újra jó legyen 
ebben az országban élni. Tegyük meg 
magunkért, tegyük mindannyiunkért!

Gáspár Zsolt Gábor
FIDESZ jánoshalmi csoportelnöke

Önkormányzati képviselő

Hol van az igazság?

Az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alap (EMVA) társfinanszí-
rozásában megvalósuló támogatá-
sok igénybevételének általános sza-
bályairól szóló 23/2007.(IV.17.) FVM 
rendelet 11.§-a szerint az ügyfél az 
igénybe vett támogatáshoz kapcso-
lódóan köteles a monitoring rend-
szer működtetése céljából- 18/2009.
(III.6.) FVM rendelet szerint- adatot 
szolgáltatni.

Az EMVA által társfinanszírozott 
minden támogatás adatszolgáltatás-
ra kötelezett.

Az adatszolgáltatási kötelezettség 
a támogatási határozat meghozatalát 
vagy a szerződés megkötését követő 
évtől kezdődően áll fenn, a határozat 
meghozatalát vagy a szerződés meg-
kötését követő nappal kezdődő idő-
szakra vonatkozóan.

A kötelezettség akkor tekinthető 
teljesítettnek, ha az adatszolgáltató 
gazdálkodó minden általa igénybe 
vett és adatszolgáltatásra kötelezett 
jogcím vonatkozásában megadta a 
rendeletben előírt adatokat.

Az adatszolgáltatást minden év  

február 1 és március 1. között kell 
teljesíteni elektronikus úton  (saját 
ügyfélkapun vagy meghatalmazott 
útján) és az csak az adatszolgáltatás 
évét megelőző évre vonatkozó ada-
tokra terjed ki.

Aki az adatszolgáltatásnak nem 
tesz eleget, vagy azt késedelme-
sen, hibásan, valótlan adattartalom-
mal, hiányosan, vagy nem az elő-
írt módon teljesíti mulasztási bírság-
gal sújtható.

Fekete István László
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MTZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek• 
Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb.• 
a piacos fűrészkehez is egyes alkatrészek kaphatóak)
Kerti munkagépek (marók, fűnyírók, motoros kaszák) és al-• 
katrészeik kaphatóak.

Vékony, vastag különböző fajta tűzifa
 köbméterre, vágottan és szállítva kapható! 

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

Ne utazzon máshová, 
nézzen be hozzánk!

Gázkonvektorok, 
gázkazánok,

 gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 

JAVÍTÁSA,
 KARBANTARTÁSA

új gázkészülékek 
beüzemelése:

KISS ATTILA
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:20-32 39 906

Válla lkozásunk a hozzánk forduló temettetők 
megbízásából 2010. január hónapban a következő 

elhuny tak temetésén működött közre:

„A halál a vándor megnyugvása, minden fáradozás vége.”
                                                                 (Umberto Eco)

Nagy Zsolt ügyvezető 

Antóni Józsefné sz. Doszpod Erzsébet (1926)
Krizsák Károly György (1961) 

id. Hosszú József Szepi bácsi (1937)
Doszpod Miklósné sz. Zsiák Zsuzsanna (1960)

Fejes Ferenc István (1929)

ÉPÜ LET-
BONTÁST

tör me lék szál lí tást, 
föld ki eme lé si mun kát, 

alap ki ásást, 
ho mok ra ko dást 

szál lí tás sal 
 rö vid ha tár idő re, vagy 

azon nal ra vál la lok 

Pal kó Lász ló
 kő mű ves vál lal ko zó

Já nos hal ma, Dió fa u. 10.  
Tel.: 77/401-714 

Mo bil: 30/92-84-430

Temetkezési vállalkozás

Dr Gregó Sándor
fül- orr- gége és 
tüdőgyógyászati 
magánrendelése

minden héten, 

pénteken 14 órától 15 óráig
Jánoshalma, Molnár János u. 32. 

Bejelentkezés: naponta 07 és 19 óra között a 
06-30/22-88-819 telefonszámon

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2010. január hónapjában a  kö vet ke ző elhunytak 
kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

Berger István élt: 61 évet
Lakatos Mihály élt: 86 évet
Tamás József György élt: 71 évet
Snyehola Mihályné
sz.: Fábián Mária élt: 81 évet
Bogdán József élt: 63 évet
Szántó Péter Pál élt: 95 évet
Rostás Jánosné 
sz.: Lojek Mária élt: 82 évet
Busa Jánosné
sz.: Nagy Franciska élt: 90 évet
Fejes Mihályné 
sz.: Győri Ilona élt: 80 évet

Farkas György élt: 64 évet 
Gusztonyi Ferenc élt: 66 évet
Kollár Jánosné 
sz.: Horváth Julianna  élt: 85 évet
Szabó Andorné sz.: Suller Borbála 
élt: 82 évet
Dr. Ivanics Mihály élt: 72 évet
Fábián József  élt: 64 évet
Burai József élt: 54 évet
Tóth Gyula élt: 82 évet
Kiss Ferencné
sz.: Rabb Mária élt: 90 évet

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

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

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

Csényi Lász ló üg y  ve ze tő

2010. február 
hónapban nem 

lesz
 Or szágos 

Kirakodó Vásár

BORBOR
A MINDENNAPOKRA!

