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HUNYADI NÉPE

Vendégségben 
a Köztársasági Elnök Úrnál

Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke a régióban tett látogatása alkalmával 2010. március 1-jén 
Ópusztaszeren, a Kemencés Csárdában látta vendégül a Kiskunsági Nemzeti park és illetékességi területén lévő tele-
pülések polgármestereit.

Czeller Zoltán, Jánoshalma Város képviseletében örömmel tett eleget az Elnök Úr meghívásának. Az ebéd alkalmá-
val a polgármesternek volt alkalma beszámolni az utóbbi 4 évben elért eredményekről, a városban jelen lévő nehézsé-
gek leküzdésére tett lépésekről. Az eszmecseréhez csatlakoztak Bugac, Bugacpusztaháza és Móricgát polgármesterei 
is. Sólyom László meghallgatva a beszámolókat, arra biztatta a települések vezetőit, hogy ne veszítsék el pozitív hozzá-
állásukat, józan értékszemléletüket kritikus helyzetben sem, óvakodjanak a nehézségek szélsőséges megítélésétől.

A gazdasági válság és a magyar 
kormány önkormányzatokat érintő 
megszorításai következtében 2010-
ben majdnem lehetetlen feladat volt 
működőképes költségvetést elfogad-
ni. A Képviselő-testület az előző négy 
évben igyekezett racionális döntése-
ket hozni, azonban így is a rendszer-
váltás óta eltelt két évtized egyik, ha 
nem a legnehezebb költségvetési 
éve elé néz a város. Ennek oka, hogy 
az önkormányzat 2010. évi állami 
forrásokból származó bevételei reál-
értéken is elmaradnak a 2009. évitől, 
tehát a pénzügyi feltételek tovább 
romlottak. Ezek a tények az intéz-

mények működtetését, a fenntartási 
költségek, és a kötelező feladatok 
finanszírozását nehezíteni fogják az 
év során.

A probléma egyik okozója a nor-
matíva bevételek fokozatos csökke-
nése, a másik, hogy a rendszerváltás 
óta Jánoshalma iparűzési és egyéb 
adóbevételei is folyamatosan csök-
kennek. Ennek oka, hogy nem jöttek 
létre tartósan új munkahelyek, az ál-
lam közmunkaprogramokat finanszí-
roz, ami ideiglenes és pár hónapig 
tart. A rendszerváltás után létrejövő 
kis- és közép-vállalkozások helyzete 
is egyre nehezebb, sokan a túlélé-

sért küzdenek. A Képviselő-testület 
adótételeket 2010-ben sem emelt, 
új adót nem vezetett be, a vállalko-
zók, a lakosság további terhelését 
ezen a téren nem tartotta elfogad-
hatónak. Ennek oka, hogy a mai 
gazdasági környezetben a régeb-
ben meghatározott adó mértéket is 
nehezen tudja teljesíteni a lakosság. 
Másik fontos indok, hogy a szenny-
vízcsatorna beruházáshoz LTP-t kell 
fizetni az ingatlan tulajdonnal rendel-
kező családoknak, több terhet nem 
célszerű felvállalni.

(folytatás a 3, oldalon)

Helyzetünk a számok tükrében

A Jánoshalmi Kistérségi 
Egészségügyi Központ beruházás hírei

Március 1-től regisztrációs 
jegyet kell venniük a 

díjmentesen utazóknak 

Nőnapi gondolatok

Az önkormányzatok eljutottak tűrőképességük végső 
határáig.  2010-ben 40 millió forinttal  kevesebbet  juttat  a
kormány a jánoshalmi gyermekekre

Részletek a 2. oldalon 

A KRESZ 60 ponton válto-
zott. A változtatásokról a 

9. oldalon 
tudhat meg részleteket. 

Az autóbuszjáratok  
változásáról 

menetrendi értesítőt a 
11. oldalon olvashat. 

Építkezés1. 
A kistérségi járóbeteg-szakellátó in-
tézet építési munkálatai az ütemterv-
nek megfelelően haladnak.
Megvalósult munkák:

Az épület tartószerkezetének ki-• 
építése (alapozás, pillér, födémek, 
gerendák)
Falazott szerkezetek kiépítése,• 
Tetőfedés,• 
Talajnedvesség- és csapadék víz-• 
szigetelések kiépítése,
Úsztató réteg kiépítése,• 
Aljzatok,• 

Gépészeti és elektromos alapháló-• 
zat kiépítése,
Védőcsövezés,• 
Geotermikus szondák elhelyezése • 
(24 db).

Jelenleg folyamatban lévő munkák:
Gipszkarton falak építése,• 
Gépészeti és elektromos szerelés,• 
Homlokzati hőszigetelés,• 
Vakolás.• 

A projekt jelenlegi pénzügyi teljesíté-
sének felülvizsgálata szerint a febru-
ár végi teljesítés 42-45%-ra tehető.

(folytatás a 3. oldalon)

Regisztrációs jegyet kell váltaniuk hétfőtől a vasúton és a helyközi autó-
buszjáratokon díjmentesen utazóknak - a 6 éven aluliaknak, a 65 éven felüli-
eknek, a hadirokkantaknak, a hadiözvegyeknek, a menekülteknek - a belföldi 
forgalomban. A jegytípus gyakorlati haszna az, hogy így nyomon követhetők 
a közösségi közlekedéshez kapcsolódó utazások, ismertté válnak az utazá-
si távolságok, időszakok, az információk segíthetnek a menetrendek előké-
szítésében. A regisztrációs jegy alkalmazása alapozza meg a kedvezmény-
rendszer átalakításának további lépéseit.

Jánoshalma Város Önkormányzata 
tisztelettel 

meghívja Önt  
2010. március 15-én az

 1848-as forradalom és szabadságharc 
évfordulóján rendezett ünnepségsorozatra

Program
  9 óra Szent Anna templomban Ünnepi szentmise
10 óra Hősi Emlékműnél koszorúzás 
            Városi Sportcsarnokban ünnepi műsor

Beszédet mond:
         Bányai Gábor országgyűlési képviselő
                                      a Bács-Kiskun Megyei közgyűlés elnöke

Köszöntőt mond: 
         Guszton András Temerin polgármestere

Fellép:
a temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület

Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdal-
mas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövő gyer-
mek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit irányítod, gondját vise-
led, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahová mindig visz-
szatérhet.

Hála neked, nő, aki feleség vagy, aki sorsodat visszavonhatatlanul egy 
férfiéhoz kapcsolod, önmagatok kölcsönös elajándékozásában szolgálva a 
közösséget és az életet.

Hála neked, nő, aki leány és nővér vagy, aki érzékenységeddel, intuitív 
adottságoddal, önzetlenségeddel, állhatatosságoddal gazdagítod a szűkebb 
családot, s általa a társadalom egész életét.

Hála neked, dolgozó nő, aki a szociális, gazdasági, kulturális, művészeti és 
politikai élet minden területén jelen vagy-azért, hogy nélkülözhetetlen módon 
hozzájárulsz az értelmet és az érzelmet összekapcsoló kultúra fölépítéséhez, 
az életnek a „misztériumra“ mindig fogékonyértelmezéséhez, az emberibb 
gazdasági és politikai struktúrák létrehozásához. 

Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy! Női mivoltodban gyökerező érzékeny-
ségeddel gazdagítod a világ megértését és hozzájárulsz az emberi kapcsola-
tok teljes igazságához.

II. János Pál pápa levele a nőknek 
a Nők IV. Világkonferenciája 1995. szeptember

Tisztelt hölgyeim, 
lányok, kisasszonyok, asszonyok, édesanyák és nagymamák!

Nőnap alkalmából ezekkel a gondolatokkal,
 tisztelettel köszönti Önöket:

Czeller Zoltán polgármester
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a tavalyi évben adójuk 
1 %-át a  „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak 

utalták. Az összegből, amely 254.312,- Ft volt,  az udvari játékok egy 
részét újítottuk fel. Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk 

Önöktől kérni.
A Bölcsőde és az Óvodák játszó udvarának felújítását folytatjuk, eh-

hez kérjük a segítséget.
Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!
 Mikó Mária intézményvezető

Köszönet!

2010. február 6-án, a hagyomá-
nyokhoz híven került megrendezésre 
a Batthyány utcai óvoda és a Bölcső-
de szülői közösségének jótékonysá-
gi bálja. 