Köszönetnyílvánítás

Köszönetet mondunk mindazon roko-
noknak, barátoknak, ismerősöknek, akik 

Dr. Ivanics Mihály 
temetésén részt vettek, sírjára  virágot he-
lyeztek el és együttérzésükkel  osztoztak 

mély fájdalmunkban!
Gyászoló  család 

STÍLUS ÜZLET

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71. 
Tel.: 06-30/529-74-07

Februári akciója!

Baba popsitörlő (80 db-os): 199.- Partvis: 199.-
Tányér alátét (4szem.) : 299.- Kávéfőző (6 szem.): 990.-

Fültisztító pálcika ( 100 db-os): 35- 
Foszforeszkálós test matrica : 199.-

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 

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

internet: www.janoshalma.hu/Városgazda
 varosgazda@t-online.hu 

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

 kedd, csütörtök 1330-1630.

VÁLTOZÁS!!
2010.  február hónapban a vízmérő leolvasására a téli hideg idő miatt nem kerül sor. 

2010-ben első leolvasás március hónapban lesz.

2010-től a lakosság terheinek könnyítése érdekében azon ingatlanokban, 
amelyben egyidejűleg víz-, és csatornaszolgáltatás is van, bevezetjük a havi számlá-
zást. Ennek módja, hogy páratlan hónapokban becsült, vagy adott hó utolsó napjáig 
bediktált vízmérő alapján számlázunk, minden páros hónapban pedig az eddig meg-

szokott leolvasás alapján kerül kiállításra a számla.

 www.janoshalma.hu/VárosgazdaKft

2010-BEN IS VÁRJUK A SPORTCSARNOKBAN ÉS TANUSZODÁBAN.
ÚSZÁS, ÚSZÓEDZÉSEK, VÍZI FEJELÉS, NŐI TORNA, TEREMFOCI

Érdeklődni a pénztárban.

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE 

KIZÁRÓLAG A :  SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN
a 77/402-493-as telefonon , naponta 06-16 ÓRÁIG



12. oldal 2010. februárHUNYADI NÉPE

A jánoshalmi fekvenyomók siker-
története  2001-ben Dénes Gábor és 
Máriássi Gábor diákolimpiai győzel-
mével  kezdődött, majd azóta foly-

tatódik. A szakiskolás diákok mellé 
több jánoshalmi és környékbeli fia-
tal is bekapcsolódott és elkezdődött 
a sikersorozat. Előbb kettő (Dénes 
Gábor, Bene Ármin), majd Fábrik And-

rea, Farkas Gábor, jelenleg Schauer 
Kornél és Kubatov Géza vezérletével 
2004 és 2005-ben a MAGYAR KÖZ-
TÁRSASÁG KUPA megnyerése mel-

lett sok-sok egyéni és csapat  bajno-
ki címet felnőtt, junior, ifjúsági, diák 
nyertek versenyzőink. A már említettek 
mellett,  Szekeres Ilonka, Bolvári Ani-
ta a nőknél, Bogdán Attila, Kiss Lász-

ló, Kardos István a fiúknál és még töb-
ben is szereztek különböző korosztá-
lyú bajnoki érmeket. A sikerek nem-
csak a hazai, de a NEMZETKÖZI 
FEKPADOKON is folytatódtak. Bene 
Ármin a felnőtt Európa Bajnokságon,  
Mosonmagyaróváron és Bordoeuxban  
KÉTSZER BRONZÉRMES, Stockholm-
ban, és Miskolcon  a VILÁGBAJNOK-
SÁGON  4. helyezett lett.

A világranglistán a felnőtteknél hato-
dik, korosztályában az ifjúságiban és 
még a juniorban is vezette a világrang-
listát. Dénes  Gábor  a Szófiai Junior 
Európa Bajnokságon EURÓPA BAJ-
NOK, tiszteletére szól a Magyar Him-
nusz. A bordoauxi felnőtt EB-n. 5. , a 
miskolci VB-n a  6. helyezést érte el, 
a felnőtt világranglistán a 11. , a juni-
oron 2. volt. Még ma is Ők tartják kor-
osztályuk országos csúcsait.  Kiemel-
kedtek a hazai, de korosztályuk  nem-
zetközi mezőnyéből is. Sajnos ma már  
nem versenyeznek. Fábrik Anna 2005-
ben  16 évesen  minden magyar baj-
noki címet begyűjtött, megnyerte a 
diákolimpiát, az ifjúsági, a junior és 
a felnőtt  magyar bajnokságot is. Far-
kas Gabit kétszer is a bírók fosztották 
meg  jogos  győzelmétől. Ma már ők 
sem versenyeznek. Fábrik házasságot 
kötött, Farkas külföldön vállalt munkát. 
A többi húzóember  azonban  sikere-

sen dolgozott tovább.
Nagy Csaba, Szalai Bence, Csíszár 

Dani, Bogdán Attila, Földvári Csaba, 
Mezei Sanyi és a legfiatalabbak  közül 
Pető Zolika és még sokan. A Haász  
tanítványok jól vizsgáztak. A sikerek 
után a nyugdíjba vonult mester háta 
mögül „kivonult az iskola”. Az új kol-
léga más sportágat választott, s így  
sok fiú és leány pl.: Gyarmati Gábor, 
Bolvári Adrienn stb. nem érezhette 
meg a siker ízét. A szakosztály ezt erő-
sen megérezte és visszaesett a tel-
jesítménye az Országos rangsorban. 
A  2006 és 2007-es év után  2008-
ban  kezdett visszajönni a csapat 
az élmezőnyhöz. (Sajnos nők nélkül, 
ui. az utánpótlás bázis megszűnt) A 
fiúk  azonban újra magukra találtak és 
Schauer Kornél vezetésével az élme-
zőnybe törtek. Kornél mellett Kubatov 
Géza és Bogdán Attila is bekerültek a 
Nemzeti Válogatottba. Nagy Csaba  és 
Földvári  Csaba kiléptek a junior kor-
ból és a felnőtt mezőny élcsoportjába 
tartoznak. Az új helyre költözött  Kondi-
terembe egyre több fiatal (ifj. és juni-
or), valamint felnőtt kezdett edzeni, 
és nap, mint nap gyakorolni. Bízunk 
abban, hogy hamarosan a hölgyek is 
bekapcsolódnak a munkába és újra 
teljes csapatunk lesz. 

Az utóbbi évek kiemelkedő ered-

ményei:
Nemzetközi versenyeken:
Schauer Kornél : 
2006 EB. 5. hely (Franciaország)
2007 EB.  5. hely (Dánia )
2008 EB   5. hely (Pozsony)
2009 EB   (megsérült és kiesett)
2007 VB.  8. hely (Viborg )
2008 VB.  7.hely (Prága )
B o g d á n  A t t i l a

2009  EB. 7. hely (Fridek- Mystek)
Kubatov Géza
2009  EB. 11.hely (Fridek-Mystek)
Hazai nemzetközi versenyek: 
Balaton Kupa  2007: 1. Kubatov 

Géza, Bogdán A. ,Schauer Kornél
Balaton Kupa 2008:  1. Kubatov 

Géza, Bogdán A.
 Aranyalma Kupa 2006
  2007
  2008
  2009.-ben,  tehát 

4.-szer a JÁTESZ csapata az első.
Országos bajnokok  2008 : Schauer 

Kornél, Kubatov Géza, Schauer  Kor-
nél,  Kubatov Géza 

2008 : II. Bogdán Attila
2008 : III. Földvári Csaba
2009 : III. Földvári Csaba

Haász László

FIATAL MEZŐGAZDÁSZOK ÉS 
KÖRNYEZETVÉDŐK  HÁLÓZATA 
(FMKH) meghívja Önt 2010. február 
13.-án  Jánoshalma, Kossuth utca 1. 
Kulturális Központban (volt Honvéd 
Kaszinó) tartandó

SZAK-HÁLÓ Programra
Program:

A vendégeket Czeller Zoltán pol-
gármester köszönti
9  óra: Megnyitó: Dr. Horváth László 
a Magyar Állatorvosi Kamara Bács-
Kiskun Megyei szervezetének alel-
nöke.
9 óra 30 perc: 2010-Agrártámogatások. 
Előadó: Hajdú Sándor József Mező-

gazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal Bács-Kiskun megye, kirendeltség-
vezető.
14 óra: Kecske tenyésztéstechnoló-
giája, takarmányozás és szaporodás-
biológiai mutatók tekintetében. Elő-
adó: Dr. Gergátz Elemér egyetemi 
docens.
Várunk szeretettel minden érdeklő-
dőt!.

Jelentkezni lehet a programra: 
+36204694252 telefonszámon, vagy 
az info@ehe.hu email címen.

Várjuk jelentkezését minél hama-
rabb a program akadálymenetes 
lebonyolítása érdekében! 

Meghívó 
a SZAK-HÁLÓ Programra

JÁTESZ Fekvenyomó Szakosztály sikerei és kudarcai!

FELHÍVÁS!
Az Erdélyi Hagyományokér t Egyesület 

tevékenységeit kibővítve, egy új lehetőséget 
kínál mindazon fiataloknak, akik az angol 

nyelv tudásukat akarják fejleszteni.
Március elejével elindul az

Angol nyelv klub
 Közép és Haladó nyelv tudással 

rendelkezőeknek.
Információ és jelentkezés angolul a 

következő email címen: kit t ihalo@ehe.hu

A vidéki munkalehetőségek bővítésére szóló cselekvé-
si tervet dolgozott ki a Földművelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztérium vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló 
programirodája az MNVH keretein belül. 