Bálunkat az ősszel csodálatosan 
felújított Diákélelmezési konyhán ren-
deztük meg. A díszítésről két lelkes 
és ügyes kezű szülő gondoskodott. 
A talpalávalót a CSINYA TRIÓ szol-
gáltatta, ismét nagy sikerrel. 

Kovács Imre szakácstudományát 
dicséri a remekül elkészített mar-
halábszár pörkölt, melyet a TASKÓ 
savanyúság tett még kitűnőbbé. A 
vacsorát a szülők által készített házi 
sütemények koronázták meg. 

Mindenki örömére a tombolatár-
gyaknak készített asztalok roskadá-
sig megteltek, az értékesebbnél érté-
kesebb felajánlásokkal. A szerencse 
a szülők és a vendégek mellé pár-
tolt, így sokan térhettek haza értékes 
ajándékokkal. 

A bál fergetegesen jó hangula-
tát a több mint fél milliós bevétel tet-
te felejthetetlenné, amelyből az óvo-
da és a bölcsőde játékkészletét sze-
retnénk bővíteni, a gyermekek nem 
kis örömére.

Minden résztvevő és támogató 
szülőnek köszönjük a felajánlását! 
Köszönjük az egyéni támogatók fel-
ajánlásait, támogatását!

Támogatóink:
Ádám-Éva – Divatáru, Agroprodukt 
Kft., Baloghné Nagy Adrienn kozmeti-
kus, Benkő Patika, Czeller Zoltán pol-
gármester, Csényi Lászlóné – Gyógy-
növény Drogéria, Csernák Ferencné 
– élelmiszer bolt, Dági – Műszaki 
kereskedés, Dobó Söröző, Doszpod 
cukrászda, Doszpod József, Dr. Ber-

ta Péter - Szimba Kisállatrendelő, Dr. 
Erdődi János – Delfin Állatgyógy-
ászati Patika, Dr. Horváth Kata-
lin , ELEKTRO-COMFORT Műsza-
ki  Áruház, Faragó Tibor autósze-
relő, Felső-Bácskai Műmalom, 
Ferencz Andrásné - Tüzeléstechni-
kai szakbolt, Filléres bolt, Gyurcsik 
Ottó, Hangya ABC – Titanius 2006. 
Kft., Holblönder József - autós bolt, 
JOE festéküzlet, KezoComp Számí-
tástechnikai Szaküzlet, Julika Zo-é 
Cukrászda, Kasziba Róbert Cintia 
Zöldségbolt, Keleti Nagyáruház – 
Dózsa Gy. utcai, KICSIRICSI Kft., 
Kiss Péter – Kiss Árpád vállakozók, 
Koch Csaba, Kondra Tünde virág-
bolt, Korzó étterem, Kotró-Víz – Kotró 
Tibor, KUNVIN Borászati Kft. , Majer 
Tamásné – Süni Papírbolt, Nagy Ist-
ván – virágbolt, Otthon  ajándéküz-
let, Pethő Zoltán, Renner BT., Gomba 
Büfé, TI-TI Gyermekruha Bolt, Piros-
ka – Gazdabolt, Rátvai Dezső – vál-
lalkozó, Romsics Andrea kozmetikus, 
Sódar Melinda és Molnár István , Stí-
lus – Lakatos László, Szabó Gábor, 
Szegedi István és Szegedi Istvánné 
– vállalkozó, Széll Zoltán, Szent Anna 
Katolikus Általános Iskola és Diák-
otthon, Táborosi Lászlóné – masz-
szőr, Taskovics Tibor és Taskovics 
Tiborné – Taskó savanyúság, Tran-
zit étterem, Trigo-Fix Kft., Turcsik Atti-
la vállalkozó, Turcsik Mihályné vállal-
kozó, Tűzker IMP Tüzeléstechnikai 
Bt. , Univel Coop Zrt., Városgazda 
Kft. – Juhász Zsolt, Városházi Gyógy-
szertár – Kaszibáné Birkás Erzsébet, 
Zsebiné Marika – „Pajdúság” bolt

Haukné Csiszár Márta
a Bölcsőde szakmai vezetője

Jótékonysági bál!

Tréfás mesejátékkal lepték meg az óvó nénik a gyerekeket húshagyó kedden, a Radnóti utcai óvodában. 
A vidám jelenet mindenki örömére szolgált, s mintegy záróakkordja volt a farsangi időszaknak. 

A Képviselő-testület 2010-ben is 
a tavalyi szinten járul hozzá a város 
költségvetéséből az oktatási felada-
tokhoz, de az újabb nagymértékű 
normatíva kiesés már nem pótolha-
tó.

2009 őszén a Felső-Bácskai tér-
ség települései azt kérték a minisz-
terelnöktől, hogy a 2010-es költség-
vetés önkormányzatokra vonatkozó 
részét vonja vissza. A polgármeste-
rek már ekkor jelezték, hogy a költ-
ségvetés tervezet több település éle-
tében csődhelyzetet eredményez-
het. Ennek ellenére az országgyűlés 
elfogadta az önkormányzatokat súj-
tó megszorító intézkedéseket. Ebben 
az évben a települések olyan helyzet-
be kerültek, hogy lehetőségük sincs 
a feladatok megbízható ellátására a 
költségvetés egyensúlyának megtar-
tása mellett. 

Jánoshalma város önkormányza-
ta az utóbbi 4 évben-amióta a for-
ráselvonás különösen nagymértékű-
vé vált-már mindent megtett azért, 
hogy racionalizálja a rendszert, az 
intézmények működését. Nincs hon-
nan elvenni már, nincs honnan spó-
rolni. A kormány folyamatos forrásel-
vonása az önkormányzati rendszer-
ből, gyakorlatilag az intézmények 
fenntarthatóságát veszélyezteti. Az 
oktatástól elvont normatíva rendkívül 
érzékenyen érinti a várost, különösen 
úgy, hogy az egészségügyi, és szoci-
ális intézmények fenntartásának fele-
lőssége is az önkormányzaté.

Czeller Zoltán polgármester és 
Kovács József Pénzügyi, Jogi és Ügy-
rendi Bizottság elnöke február 16-án, 
a Hunyadi iskola dísztermében tájé-
koztatta a pedagógusokat a 2010-

es költségvetés oktatásügyet érintő 
részleteiről. A polgármester az álla-
mi normatíva elvonás tényadatainak 
ismertetése mellett beszélt az okta-
tási intézmények pályázati úton törté-
nő felújításáról, ami a Batthyány utcai 
óvoda, és a Hunyadi iskola épületé-
nek, vmint. a Diákélelmezési Konyha 
felújítására beadott pályázatot jelenti. 
Ismertette a város bevételeinek növe-
lésére irányuló törekvéseket, amelye-
ket a Képviselő-testület kiemelt fon-
tossággal kezel. A polgármester hoz-
zátette, az intézkedések eredményei 
a következő években már megmutat-
koznak, konkrétan a laktanya terüle-
tek értékesítése, iparűzési adóbevé-
telek növekedése címen. 

A pedagógusok közül többen fel-
szólaltak, hangot adva felháborodá-

suknak az állami normatíva újabb 
csökkenése miatt. Véleményükben 
kifejtették, hogy az újabb elvonások 
közben a pedagógusok egyéb terhei 
fokozatosan növekednek, félő, hogy 
ez az állapot már a tanítás minőségé-
nek rovására megy.

A polgármester a jelenlegi nehéz 
helyzetben való helytállásra kérte a 
pedagógusokat, megköszönte az 
oktatási intézmények vezetőinek és 
a gazdasági vezetőknek a város Kép-
viselő-testületével való példaértékű 
együttműködését. Leszögezte, hogy 
Jánoshalma Város Önkormányzata 
és Képviselő-testülete ezután is min-
den tőle telhetőt meg fog tenni az 
oktatási intézmények működőképes-
ségének megőrzése érdekében.

-r -n

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy személyi 
jövedelem adójuk 1 %-ával támogassák a 

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítványt. 
Adószámunk: 18343744-103

Köszönettel Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány kuratóriuma

Felhívás!
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!

Ők a miértet nem értik, csak csúsznak lefelé

2010. március 29-én, 
30-án és 31-én

   játszónapot szervezünk leendő 
óvodásoknak, szüleiknek

 és nagyszüleiknek.