Programiroda munkája során 5 kiemelt fő célterületet jelölt 
ki, ahol a kifejtett munka eredményeként várható a vidéki 
lakosság foglalkoztatási esélyeinek megőrzése, növelése.
A Programiroda felállításának elsődleges célja az agrár-
foglalkoztatás viszonyainak „felderítése” és megoldási 
javaslatok kidolgozása a felszínre került problémák meg-
oldása érdekében. A Programiroda a különböző források-
ból megvalósuló projektek feltárásával, elemzésével fog-
lakozik. Így a közmunka felhasználásának további lehető-
ségei, az idény- és alkalmi munka feltételeinek egyszerű-
sítése, sikeres projektek bemutatása és népszerűsítése, a 
szociális földprogram lehetőségeinek feltárása, a szociá-
lis szövetkezetekben rejlő foglakoztatás élénkítés tovább-
fejlesztésének kialakítása, a zöldenergia felhasználásához 
kapcsolódó foglalkoztatási kérdések ismertetése, ame-

lyek önállóan szintén segítik a vidéki lakosság fenntartha-
tó foglakoztatását, de azok sikeres összehangolása erő-
síthetné egymást.

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák feladatként kapták, a 
vidéki foglalkoztatást koordináló csoport létrehozását. 

Kistérségi munkacsoport: 
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda, Többcélú Kistérség Tár-

sulás Munkaszervezete, Felső-Bácska HACS, a falugaz-
dász hálózat, az Agrár kamara, valamint a Munkaügyi 
központ.

Első feladatként a vidéki foglalkoztatást érintő bázis 
adattár kérdőívek összeállítása és továbbítása a regionális 
koordinátornak, majd az FVM- programiroda részére.

A következőkben a helyi értékeket hordozó kulturális 
népi-, népi iparművészeti értékeket hordozó tevékenysé-
gek, térségi adatbázisának kialakítása lesz a feladat.

Vargáné Szőke Krisztina
6440 Jánoshalma Dózsa György u. 123
Tel/fax: 06-77/850-034 Mobil: 06-70/770-8994
Email: janoshalmai@vkszi.hu

A jánoshalmi Szent Anna 
Katolikus Általános Isko-

láért alapítvány kuratóriuma köszö-
netet mond azoknak az adózó állam-
polgároknak, akik 2008. évi személyi 
jövedelemadójuk 1 százalékát ala-
pítványunknak ajánlották fel. Az így 
keletkezett 330 750 Ft bevételünket 
a Szent Anna Katolikus Általános Is-
kola diákjainak nevelésére, oktatására 
fordítjuk.

18341797-1-03 
adószámunkra szívesen fogadjuk a 

2009. évi jövedelemadójuk 
1 %-át!

TÁJÉKOZTATÓ



13. oldal2010. február HUNYADI NÉPE

Kézis lányok évek óta jól szerepel-
nek a megyei bajnokságban. 2008-
ban a harmadik helyen bronzérme-
sek, 2009-ben a negyedik helyen 
(éppen lemaradva a bronz éremtől, 
2010-ben a bajnokság felénél a har-
madik helyen szerepelnek).

Tavaly több tornát szerveztünk 
és vettünk részt, ahol az első, és 
a második hely mindig a lányo-
ké volt. Csávolyról, Kisszállásról, 
Nemesnádudvarról is elhoztuk a 
kupákat, ahol Taskovics Dóra a leg-
technikásabb játékos címet nyerte 
el. Legjobb kapus Gyimesiné Edit, 
és Harczi Liza volt. Kapott díjat Ádám 
Ági, Vancsura Dia, és Rátai Réka.

Sajnos hiányozni fog Rátai Réka 
(anyai örömök elé néz ) 8,7-es gólát-
laga mérkőzésenként, mely megyei 
szinten is az elsők között szerepelt. 
Reméljük Bognár Viki visszatér (Oli-
vér kisfia mellől).

A sérülések sem kerülik el csapa-
tunkat, Török Kata térdműtéte miatt 

nem játszhat, Kubicsek Erzsi kezét 
megműtötték, Dabis Kata ujja eltört.

Február 27-én (szombaton) Far-
sang kupát, március 6-án felkészülé-
si tornát szervezünk.

A tavaszi bajnokság március 13-án 
kezdődik, és június 20-ig tart.

Egy kicsit kevés az időnk a fel-
készülésre, de bízom a lányokban, 
hogy mindent megtesznek a sike-
rekért.

A 2009-es év edzői sikerei mellett, 
augusztus 20-án Rátai Róbertnének 
településünk Önkormányzata János-
halma Város Sportjáért címet ado-
mányozta.

November 27-én a Bács-Kiskun 
Megyei Kézilabda Szövetség 50 
éves évfordulóján megyei kitünte-
tésben részesült Rátai Róbertné és 
Kovács Gábor (volt szakosztály veze-
tő) Jánoshalmáról.