2010.  március 29-én (hétfőn)
a Radnóti utcai óvodában 

830-tól, 1130-ig tekinthetnek be 
valamennyi csoportunkba, birtokba 

vehetik az udvari játszószereket

2010. március 30-án (kedden) 
a Petőfi utcai óvoda 

tartja nyitva kapuit az ismerkedni 
vágyóknak,

 830-tól, 1130-ig.

2010.  március 31-én (szerdán)
 a Batthyány utcai óvoda

 nyitja ki kapuit az érdeklődőknek.  
830-tól, 1130-ig van lehetőség min-

dent megnézni és kipróbálni.

ISMERKEDÉS AZ 
ÓVODÁVAL!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Az Óvoda vezetősége

Az önkormányzatok eljutottak tűrőképességük végső határáig

2010-ben 40 millió forinttal 
kevesebbet juttat a kormány
a jánoshalmi gyermekekre
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(folytatás a 1. oldalról)

2. Építési engedély és kiviteli terv 
módosítása:

A kiviteli terv módosítására két prob-
léma felmerülése miatt volt szük-
ség:

A jelenleg hatályos építési enge-• 
délyben a tűzvédelmi előírások-
nak való megfelelést többek kö-
zött egy biztonsági lift kialakítása 
szolgálja. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a lift áramellátását a 
vezetékes áramtól független úton, 
azaz aggregátor segítségével is 
biztosítani kell.
Az imént említett megoldás kivált-
ható egy megfelelő „tűzállóságú“ 
helyiség kialakításával, ahol tűz 
esetén a mozgássérültek a tűzoltó-
ság megérkezéséig biztonságosan 
elhelyezhetők. A tűzállóság a meg-
felelő nyílászárók és falak kialakítá-
sával biztosítható.
A két megoldás között lényeges 
költségeltérés nincs, viszont üze-
meltetési szempontból sokkal elő-
nyösebb a második variáció. (nincs 
karbantartási díj, esetleges javítási 
díj vagy új aggregátor beszerzés 
meghibásodás esetén)
2009. november•  hónapban a há-
ziorvosokkal egyeztetés történt, 
amely során kiderült, hogy a pá-
lyázatba eredetileg tervezett 2 db 
háziorvosi rendelő helyett 4 db 
kiépítésére van igény.
A módosítás fő oka elsősorban az 
volt, hogy a betegellátás egy he-
lyen, koncentráltan, az új egész-
ségügyi központban legyen meg-
valósítva, megkönnyítve ezzel a 
lakosság szolgáltatásokhoz való 
hozzájutását.
Tekintettel arra, hogy a pályázat 
kizárólag a szakorvosi ellátást fi-
nanszírozza, a Közreműködő Szer-
vezettel történő egyeztetéseket 
követően jóváhagyásra került a to-
vábbi 2 db rendelő épületen belüli 
kialakítása. 
A módosított tervek elkészültek, je-
lenleg engedélyezés alatt állnak.

Eszközbeszerzés:3. 
Az orvosi műszerekre és informa-
tikai eszközökre vonatkozó közbe-

szerzési kiíráshoz szükséges spe-
cifikáció összeállítása folyamatban 
van. Az eredeti eszközlista módosítá-
sára volt szükség egyrészt azért, mert 
a kiviteli tervek módosítása végett az 
elhelyezésre kerülő eszközökben is 
változás következik be, másrészt pe-
dig változtak a járóbeteg-szakellátó 
működéséhez szükséges minimum 
feltételekre vonatkozó jogszabályok.
A közbeszerzési kiírás előrelátható-
lag március hónap folyamán jelenik 
meg.

Helyszíni ellenőrzés:4. 
A 2010. február 17-én Közremű-
ködő Szervezet munkatársai – 
program koordinátorok, a pénzügyi 
osztály munkatársai és egy építész 
szakember - folyamatkövető, rend-
kívüli szakmai-pénzügyi ellenőrzést 
tartottak, amely során a következő 
észrevételek merültek fel:

Az építkezés a tervezetthez képest • 
a megfelelő ütemben halad
A tájékoztatással és nyilvános-• 
sággal kapcsolatos tevékenység 
a pályázatban vállalt feltételeknek 
megfelelő

A projekt menedzsment munkája • 
és működése hatékony
A projekt menedzsment irodában a • 
pályázattal kapcsolatos dokumen-
tumok (projekt dosszié, szerződé-
sek, közbeszerzési dokumentáció, 
számlák és a hozzájuk kapcsolódó 
teljesítés igazolások) megfelelően 
rendelkezésre állnak

Az ellenőrzés során tehát kiderült, 
hogy a beruházás tervezett befe-
jezése összhangban van az ütem-
tervvel, a jelenlegi előrehaladás 
pedig megfelel a Támogatási Szer-
ződésben vállaltaknak.

Kapcsolatfelvétel 5. 
a helyi orvosokkal:

A háziorvosokkal való együttmű-
ködést szükségesnek tartottuk a 
jövőbeni hatékony működtetés ér-
dekében, így az első egyeztetésre 
2009. november hónapban került 
sor, amelynek eredményeképpen 2 
db meglévő háziorvosi rendelő mellé 
további 2 db került kialakításra.
A második egyeztetésen fontosnak 
tartottuk az orvosok megkérdezését 

a rendelőik berendezését illetően, 
hogy minden eszköz a megfelelő 
helyre kerüljön, a rendelők berende-
zése mind az orvosok, mind a bete-
gek szempontjából optimális legyen. 
A háziorvosok az eddig használt esz-
közökkel szerelik fel a rendelőiket.
Az egyeztetéseket követően a házi-
orvosok részéről is kialakult az igény, 
hogy havi rendszerességgel történő 
megbeszélések során törekedjünk 
együtt a megfelelő feltételek kialakí-
tására.
2010. január hónapban egyeztetés 
történt a fogorvosokkal is, mert az 
építési munkálatok abba a stádiumba 
érkeztek, hogy lehetőség adódott a 
berendezéseikhez szükséges elekt-
romos és gépészeti vezetékek meg-
felelő módon történő elhelyezésére.
2010. március hónapban a gyer-
mekorvosokkal és a védőnőkkel 
való egyeztetés esedékes.

Működtetés:6. 
A közelmúltban megkezdődtek az 
egyeztetések az épület működtetésé-
vel kapcsolatos kérdésekben.
A működtetéssel kapcsolatos elsőd-
leges feladat a megfelelő szakem-
bergárda kiválasztása és a beteg 
utak elemzése.
A szakembergárda megválasztá-
sához elsősorban a környező tele-
püléseken praktizáló szakorvosok 
felkeresése történik meg, valamint a 
pályázatok meghirdetésre kerülnek a 
legfőbb orvosi lapokban.
Az egészségügyben irányadó adato-
kat folyamatosan figyelemmel kísér-
ve, 2010. október hónaptól meg kell 
teremteni a szakrendelő működésé-
hez szükséges pénzügyi feltételeket. 
Ennek érdekében felmerült egy tér-
ségi, esetlegesen megyei szintű ösz-
szefogás kérdése, amelynek tagjai a 
térségben működő szakrendelők és 
kórházak lennének. Az összefogás 
elsősorban a beteg utak megszerve-
zésében és az egyes intézmények-
ben szakrendeléseket végző orvosok 
munkájának összehangolásában mu-
tatkozna meg.
Jánoshalma, 2010. február 22.

Kovácsné Czeller Anett

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

A Napközi Otthonos Óvoda és Böl-
csőde, Pedagógiai Szakszolgálat és 
a Szent Anna Katolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Diákotthon vezetőjé-
vel történt egyeztetés alapján az óvo-
dai és böcsődei beiratkozás időpont-
ja 2010. április 12 – 23-ig tart, hét-
főn, kedden, szerdán és csütörtökön 
8 órától 16 óráig,  pénteken 8 órától 
12 óráig.

Tanköteles tanulók: közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 66.§ (6) 
bek. úgy rendelkezik, hogy az isko-
lába a tanköteles tanulókat az első 
évfolyamra a városi önkormányzat 
által meghatározott időszakban kell 
beíratni. 

A Szent Anna Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Diákotthon, vala-
mint a Hunyadi János Általános Isko-
la, Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium igazgatója megállapodott 
abban, hogy a leendő elsősök beíra-
tását 2010. március 26-án, pénte-
ken 8 órától 16 óráig és 2010. már-
cius 27. szombaton 8 órától 12 óráig 
bonyolítják le. 