Rátai Roberta Réka

Január 30.-án 32. alkalommal ren-
deztük meg a „Hunyadi János meg-
hívásos Felnőtt Teremlabdarúgó 
Tornát”. Mivel az idén a Bács Kiskun 
Megyei Labdarúgó Szövetség kellő 
nevező híján nem rendezi meg a fel-
nőtt teremlabdarúgó tornát, ezért a mi 
meghívásunkra 8 csapat jelentkezett 
a saját rendezésű tornánkra. Sikerült 
olyan azonos képességű csapatokat 
meghívni a tornára, hogy szinte min-
den mérkőzés rendkívüli izgalmakat 
okozott a megjelent nagyszámú szur-
kolóseregnek. A csapatokat két cso-
portra osztottuk és a csoportok azo-
nos helyezést elért csapatai játszották 
a helyosztó mérkőzéseket.

Helyosztó mérkőzések eredményei:
1. helyért: 

Grund FC – Csávoly     3:2
3. helyért: 

Jánoshalma FC – Kunfehértó    4:2

5. helyért: 
Bajaszentistván – Vaskút     3:1

7. helyért:
 Bácsborsód – Öregcsertő    4:3 

Torna végeredménye: 
1. Grund FC Budapest
2. Csávoly
3. Jánoshalma FC
4. Kunfehértó
5. Bajaszentistván
6. Vaskút
7. Bácsborsód
8. Öregcsertő

Különdíjasok:
Torna gólkirálya: Benke Kálmán 5 
góllal a budapesti Grund FC csapa-
tából. Torna legjobb kapusa: Hauer 
Viktor a budapesti Grund FC csapa-
tából. Torna legjobb mezőnyjátékosa: 
Gergity Norbert a Bajaszentistván 
csapatából

Január 23.-án rendeztük meg a 30. 
„Majoros Aladár meghívásos Ifjúsá-
gi Teremlabdarúgó Tornát”. Idén 6 
csapat fogadta el a meghívásunkat. A 
Városi Sportcsarnokban végig kiéle-
zett küzdelmet vívtak a csapatok. 

Különdíjasok:
Torna gólkirálya: Bozsóki Viktor 6 
góllal a Kunfehértó csapatából
Torna legjobb kapusa: Budai Dániel 
a budapesti Grund FC csapatából
Torna legjobb játékosa: Lódri Ferenc 
a Jánoshalmi FC csapatából

Torna legtechnikásabb játékosa: Lu-
kács Zoltán a Mélykút SE csapatából 

Torna végeredménye:

Helyezés
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1. Mélykút 4 0 1 19 8 12
2. Bajaszentistván 3 1 1 10 6 10
3. Kunfehértó 2 2 1 14 14 8
4. Jánoshalma 2 1 2 7 9 7
5. Grund FC Bp. 1 0 4 9 11 3
6. Gelse 1 0 4 9 20 3

Szíves tájékoztatásul közöljük a 
labdarúgás iránt érdeklődő szur-
kolóknak, hogy a Megyei Ifjúsági 
Teremlabdarúgó Torna egyik selej-
tező csoportjának küzdelmei 2010. 
február 6.-án (szombaton), a Megyei 
Serdülő Teremlabdarúgó Torna 
egyik selejtező csoportjának mérkő-
zései 2010. február 14.-én (vasárnap) 
kerülnek megrendezésre a Jánoshal-
mi Városi Sportcsarnokban, melyen 
a Jánoshalmi FC ifjúsági és serdülő 
csapata is részt vesz. Mindenkit sze-
retettel várunk a mérkőzésekre. 

HAJRÁ JFC!

Tájékoztatjuk Jánoshalma Város 
lakosságát, hogy 2010. januárjá-
ban megalakult a 2010. május 1-jén 
megrendezésre kerülő SPORTMA-
JÁLIS szervezőbizottsága. A János-
halma Város Önkormányzata ezt a 
rendezvényt beemelte a 2010. évi 
kiemelt városi rendezvények sorá-
ba. A szervezők elképzelése szerint 
lesznek kispályás labdarúgó tornák 
a különböző korcsoportok számára, 
lesznek különböző játékos sportren-
dezvények, sportbemutatók (íjászat, 
asztalitenisz, fekvenyomás, nordic 
walking stb.), gyermekeknek lesz 
ugrálóvár, lufiárus, vattacukor, lesz 
bográcsozás, grillezés, partysátrak, 
büfé, tombola, és lehetőség lesz 
akár családi piknikezésre is. A majá-
list Welcome Band szabadtéri buli-
ja fogja zárni. Mindenki jegyezze 
be a naptárába, hogy május 1-jén 
szombaton a jánoshalmi futballpá-
lyán SPORTMAJÁLIS! 

FELHÍVÁS!
A JFC Elnökségének nevében fel-

hívjuk minden jánoshalmi sportsze-
rető adózó figyelmét, hogy adója 
1%-ával támogassa a Jánoshalmi 
Futball Club eredményes működé-
sét.  Adószám:  18352632-1-03

Ádám Gyula JFC elnök

Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről

Kézilabda híradó

A győztes Mélykút csapatából a jánoshalmi Horváth Ádám vette át a díjakat.

A  budapesti Grund FC győztes csapata

Tömött lelátók a mérkőzéseken

 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
(MNVH) feladata a vidékfejlesztés-
ben érdekelt összes szereplő együtt-
működési hálózatba szervezése. A 
cél: a vidék társadalmi-gazdasági 
fejlődése, a felzárkóztatás, valamint 
a támogatási források hatékony fel-
használása. Nem kevésbé fontos 
cél továbbá a gyakorlat-orientált tér-
ségközi és nemzetközi kapcsolatok 
kiépítése, a magyar nemzeti érde-
kek és értékek európai képviselete. 
Az MNVH tevékenysége nyomán az 
Európai Vidékfejlesztési Hálózatban 
együttműködő 27 tagország meg-
ismerheti a magyar fejlesztési ered-
ményeket és a hazai vidékfejlesz-
tő közösségek is tanulhatnak külföl-
di mintákból.  
Regisztráljon és tartozzon Ön is a 
Hálózathoz, érje el és hasznosítsa a 
fokozatosan kiépülő szolgáltatások, 
és egy nemzetközi adatbázis nyújtot-
ta előnyöket! Nincs tagdíj. A regiszt-
rálás csupán annyi kötelezettséget 

jelent, amit Ön önként felvállal a 11 
szakterület valamelyikén, rendezvé-
nyeinken és más közösségi fóruma-
inkon. 
Szakterületek

fenntartható és megújuló ener-
giaforrások alkalmazása
állattenyésztés, állattartás
szántóföldi növénytermesztés
élelmiszer feldolgozás.
vidéki örökség
kert- és természet közeli gaz-
dálkodás, bio és egyéb alter-
natív termelési módok

LEADER
Erdészet és vadgazdálkodás
Turizmus és vállalkozásfejlesztés
Társadalmi integráció humánerő-
forrás szolgáltatásfejlesztés
Tudás, innováció, kutatásfejlesz-
tés és informatika

Bővebb felvilágosítás elérhető: www.
mnvh.eu honlapon. 
Regisztrálhat az illetékes Helyi 
Vidékfejlesztési Irodában:
 Vargáné Szőke Krisztinánál.
6440 Jánoshalma Dózsa György u. 
123
Tel/fax: 06-77/850-034
Mobil: 06-70/770-8994
Email: janoshalmai@vkszi.hu

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ!
Jánoshalma, 

Dózsa Gy. u. 71. sz. 
(Volt Zöldségbolt)

Érd: +36-20-482-05-81
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OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  Tér jen be hoz zánk!

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

2,5 l-es Pepsi Cola 279 Ft/db- tól

Tchibo Family Classic 275 g-os 349Ft/db - tól

2 l–es Pet palackos bor  299 Ft/db- tól

100 g-os Táblás csokoládé 89 Ft/db-tól

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Az akció ideje: 2010. február 8-tól a készlet erejéig tart

Választás 2010

B. R. L. Jánoshalmi lakos felje-
lentést tett ismeretlen tettes ellen, 
aki 2009. november 30-án 18 és 
19 óra közötti időben Jánoshalma, 
Parcelokban lévő  lakóházába ajtó-
befeszítés módszerével behatolt, 
és onnan egy 32 collos képernyő-
jű Samsung LCD TV-t tulajdonított el 
kb. 100 ezer forint értékben. Rongá-
lási kár kb. 5 ezer forint. Az elköve-
tőt, L. J. jánoshalmi lakost a János-
halma Rendőrőrs nyomozói elfogták, 
a televízió az elkövetőnél lefoglalás-
sal megtérült.

 
Sz. I. Jánoshalmi lakos feljelentést 

tett ismeretlen tettes ellen, aki 2010. 
január 7-én 12 óra és 2010. január 
8. 9 óra közötti időben Jánoshalma, 
Kélesi utcai bekerített lakóház mel-
léképületéből, kerítésbontás mód-
szerével kb.: 2 mázsa vágott tölgyfát 

tulajdonított el . Cselekménnyel oko-
zott kár 4400-Ft. Az  elkövetőt, K. G.-t 
a Jánoshalmi rendőrök elfogták. A fát 
az elkövető eltüzelte.

T. H. jánoshalmi lakos bejelen-
tést tett, hogy édesanyja, T. I. jános-
halmi lakos, aki mániákus depresz-
sziója miatt kiskorúnak lett nyilvánít-
va, s 2010. január 10-én reggel 9 óra 
körül házából ismeretlen helyre távo-
zott. Távozása óta életjelet nem ad 
magáról.

Jánoshalmi rendőrök többféle 
intézkedést tettek az eltűnt hölgy 
megtalálása érdekében: kutatás, 
adatgyűjtés, meghallgatások, körö-
zés elrendelése. Majd a kutatás köz-
ben, nevezettet 2010. január 11-én 
reggel 6 órakor a lakása egyik ágy-
neműtartójában a családtagok talál-
ták meg.

Az utóbbi időben ismét megsza-
porodtak Jánoshalmán a területén a 
trükkös lopások. 

Az elkövetők vidékiek, akik igye-
keznek magányosan élő idősebb 
embereket felkeresni. A gépkocsiju-
kat távolabb állítják le és a házakhoz 
már gyalog érkeznek. 