Az óvodai felvétel  és iskolai 
beiratkozás időpontjai

Helyzetünk a 
számok tükrében A legtöbb esetben az ellenőr-

zés szó negatív érzelmű hangulatot 
kelt bennünk, noha sokszor nem is 
gondolunk bele a legkézenfekvőbb 
dologba, miszerint éppen nekünk 
állampolgároknak az érdekeit szem 
előtt tartó ellenőrzésekről van szó.

Nyilván mindenki találkozott már 
a kéményseprő-ipari kötelező köz-
szolgáltatással, melyet települé-
sünkön központi, az önkormány-
zatokra kötelező szabályozás alap-
ján a többször módosított 27/2000. 
(XII. 21.) Ör. számú helyi rendelet 
szabályoz. 

E jogszabály lényege, hogy a 
jánoshalmi székhelyű TŰZKER IMP. 
Tüzeléstechnikai Szolgáltató és 
Kereskedelmi Bt. rendszeres időköz-
önként ellenőrzi a lakások kéménye-
it és azok tartozékait, díjfizetés elle-
nében. Valljuk be, e tevékenységük 

nekünk állampolgároknak az érdeke-
it szolgálja, a mi biztonságunkat tart-
va szem előtt.

A kéményseprő-ipari kötelező köz-
szolgáltatás azonban kétélű kard: 
nemcsak a TŰZKER IMP-nek, de 
nekünk is vannak kötelezettségeink, 
amelyeket szintén szabályoz az emlí-
tett helyi rendelet. Ezek közül, az 
ellenőrzéssel összefüggésben a leg-
fontosabb, hogy kötelesek vagyunk 
a szakemberek számára biztosíta-
ni az érintett helyiségekbe való beju-
tást és megfizetni az esedékes díjat. 
Sajnos vannak néhányan, akik köte-
lezettségüknek nem, vagy csak rész-
ben tesznek eleget.

A fenti kötelezettségeink be nem 
tartása szabálysértésnek minősül, 
és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

Érdemes tehát a ránk vonatko-

zó kötelezettségeket maradékta-
lanul betartani, és a közszolgálta-
tás néhány száz, esetenként néhány 
ezer forintos díját kifizetni. Ne feled-
jük: itt alapvetően nem a pénztár-
cánkról, hanem az egészségünkről 
és biztonságunkról van szó.

Ellenőrzés vagy bírság? Nos, azt 
hiszem, ésszerű és célszerű az előb-
bit, a néhány perces kéménysep-
rői ellenőrzést választani, mint egy 
esetleges szabálysértési eljárás vég-
eredményekét kifizetni a harmincezer 
forintos pénzbírságot.

A kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás 2010. évi díjai megtalálhatók 
a www.janoshalma.hu honlapon a 
27/2000. (XII. 21.) Ör. számú helyi 
önkormányzati rendelet mellékleté-
ben. 

Szilágyi Szabolcs

Ellenőrzés vagy bírság?

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete 2010. évben ismét meghirdeti 
A tisztább és rendezettebb Jánoshal-
máért c. környezetszépítési versenyt 
az előterjesztés mellékletében részle-
tezett 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 elbírálá-
sának 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

(folytatás az 1. oldalról)
A költségvetési egyensúly és a 

feladatok finanszírozhatóságának 
érdekében határozott csökkentése-
ket kellett kérni az önkormányzati 
intézményektől és költségvetési 
szervektől. Rendkívül takarékos, ún. 
„válság költségvetést” készítettek az 
intézmények a nehéz időszak túlélé-
se érdekében. Ez a költségvetés to-
vábbra is az Önkormányzattal együtt-
működve, együtt gondolkodva lehet 
csak működőképes. A városban már 
meglévő munkanélküliség mértékét 
figyelembe véve, további intézmény-
átszervezést, létszámleépítést nem 
tervezett a Képviselő-testület 2010-
ben. A költségvetés elfogadásakor 
fő szempont volt, hogy munkahely 
nem szűnhet meg, emellett min-
den önként vállalt feladatot, ha 
szerényen is, de finanszírozni kí-
ván a városvezetés.

A város bevételeinek normatíva 
csökkenése iskoláinkat, óvodáinkat 
érinti talán a legjobban. Számokban 
mindezt kifejezve, az oktatás terü-
letén az állami normatív támogatás 
a 2009-es évhez képest majdnem 
16% -kal csökkent, összegszerűen 
41,7 millió forinttal. 

Visszatekintve a tavalyi évre, Já-
noshalma Város 2009. évi költség-
vetésében az Intézmények igénye 
1.555.597E Ft volt. Az elfogadott költ-
ségvetés 136.856E Ft-os csökkentés 
után a bevételi és egyben kiadási 
főösszeg tekintetében is 1.418.741E 
Ft volt, amely 63.173E Ft forráshi-
ányt tartalmazott. A város 2010. évi 
költségvetésében az Intézmények 
1.669.268E Ft igényt nyújtottak be. 
Ezzel szemben az Önkormányzat 
2010. évi elfogadott költségvetés-
ében a bevételi és egyben kiadási 
főösszege 1.548.384E Ft lett. A ter-
vezett bevételi főösszegből előző évi 
pénzmaradvány 3.563E Ft, működé-

si célú hitelfelvétel címén 69.025E 
Ft-ot hagyott jóvá a Képviselő-tes-
tület. Ebben az évben felhalmozási 
célú hitelfelvétel címen 16.807E Ft 
szerepel a költségvetésben.

Az intézményi fejlesztéseket, fel-
újításokat, továbbra is pályázatokon 
nyerhető forrásból tervezi a Képvise-
lő-testület megvalósítani. A pályáza-
tokhoz szükséges önerő a kötvény-
kibocsátásból biztosítható. A város 
által kibocsátott 500 millió forintos 
kötvényből a költségvetés elfoga-
dásakor 451,8 millió forint volt ka-
matozó betétben lekötve. Ebből az 
összegből és a kamataiból a testület 
által tervezett, és pályázaton forrást 
nyert fejlesztési programok megva-
lósításra kerülhetnek. 

Összességében elmondható, 
hogy a 2010-es költségvetés, több 
lépésben egyeztetve az Intézmény-
vezetőkkel, Gazdasági Vezetőkkel, 
a módosítások után biztosítani tudja 
az Intézményeink takarékos túlélést 
szolgáló működését. Fűtésre, az 
energiaköltségekre lesz forrás, ellen-
ben tervszerű állagmegőrzésre nem 
futja a szűkös keretből. A költségve-
tés egyensúlyát a költségcsökken-
tő és bevételnövelő intézkedések 
ellenére is csak hitelfelvétellel tudta 
megteremteni az Önkormányzat. A 
működési költségeket kényszerű-
ségből-csakúgy, mint az előző évek-
ben- racionális szintre kellett leszorí-
tani, hogy minél kisebb mértékű hitel 
felvételére kényszerüljön a város.

Köszönöm az Intézményvezetők 
és Intézményi Dolgozók költségvetés 
készítése során tanúsított együttmű-
ködését. Köszönjük, hogy megértet-
ték, az egyre nehezedő feladatokat 
együtt kell megoldanunk, nemcsak 
magunkért, hanem a városért is.

Kovács József
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság   

elnöke

A Jánoshalmi Kistérségi 
Egészségügyi Központ 

beruházás hírei
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Február 10-én az FVM Agrár-szakkép-
ző Központ adott otthont a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési és Képzési Bi-
zottság soron következő ülésének. 
A Regionális Fejlesztési és Képzési 
Bizottságok 2008-ban álltak fel. Fel-
adatuk sokrétű: 
-kidolgozza - a régió hosszú- és 
középtávú területfejlesztési koncep-
ciójának, illetve a régió fejlesztési 
programjának részeként - az iskolai 
rendszerű szakképzés fejlesztésének 
irányát,

-közreműködik az iskolai rendszerű 
szakképzés és az iskolarendszeren 
kívüli szakképzés, a közoktatásban 
és a felsőoktatásban folyó szakkép-
zés összhangjának megteremtésé-
ben,

-meghatározza a szakképzés fejlesz-
tési irányait és beiskolázási arányait 
a régióban,

-részt vesz az iskolai rendszerű szak-
képzés fejlesztésével összefüggő 
pályázatok, fejlesztési programok 
elkészítésében, lebonyolításában,

-részt vesz a pályakövetési rendszer 
működtetésében,

-a régióban működő helyi önkor-
mányzatoknál kezdeményezi a 
szakképzés-szervezési társulás meg-

alakulását.
A bizottság tehát nagyon fontos 

szerepet tölt be a régióban, hiszen 
gyakorlatilag az iskolarendszerű szak-
képzés megrendelőjeként eldönti, 
hogy az iskolák milyen szakmákban 
hány tanulót iskolázhatnak be, dönt a 
szakképzési pályázatokról is. A jános-
halmi iskola a 2008-as évben 23 millió 
forintot kapott a precíziós gazdálko-
dás alapjait jelentő GPS-rendszerű 
erőgépirányító rendszer kiépítésére. 
A bizottság feladata és felelőssége az 
adott régió munkaerő-piacának keres-
leti igényeit meghatározni, továbbá az 
adott régió gazdasági fejlődésének 
előmozdításához kapcsolódó munka-
erő-szükséglet változásait folyamato-
san nyomon követni. 

A Dél-alföldi RFKB 30 tagú, amely-
ben képviselteti magát minden kép-
zésben érintett minisztérium, a gaz-
dasági szféra munkaadói, valamint a 
kamarák és érdekszövetségek. 

Dr. Pap Jánosné elnök asszony 
megnyitóját követően Taskovics Pé-
ter főigazgató-helyettes köszöntötte 
a megjelenteket és támogatásukat 
kérte a mező- és erdőgazdasági gé-
pésztechnikus, valamint a panziós, 
falusi vendéglátó képzés fenntartá-

sához. Azóta az iskola benyújtotta az 
ehhez szükséges iratokat, melyben a 
kezdeményezést a fenntartó, az illeté-
kes kamarák, valamint az AXIÁL kft, a 
Febagro kft, a Király Lovastanya, va-
lamint az iskola bakódpusztai munkál-
tató partnerei is támogatóan írták alá, 
mellyel kifejezték szándékukat, hogy a 
következő években a végzett tanulók 
jelentős részét foglalkoztatni kívánják. 
Bejelentette, hogy az iskola szeptem-
bertől előrehozott szakképzés kereté-
ben indítja három éves képzési idő-
ben, csak szakképzési évfolyamokkal 
a növénytermesztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó szakma oktatását, 
ami hasonlítani fog a régi szakmun-
kásképzéshez. Az időközben beér-
kezett általános iskolai jelentkezések 

visszaigazolták a döntés helyességét, 
hiszen sokan választották ezt a szak-
mát. Lényegesen kevesebb óraszám-
ban tanulnak majd a tanulók magyart, 
matematikát és egyéb közismereti 
tárgyakat.

 Az ülésen kiderült, hogy van olyan 
iskola a régióban, aki szeptembertől 
már csak ilyen képzést akar indítani.

A továbbiakban a bizottság hat új 
határozatot hozott. Többek között a 
bizottság az érintett TISZK-eknek azt 
javasolta, hogy a gazdálkodóktól ka-
pott fejlesztési támogatást a „fejlesz-
tendőként” besorolt szakképesítések 
gyakorlati oktatása és képzése tárgyi 
feltételeinek a fejlesztésére használják 
fel.

Elhangzott, hogy az idei évben is-

mét meghirdetésre kerülnek – bár 
felére csökkentett összeggel - a de-
centralizált pályázatok, amelyből az 
iskola már több alkalommal jelentős 
fejlesztési forráshoz jutott.

A bizottság tagjai megismerhették a 
szakképző központ felépítését, az is-
kola működését, feltételeit is, amelyről 
elismeréssel nyilatkoztak. Az elemző 
és képzési szerkezetet megállapító 
munkabizottság vezetője Pető István 
osztályvezető, de több bizottsági tag 
is elmondta, hogy a jánoshalmi iskolát 
a megye meghatározó mezőgazdasá-
gi szakképző intézményének tartja.

Az iskola tantestülete több évtize-
des szakmai munkája elismerésének 
tekinti, hogy gazdája lehetett a ren-
dezvénynek.                  ikor és -cs -er

„Hittel, szívvel, szorgalommal Felső-
Bácska fejlődéséért!”

Tisztelt Választók!
Kedves Támogatóim!

Köszönöm mindenkinek, aki ajánlószelvé-
nyével engem támogatott az országgyűlési 
képviselőjelöltséghez. Minden háztartáshoz 
elküldtem programom annak érdekében, 
hogy megismerhessék tisztességes szándé-
kom, akaratom. Biztos vagyok benne, hogy 
városukban is többen vannak, akik maguké-
nak vallják a baloldali értékeket, s ezt szava-
zatukkal is nyomatékosítják 

április 11-én illetve  25-én.

Segítőtársaim továbbra is gyűjtik a kopogtató cédulákat, 
illetve a Dózsa György utca 103 szám alatti postaládába bedobhatók.

Kedves Lányok, Asszonyok!

A közelgő nőnap alkalmából mindannyiukat megkülönböztetett 
tisztelettel köszöntöm.

Kívánom, hogy sok boldogságban és nagy 
megbecsülésben legyen részük naponta.

Üdvözlettel:

Mamuzsits Sándor
szocialista országgyűlési képviselőjelölt

Az RFKB ülése az Agrár-szakképző Központban

Taskovics Pétert követően Gubucz József főigaz-
gató köszönti a tanácskozás résztvevőit

Fizetett politikai hirdetés
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Február 6-án tartotta évértékelő közgyűlés-
ét a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület.  
A tanácskozáson ott volt többek között Czeller 
Zoltán, városunk polgármestere is. 

Györgypál Csaba elnök beszámolójából 
megtudhattuk, hogy eredményes esztendőt 
tudhat maga mögött az egyesület. 2009-ben 
a rendezvényeket és az egyesület működést 
biztosították a bevételek, mely a tagdíjon kívül 
pályázati pénzekből és a személyi jövedelem-
adó felajánlásból tevődött össze. Az egye-
sület taglétszáma növe-
kedett. A tagok részére 
gazdag programot biz-
tosított a szervezet. Elju-
tottak az ország számos 
helyére. Itthon ugyanak-
kor rendszeresen meg-
emlékeztek a tagtársak 
születés s névnapjáról. 
Keresték a megoldást a 
nehéz helyzetbe került 
volt katonák és hozzátar-
tozóinak a megsegítésé-
re. Ebben az esztendő-
ben ünnepli az egyesü-
let megalakulásának 40. 
évfordulóját. Györgypál 
Csaba az egyesület elnö-
ke elmondta, hogy sze-

retnék méltóképpen megünnepelni ezt a kerek 
évfordulót. Az ünnepség előkészületeit már 
tavasszal elkezdik. 

A tagság egyhangú szavazással fogadta el 
az elnök és a felügyelő bizottság beszámoló-
ját is, csakúgy mint az egyesület idei munka-
tervét.

Ezt követően köszöntötték a kerek évfordu-
lós születésnapos tagokat, akinek ajándékkal 
is kedveskedtek.

Majd vacsora és tánc zárta a közgyűlést.

Változások az egyéni vállalkozók 
ügyeinek intézésében

A hagyományokhoz híven ebben az évben 
is megrendeztük a könyvtárban a városi mese-
mondó versenyt . A két általános iskola tovább-
jutói  élveztes, szép előadásukkal kellemes per-
ceket szereztek a zsűri tagjainak( Lukács 
Béláné logopédus, Baka Jenőné ny. pedagó-
gus, Szabó Andrea könyvtáros-magyartanár), 
tanáraiknak, szüleiknek és az érdeklődőknek.

A megmérettetés végeredménye:
Alsó tagozat: 
1. helyezett: Bényi Luca (3.a Hunyadi Isk.,)

2. Berta Virág (2.o Szent Anna Isk.,)
3. Dudás Andrea (4.o Szent Anna Isk.,)
Felső tagozat: 
1. lett: Németh Kornélia (6.b Hunyadi Isk.)
Különdíjat kapott: 
Friebert Dorina 1. c  Hunyadi Isk.

Városunkat a kecskeméti  Megyei mesemon-
dó versenyen Bényi Luca és Németh Kornélia 
képviselte, ahol hercegnői rangot kaptak. Min-
den mesemondónak gratulálunk a sikeres sze-
repléshez!

Városi mesemondó 
verseny a könyvtárban

2010. január 1-jei hatálybalépésével az 
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szó-
ló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: 
Evectv.) hatályon kívül helyezte az egyéni 
vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvényt.