Itt valamelyik szolgáltató (Démász, 
Dégáz) alkalmazottjának adják ki 
magukat és különböző indokokkal 
elérik, hogy a házba bejussanak. 
Módszerük többek között, hogy túlfi-
zetésre hivatkoznak és vissza akarják 
adni a pénzt a későbbi sértettnek, de 
csak nagy címletű bankjegyük van, 
ezért abból vissza kell adni. Hivatkoz-
hatnak arra, hogy pénzek sorszáma-
it fel kell írniuk. 

Utóbbi időben elterjedt, hogy az 
elkövetők a villanykörték fogyasztá-
sát akarták felmérni, vagy a villany-
órát leellenőrizni, ezért a lakót a ház-
ban az egyik elkövető le-fel küldö-
zi 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 körül-
ményeket felmérni, ennek célja is 
csak a figyelem elterelése.

Valamelyik ismerősre (háziorvos, 
családtag) hivatkozva pénzösszege-
ket kérnek el, vagy elérik, hogy a 
náluk lévő általában rossz minőségű 
terméket drágán megvegyék.

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

A fenti módszerek során a pénz rej-
tekhelyet kilesik, majd a sértett figyel-
mét elterelve azt eltulajdonítják. 

Az ilyen bűncselekmények tette-
seinek felderítése rendkívül nehéz, 
ezért a megelőzésre kell helyezni a 
hangsúlyt. 

A szolgáltatók és a Polgármeste-
ri Hivatal alkalmazottainak fényképes 
igazolványa van – azt mindig kérjük 
el -, de sem ők, sem egyéb hivatal 
készpénzt nem visz házhoz. 

Ha valakire hivatkoznak azt mindig 
ellenőrizzük le telefonon, vagy sze-
mélyesen. 

Egyedül élő idős emberek kapu-
jukat tartsák zárva, legyenek bizal-
matlanok az idegenekkel, azokat 
ne engedjék be, nagyobb összegű 
készpénzt ne tartsanak otthon.

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

A személyeket figyeljék meg, az 
esetleges rendszámot jegyezzék fel.       

Ezt a tájékoztatást az Ön számá-
ra a Polgármesteri Hivatal, a Posta 
és a Rendőrőrs együttműködésével 
juttatjuk el.  

A rendőrőrs indokolt 
esetben az alábbi 

telefonszámon hívható 
éjjel – nappal :
20-539-64-99

HUNYADI 
NÉPE

Já nos hal ma Vá ros
Ön kor mány za tá nak lap ja

Meg je le nik: ha von ta
Ki ad ja: Já nos hal ma Vá ros

Ön kor mány za ta
Fe le lős ki adó:

Czeller Zoltán polgármester
Szerkeszti a Szer kesz tő bi zott ság

A szerkesztésért felel:
Ágoston István

a Szerkesztőbizottság elnöke.
A szer kesz tő ség cí me: 

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1.

Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Összeállította: Blázsik Sándor

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.

Ké szült: Kó pia Kft. nyomdájában, 
Kis kun ha lason

Ügyeleti beosztás 
2010. február: 

  5. Dr. Faddi Zoltán
  6. Dr. Csoboth Johanna
  7. Dr. Csoboth Johanna
  8. Dr. Vándor Ilona
  9. Dr. Csoboth Johanna
  10. Dr. Dudás József
  11. Dr. Faddi Zoltán
  12. Dr. Mikó Attila
  13. Dr. Faddi Zoltán
  14. Dr. Faddi Zoltán
  15. Dr. Vándor Ilona
  16. Dr. Csoboth Johanna
  17. Dr. Korponyai Csilla
  18. Dr. Faddi Zoltán
  19. Dr. Mikó Attila (O.O.)
  20. Dr. Mikó Attila (O.O.)
  21. Dr. Vándor Ilona
  22. Dr. Csoboth Johanna
  23. Dr. Kishonti Attila
  24. Dr. Dudás József
  25. Dr. Mikó Attila
  26. Dr. Faddi Zoltán
  27. Dr. Kishonti Attila
  28. Dr. Kishonti Attila

Csak  SÜR GŐS és
 ÉLET VE SZÉ LYES 

eset ben ve he tő igény be!
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: Or vo si ren de lő 
          Já nos hal ma, Rá kó czi u. 7. 
          Te le fon: (06) 77/401-088

Or vo si ügye let

Anya köny vi hí rek

Házasságkötés 
2010. január hónapban

Rendőrségi hírek Lapunk legközelebb
2010. 

március  5-én 
jelenik meg 

Fizetett politikai 
hirdetéseket 
felveszünk!

Ára megtekinthető 
www.janoshalma.hu-n 

Szépségpatika
Miskolczi Nóra

Fodrász, pedikűrös,  
talpmasszőr
Jánoshalma, 

Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alapján  

Tel: 06-70/5038213 

Ősi, hatékony egészség-
megőrző és gyógyító módszer.