A jogalkotó szándéka szerint az új jogszabály 
célja többek között az egyéni vállalkozói tevé-
kenység megkönnyítése és az egyéni vállalko-
zók adminisztratív terheinek csökkentése.

Alapvető változás, hogy a jogszabály hatály-
ba lépésével a vállalkozói ügyek szinte kizá-
rólag elektronikus úton kezdeményezhetőek, 
tehát megszűnik az okmányirodában történő 
személyes ügyintézés lehetősége. Ez alól az 
egyedüli kivétel az egyéni vállalkozás alapítása, 
ahol az elektronikus ügyintézés mellett 2010. 
június 30. napjáig az okmányirodában történő, 
személyes bejelentésére is lehetőség van.

A kérelmek elektronikus úton történő bekül-
déséhez elsődleges feltétel, hogy az ügyfél ren-
delkezzen ügyfélkapuval. Az ügyfélkapu regiszt-
ráció az okmányirodában kezdeményezhető.

Fontos tudni, hogy az okmányiroda a kérel-
mek közül csak az ügyfél saját ügyfélkapuján 
keresztül megküldött bejelentést tudja fogad-
ni, feldolgozni.

Az elektronikus ügyintézés menete:
Az ügyintézéshez szükséges keretprogram 

a www.nyilvantarto.hu weboldalról letölthető 
ÁNYK (Általános nyomtatványkitöltő) alkalma-
zás. 

Az ÁNYK letöltése után ki kell választani 
az egyéni vállalkozói tevékenység székhely-
éhez (tevékenység kezdés bejelentése esetén a 
választott székhelyéhez) kapcsolódó okmány-
irodát, majd megfelelő típusú és a kiválasztott 
okmányirodához kapcsolódó nyomtatványt.

A kiválasztott nyomtatványt le kell menteni a 
számítógépre, majd az ÁNYK program segítsé-
gével megnyitva kitölteni.

A kitöltött űrlapok az Ügyfélkapuba történő 
bejelentkezést követően az Általános dokumen-
tumfeltöltő alkalmazás oldalán tölthetőek fel.

Tekintettel arra, hogy formanyomtatványok 

folyamatosan frissítésre kerülnek, ezért célszerű 
a kitöltés előtt meggyőződni arról, hogy valóban 
a legutolsó verzió áll rendelkezésünkre.

Új jogintézmény a vállalkozás szünetelteté-
sének lehetősége. Az egyéni vállalkozás hatá-
rozott vagy határozatlan időre szüneteltethető, 
időtartama minimálisan 1 hónap, maximálisan 5 
év lehet. Fontos, hogy aki a szüneteltetést meg-
kezdte, csak a minimális 1 hónap elteltével tudja 
ismételten folytatni vállalkozói tevékenységét.

Az Evectv. hatályba lépése óta, az egyéni 
vállalkozás megkezdésének és gyakorlásának 
nem feltétele, hogy az egyéni vállalkozó ren-
delkezzen egyéni vállalkozói igazolvánnyal. Az 
okmányiroda a vállalkozó bejelentésének meg-
felelően illetékmentesen Igazolást állít ki a vállal-
kozás aktuális adatairól, amellyel az ügyfél iga-
zolhatja jogállását. Természetesen – megfelelő 
illeték ellenében - vállalkozói igazolvány igény-
lésére a továbbiakban is lehetőség van.

A www.nyilvantarto.hu oldalon az egyéni vál-
lalkozók központi nyilvántartása nyilvánossá, 
bárki által hozzáférhetővé vált. A lekérdezés-
hez szükséges az egyéni vállalkozó nyilvántar-
tási száma, adószáma vagy vállalkozói igazol-
vány száma.

Új szabályozása továbbá, hogy a vállalko-
zói kérelem nyilvántartásba vételéhez semmi-
lyen okirat, igazolás csatolása nem szükséges. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy az egyéni vál-
lalkozói tevékenységek szabadon gyakorolha-
tóak lennének, hiszen a tevékenység végzésé-
re vonatkozó jogszabályoknak (úgymint képe-
sítési követelmények, működési és telepenge-
dély megléte, illetve az engedélyezési kötele-
zettségek) a továbbiakban is meg kell felelni, és 
ezek meglétét az okmányiroda utólagos ellenőr-
zés során vizsgálja.

A vállalkozókat érintő egyes tevékenységi 
körökhöz kapcsolódó képesítési előírásokról, 
engedély-kötelezettségekről, a továbbiakban is 
az okmányirodában kérhető felvilágosítás.

Dr. Farkas Anita
okmányiroda-vezető

Katonás évértékelés
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Február hónapban igen sok verse-
nyen vehettek részt tanulóink. Évek 
óta nagy népszerűségnek örvend a 
felső tagozatosok helyesíró verse-
nye. A sok résztvevő közül a követke-
ző tanulók szerepeltek a legjobban: 

5.évfolyam
1.Burszki Zoárd 5.b
2.Dági Alexandra 5.b
 Sendula Flóra  5.b
3.Halász Sándor  5.d

6.évfolyam
1.Taskovics Teodóra 6.a
2.Nagy-Lukács Doroti 6.c
3.Keresztes Dávid  6.c

7.évfolyam
1.Hegedűs Bálint 7.c
2.Rabb Erika 7.a
3.Szekeres Melitta 7.a

8.évfolyam
1.Mándity Fábio 8.b
2.Szabó Eszter 8.b
3.Juhász Dóra 8.d

 Horváth Anikó 8.b
Hasonlóan szívesen vesznek részt a 
tanulók a 7-8. osztályosok kémia ver-

senyén.
Helyezéseik:
7. osztály 

1.  Szekeres Melitta 7.a
2. Maruzsa Renáta  7.a 
3. Hegedűs Bálint  7.c 

8. osztály 
1. Kosóczki Zsófia  8.c 
2.Horváth Anikó  8.b 
3.Híz Dániel   8.a

Az 5-6. évfolyamon természetisme-
retből mérték össze tudásukat az 
érdeklődő gyerekek. 

5. osztály 
1. Mikó  Dorottya  5.a 
2. Szabó Lilla   5.a 
3. Zentay Viktor   5.c 

6. osztály 
1. Keresztes Dávid   6.c 

2. Somogyi 
Dávid   6.a 

3. Kocsis Alexandra  6.b 

A német nyelvből is összemérték 
tudásukat a 7-8. osztályos gyerekek.

Helyezettek:
 7. évfolyam

1. Szekeres Melitta 7.a
2. Halász Bence 7.a
3. Maruzsa Renáta 7.a

8. évfolyam
1. Juhász Anett 8.a
2. Lengyel Endre 8.a
3. Fekete Dániel 8.a
Évek óta indulnak már az orszá-

gos közlekedési verseny iskolai for-
dulóján első helyezést elért alsós és 
felsős diákjaink a megyei megméret-
tetésen is. 

Beretka Gellért 4.b és Lengyel Ben-
ce 8.d-s tanuló jól szerepelt a  megyei 
versenyen.

Kérjük adója 1%-val 
támogassa alapítványainkat és egyesületeinket:

INVOKÁCIÓ ALAPÍTVÁNY
18345650-1-03

ALMA MATER ALAPÍTVÁNY
18364217-1-03

HUNYADI SZABADIDŐ-ÉS DIÁKSPORT EGYESÜ-
LET

18361489-1-03
TERÉZHALMI ÖKOTURISTÁK EGYESÜLETE

18355783-1-03

Nyolcadikos tanulóinknak és 
osztályfőnökeiknek nagy kihívást 
jelentett a kilencedik évfolyamra 
való jelentkezés adminisztrációja. 
Tanulóink közül nem kellett felvételi 
vizsgát írnia azoknak, akik intézmé-
nyünket választották első helyen. 
Egy tanuló több intézményt is meg-
jelölhetett, és rangsorolnia kellett, 
hová szeretne elsőként bejutni a 9. 
évfolyamra.

A középfokú iskolák március 
16-ig hozzák nyilvánosságra  majd 
az ideiglenes felvételi jegyzéket.

A tankönyvfelelősök elkészítet-
ték intézményünk tankönyvrende-
lését a 2010/2011-es tanévre. Meg-
történt az egyeztetés a munkakö-
zösségekkel és a szülőkkel.

„ A helyi könyvtár  által szerve-
zett mesemondó versenyen alsó 
tagozaton Bényi Luca, 3. a osztá-
lyos,  felső tagozaton Németh Kor-
nélia 6.b osztályos tanulók lettek 
az első helyezettek. Ők képviselték 
városunkat a megyei mesemondó 
versenyen, ahol a megyei könyv-
tár királyi udvarának udvarhölgyei 
lettek.“

A Hunyadi Iskola hírei

Február elején Iskolanyitogató szülői értekezleteket tartottunk az önkor-
mányzati óvodákban. Iskolánk különleges kínálatát mutatta be színes fotók-
kal Katus Andrea tagintézmény- vezető helyettes. A leendő tanító nénik tájé-
koztatták a kisdiákok szüleit iskolánk kínálatáról. „Iskolakóstolgató”- ra hív-
tuk a gyerekeket, szülőket, nagyszülőket február 20-án. Kézműves foglalko-
zás keretében, meghitt hangulatban kicsik és felnőttek együtt alkothattak. A 
következő „Iskolakóstolgató” időpontja 2010. március 6., ahol a szülők sze-
mélyesen beszélgethetnek fogadóóra keretében a leendő tanító nénikkel. Ez 
idő alatt érdekes sportversenyeken vehetnek részt a leendő elsősök.

2010. február 14-én rendezték 
Szarvason a Kelet-Magyarorszá-
gi Diákolimpia I. fordulóját. Iskolánk 
tanulói szépen szerepeltek.

UP II. (felső tagozatos) korcso-
portban, csoport kategóriában

Takács Kitti       5.b
Mikó Dorottya   5.a
Rasztik Rebeka  5.b
Németh Gina     5.b
4. helyezést értek el.
UP II. egyéni kategóriában Rasztik 

Rebeka 9. helyezést ért el.
UP I. (középiskolás) korcsoport-

ban, egyéni kategóriában Benke Ani-
ta az előkelő II. helyezést érte el.

A II. forduló Egerben lesz márci-
us 13-án

Kérjük, szurkoljanak velünk, hogy 
bejussanak gyermekeink az Orszá-
gos Döntőbe, melyet 2010. április 
13-án rendeznek Békésen. 

Idén ismét indulnak a jánoshalmi 
aerobicosok a Magyar Kupa forduló-
kon. A II. forduló, egyben a Magyar 
Bajnokság (Debrecen), melyen sze-
retnénk nagyon szépen szerepelni, 
ezzel öregbíteni a Hunyadi Iskola és 
Jánoshalma hírnevét.

Természetesen kisdiákjaink nem csak versenyezni, hanem farsangolni is 
szeretnek. A 12 alsós osztályban szinte minden tanuló beöltözött ötletes jel-
mezekbe.  Vidáman táncolva járták február 16-án az iskola folyosóit, terme-
it. Hangos tapssal üdvözölték a gyerekek a jól sikerült jelmezeket. Harsány 
jókedvvel köszöntötték a beöltözött tanító néniket is.

Február 20-án meghívtuk a nagycsoportos óvodásokat iskolánkba kézmű-
ves foglalkozásra. 

A kézműves foglalkozással egybekötött fogadóórán örömmel tapasztaltuk 
az érdeklődést és láttuk, hogy az óvoda jó előkészítő munkája eredménye-
képpen, milyen türelemmel és milyen ügyesen rajzolnak, színeznek a kicsik. 
A szülők is büszkén segítettek az ovisoknak a tésztalánc fűzésében, a báb-
készítésben, az építésben. Az anyukák le sem vették nyakukból a szebbnél-
szebb „ékszereket”. 

Több kisgyermek érdekes arcfestéssel indult el haza. Búcsúzóul közölték, 
hogy ők már itt is szeretnének maradni, mert iskolások lettek.  Erről  tanús-
kodnak a fenti képek is..

Iskolahívogató
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Váratlanul robbant a hír: meghalt Ré-
pás Balázs. Pedig tudtuk, sokan tud-
ták, hogy beteg. De azt is tudtuk, hogy 
nagy küzdő, abban reménykedtünk 

hát, hogy most is, mint mindig lesz 
ereje, kitartása ezzel a problémával is 
megküzdeni. Ezt is tette, ameddig te-
hette. Sajnos ezt a harcot elveszítette: 
2010. február 6-án örökre elment.
Bár hosszú ideje nem élt már János-
halmán, de a több évtizedes itteni 
munkája feledhetetlenné teszi mind-
annyiunk számára. Nem felejtik el 
soha azok, akiknek magyar nyelv és 
irodalmat illetve történelmet tanított, 
akiknek osztályfőnöke volt. Azok is 
megőrzik emlékét, akiknek kollégája 
volt, vagy akiket igazgatott.
Fáj, de el kell fogadnunk a tényt, hogy 

ismét értéket vesztettünk. A belenyug-
vást Kosztolányi szavai segíthetik – és 
ezzel búcsúzunk az áldott emlékű Ré-
pás Balázs tanár úrtól:

„Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szeren-
cse, 
hogy e csodát újólag megteremtse.”

Varga Margaréta

Drámajáték a gimiben
Február 22-én a 9., a 10. és a 11.N 

osztályaink részt vehettek drámape-
dagógusok által rendezett ingyenes 
előadáson. Diákjaink véleményéből:

„Maga az ötlet, hogy az iskolánk 
osztályai részt vegyenek az előadá-
son, nagyon tetszett.”

„Számomra impozáns volt. Végülis 
a színészek, akik alakították ezeket a 
karaktereket, kiválóak voltak.”

„Tetszett az előadás, mert bárkivel, 
így velem is megtörténhet az eset.”

„Nekem nem tetszett, mert nem az 
én stílusom, de elismerem nagyon jó 
színészek. Jól tudnak kommunikálni, 
és meg tudják értetni, amit az adott 
pillanatban játszanak.”

„Mi vihet arra egy fiút, hogy a 
képzelet világában éljen?! A szü-
lők pedig miért nem veszik észre?! 
Szemüvegen át látnak mindent és 
ezért nem látják, hogy a fiuk magába 
fordul?! Mit akarhat a lámpás ember 
és ki az a sárkány?

Keressük a válaszokat!”

A középiskolai 
felvételi finisében

2010. február 23-án 35 tanulók vett 
részt az alkalmassági vizsgán, már-
cius 2-án még 15 tanulót várunk! 
Azt még nem tudjuk hányan jelöl-
ték meg iskolánkat az első helyen. 
Az első csoport alkalmassági vizsgá-

ján 5 tanuló kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott.

A nyelvi előkészítő osztályok-
ba összesen 46 tanuló jelentkezett. 
Intézményünk jelenleg a felvételi 
rangsor összeállításán dolgozik.

Érettségi 2010 
tavaszi időszak

Végzős tanulóink május 3-tól kez-
dik meg írásbeli érettségi vizsgájukat

Két vizsgabizottságban 2010. júni-
us 14. 15-én a 13. N, 16 és 18-a közt 
a 12. végzős osztály tesz szóbeli 
érettségi vizsgát. Összesen 68 fő tesz 
rendes és előrehozott, illetve emelt 
szintű vizsgát.

Répás Balázs emlékére

Hírek a gimnáziumból

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!

MEGHÍVÓ

Navracsics Tibor és Bányai 
Gábor választási gyűlése

Időpont: 2010. 
március 23. 18:30

Helyszín: Honvéd Kaszinó

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

IVÓVÍZTISZTÍTÓ 
KÉSZÜLÉK  ELADÓ!

FORDÍTOTT OZMÓZIS ELVEN MŰKÖDŐ
MOSOGATÓ ALÁ SZERELHETŐ

ÁRA BESZERELÉSSEL EGYÜTT:80.000FT
LAJTER ISTVÁN VÍZVEZETÉKSZERELŐ

06 30/286 3613

Meghívó

Menetrendi értesítő

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2010. már-
cius 01-től (hétfő) a Hivatalos Volán Autóbusz Menet-
rend Bács-Kiskun megyei kötetében az alábbi menetrend 
módosítások kerülnek bevezetésre:

1538 Baja – Jánoshalma/Mélykút – Szeged - Békés-
csaba autóbuszvonalon

586 sz. naponta közlekedő járaton menetidő korrekci-
ót hajtunk végre, a járat 10 perccel korábban érkezik meg 
Baja, aut.áll.-ra.