Részletek a 

címen 

Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

Japán masszázs!

http://yumeiho7.blogspot.com

-/--

nem volt.

2010. január hónapban születettek

Kiss Gábor Barnabás (Anyja neve: 
Szőke Rita), Ugrovics Laura (an: 
Ugrovics Judit), Pusenszki Patrik 
(an: Felvári Szilvia), Mészáros Eni-
kő (an: Bálint Tünde), Ragadics 
Mihály (an: Farkas Katalin).

GRATULÁLUNK!

forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

FIGYELEM FELHÍVÁS!

Az elmúlt hetek időjárása próbára tette a közlekedőket. Sűrű hóesés, csú-
szós utak, nehezítették a gyalogosok, kerékpárral motorkerékpárral és kisebb 
nagyobb gépkocsival közlekedők dolgát. Kisebb nagyobb megcsúszásos bal-
esetek előfordultak. Az utjaink viszonylag jól járhatók voltak. Az állami utakat 
kezelő társaság olyankor is sózta például a Dózsa György utcát, amikor a tel-
jesen száraz volt , és az égből sem hullott semmi, itt legalább is. Viszont ami-
kor hullott a hó késett a sózás. A nagyobb forgalmú önkormányzati utakat és a 
gyalogátkelő helyeket a Városgazda Kft. munkatársai homokkal szórták.

Általános tudnivalók, határidők   
  A magyar köztársaság elnöke kitűz-
te az országgyűlési képviselők 2010. 
évi választását.

Az első forduló napja: 
2010. április 11. vasárnap
A második forduló napja:
2010. április 25. vasárnap

A szavazás 
6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A választói névjegyzék
A választópolgárok a névjegyzék-

be történő felvételükről 2010. február 
12-ig kapnak értesítést.

A névjegyzék 2010. február 10-től 
február 17-ig tekinthető meg a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Ajánlás
A választáson jelöltet ajánlani 2010. 

március 19-ig ajánlószelvényen lehet.
A jelöléshez legalább 750 választó-

polgár érvényes ajánlása szükséges.
Szavazás

A választópolgár személyesen, 
lakóhelyén szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől 
távol lévő választópolgár belföldön 
igazolással, külföldön a Magyar Köz-
társaság nagykövetségein és főkon-
zulátusain adhatja le szavazatát.

Igazolás kiadását ajánlott levélben 
2010. április 6-ig, személyesen vagy 
meghatalmazott útján 2010. április 
9-én 16.00 óráig, a külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételt 2010. március 
19-én 16.00 óráig lehet kérni a lakó-
hely szerint illetékes jegyzőtől.

Szavazni egy egyéni választókerü-
leti jelöltre és egy területi listára lehet.

Részletes tájékoztatásért a polgár-
mesteri hivatalban működő választá-
si irodához lehet fordulni.

Bácsalmási OEVI 
elérhetőségei:  

Dr. Keresztury Monika jegyző – 
OEVI vezető elérhetősége:

Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.
Telefon: 79/541-455
Telefax: 79/541-470

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS
 SZOLGÁLAT:

Kozák Gáborné aljegyző – OEVI 
vezető-helyettes
(választással kapcsolatos szervezé-
si és egyéb feladatok) elérhetősége: 
Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.
Telefon: 79/541-456, 30/466-2522,
Telefax: 79/541-470
e-mail: valasztas@bacsalmas.hu
Bleszity Jánosné anyakönyvveze-
tő (névjegyzék vezetése, igazolások 
kiadása) elérhetősége:
Bácsalmás, Szt. János u. 13.
Telefon: 79/541-093   
e-mail:   akto@bacsalmas.hu
Sövény Imre és Babó Károlyné 
okmányirodai ügyintézők (választá-
si informatikai feladatok) elérhető-

sége: Bácsalmás, Szt. János u. 13. 
(Okmányiroda)
Telefon: 79/541-090, 79/541-092
Telefax: 79/541-092

e-mail: 
okmanyiroda@bacsalmas.hu.

Jánoshalma Helyi Választá-
si Irodájának elérhetőségei:

Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 77/ 501 031, 77/ 501 001
Telefax: 77/ 401 788
HVI vezető: dr. Benda Dénes címze-
tes főjegyző
Telefon: 77/ 501 031

E-mail: bendad@janoshalma.hu
HVI Informatikai felelőse: 

Ágoston Erika
Telefon: 77/ 501 011

E-mail: 
okmanyiroda@janoshalma.hu

HVI Információs szolgálat felelőse:
Ádám Tamás

Telefon: 77/ 501 001, 120 mellék
E-mail: 

kozbeszerzes@janoshalma.hu 

(an: Felvári Szilvia), 
(an: Bálint Tünde), 

Petróczky Fe renc Házasságkötés 

(an: Farkas Katalin).

GRATULÁLUNK!

Ugrovics Judit), 
(an: Felvári Szilvia), 

Petróczky Fe renc 

(an: Felvári Szilvia), 
kő (an: Bálint Tünde), 
Mihály (an: Farkas Katalin).

GRATULÁLUNK!