Szeged, aut.áll. ind.:  15:40 óra
Kisszállás, aut.vt. ind.:            16:40 óra
Mélykút, aut.vt. ind.:             16:54 óra
Tataháza, aut.vt. ind.:             17:05 óra
Felsőszentiván, aut. vt. ind.:   17:20 óra
Csávoly, aut.vt. ind.:               17:25 óra
Baja, aut.áll. érk.:   17:40 óra

587 sz. hetek első tanítási napját megelőző napon köz-
lekedő járat Jánoshalma, vá. megállóhelyről 5 perc tartóz-
kodási idő után indul tovább. A járat Mélykút, aut.vt.  meg-
állóhelyet 5 perccel később érinti. A járat változatlan idő-
ben érkezik Szegedre.

Baja, aut.áll. ind.:  15:30 óra

Jánoshalma, vá. érk.:   16:30 óra
Jánoshalma, vá. ind.:   16:35 óra
Mélykút, aut.vt. ind.:   16:50 óra
Szeged, aut.áll. érk.:   17:55 óra
 

5313 Pécs – Baja – Kiskunfélegyháza – Csongrád - 
Szentes autóbuszvonalon

538 sz. hetek első tanítási napját megelőző munkaszü-
neti napon közlekedő járaton Csávoly, aut.vt. Baja, aut.
áll. között menetidő korrekciót hajtunk végre, a járat Baja, 
aut.áll.-ra 5 perccel korábban érkezik meg. A mezőben 
feltüntetett többi megállót változatlan időben érinti.

 Szentes, aut.áll. ind.:  13:30 óra
 Baja, aut.áll. érk.:   16:45 óra
 Baja, aut.áll. ind.:                            17:10 óra
 Pécs, aut.áll. érk.:                           18:45 óra

Baja, 2009. február 08.

Bővebb információt szolgálati helyeink adnak.
Baja 79/321-791       Bácsalmás 79/341-346 (14 óráig).

Bács Volán Zrt.
Baja

Fizetett politikai hirdetés
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A Felső-Bácskai borok 20. nemes versenyének eredményei
A Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete  immár  20.  alka-

lommal rendezte meg  a Felső-Bácskai borok nemes versenyét. Bor-
bírálat február 20-án volt a Gazdakör Székházában. A bíráló bizottság 
több albizottságra oszlott, mivel 145 mintát kellett értékelniük. A bírá-
ló bizottság tagjainak nevét külön táblázatunkban láthatják. A Korzó Étte-
remben a február 27-én megtartott eredményhirdetésen a bíráló bizott-
ság elnöke, dr. Kerényi Zoltán a kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kuta-
tóintézet tudományos főmunkatársa  értékelte az évjáratot. Ezt követő-
en a borászok átvehették a munkájuk jutalmául szolgáló elismeréseket. 
Az idén is nagy sikere volt  Bácskossuthfalvi (Vajdasági) pálinka-bemuta-
tónak és kóstolónak, melyet vacsora, zene, tánc, tombolahúzás követett. 

- Felső-Bácska legjobb vörösbora: 
Délity Pince Kft Nemesnádudvar 
(Dobler dűlő) 2009 évjárat 
Cabernet Sauvignon

- Felső-Bácska legjobb fehérbo-
ra: Antalvin Kft Baja 2009 évjárat 
Chardonnay

- Felső-Bácska legjobb rose bora: 
Koch Borászat Hajós-Baja 2009 
évjárat Kékfrankos rose

- Jánoshalma legjobb vörösbora: 
Balázs István 2008 évjárat Kék-
frankos

- Jánoshalma legjobb fehérbo-
ra: Tóth Sándor 2008 évjárat 
Hárslevelű-Irsai vegyes

- Jánoshalma legjobb rose bora: 
Menyhárt Zoltán 2009 évjárat 
Kékfrankos rose

- Gazdakör legjobb vörösbo-
ra: Hugyi Mihály 2009 évjárat 
Cabernet Savignon

- Gazdakör legjobb fehérbora: Dági 
Józsefné 2008 évjárat Bianka

- Gazdakör legjobb rose bora:  
Juhász Sándor 2009 évjárat 
Cabernet Franc rose

- Felső-Bácskai Hegyközség 
legjobb vörösbora: Kunvin 
Kft Kéleshalom 2009 évjárat 
Cabernet Savignon

- Felső-Bácskai Hegyközség leg-
jobb fehérbora: Tóth Sándor 
Jánoshalma 2008 évjárat Irsai-
Cserszegi Fűszeres vegyes

- Felső-Bácskai Hegyközség leg-
jobb rose bora: Koch Borászat 
Hajós-Baja 2009 évjárat Cabernet 
Savignon

- Legjobb Tájjellegű Bor (Gál Sán-
dor vállalkozó díja) Lakatos Máté 
Jánoshalma 2009 évjárat Kövi-
dinka

- Rizling Szőlész Gyümölcsész 
Egyesület 2010 Pálinka bemuta-
tójáért az egyesület képviselője, 
Bika Lajos vehetett át külön díjat.

Arany érmesek
pont Termelő Fajta szín Évj. Termőhely

18,90 Tóth Sándor Hárslevelű-Irsai vegyes fehér 2008 Jánoshalma
18,87 Délity Pince Kft Cabernet Sauvignon vörös 2009 Nemesnádudvar
18,87 Kunvin Kft Cabernet Sauvignon vörös 2009 Kéleshalom
18,80 Fehér Vilmos Pinot Noir vörös 2009 Bácskossuthfalva
18,77 Tóth Sándor Irsai-Cserszegi vegyes fehér 2008 Jánoshalma
18,77 Délity Pince Kft Cabernet Sauvignon vörös 2009 Nemesnádudvar 
18,73 Antalvin Kft Chardonnay fehér 2009 Baja
18,73 Makai Tamás Chardonnay fehér 2009 Baja
18,70 Délity Pince Kft Cabernet Sauvignon vörös 2008 Nemesnádudvar 
18,67 KOCH Borászat Cserszegi Fűszeres fehér 2009 Hajós - Baja
18,67 KOCH Borászat Kékfrankos Rose rose 2009 Hajós - Baja
18,67 KOCH Borászat Cabernet Sauvignon Rose rose 2009 Hajós - Baja
18,67 Balázs István Kékfrankos vörös 2008 Jánoshalma
18,63 Temerini Kertbarát Kör Olaszrizling fehér 2009 Temerin
18,63 Fehér Vilmos Pinot Blanc fehér 2009 Bácskossuthfalva
18,63 KOCH Borászat Cabernet Sauvignon Bariqe vörös 2007 Hajós - Baja
18,63 Makai Tamás Cabernet Sauvignon vörös 2009 Baja
18,60 Horváth László Kékfrankos vörös 2009 Temerin

Ezüst érmesek
18,40 Kunvin Kft Rajnai Rizling fehér 2009 Kunfehértó
18,40 Bokócki Zoltán Kékfrankos vörös 2009 Temerin
18,37 KOCH Borászat Cabernet Franc vörös 2008 Hajós - Baja
18,30 KOCH Borászat Chardonnay fehér 2009 Hajós - Baja
18,27 Hugyi Mihály Cabernet Sauvignon vörös 2009 Szekszárd
18,23 Dági József Cabernet Sauvignon vörös 2009 Jánoshalma
18,23 Bély Béla Chardonnay fehér 2009 Nemesnádudvar
18,20 Brillant Holding Kékfrankos vörös 2008 Érsekhalma
18,17 Snejder Sándor Olaszrizling fehér 2009 Temerin
18,17 Fehér Vilmos Merlot vörös 2009 Bácskossuthfalva
18,17 Keresztényi András Kékfrankos vörös 2009 Szekszárd
18,17 Árvai József Kékfrankos vörös 2009 Fajsz
18,17 Majoros Imre Vranac vörös 2008 Temerin
18,17 Csekics Mrenkó Kastély Cuvee vörös 2009 Temerin
18,13 KOCH Borászat Jégbor fehér 2006 Hajós - Baja
18,13 Délity Pince Kft Cabernet Sauvignon vörös 2009 Nemesnádudvar 
18,10 Fajszi Ferenc Cabernet Sauvignon vörös 2009 Jánoshalma
18,07 Bolvári Géza Kékfrankos vörös 2009 Fajsz
18,03 Antalvin Kft Cserszegi Fűszeres fehér 2009 Baja
18,00 Kunvin Kft Muskotály fehér 2009 Jánoshalma
18,00 Kunvin Kft Rajnai Rizling fehér 2008 Kunfehértó
18,00 Módra István Kadarka vörös 2009 Kiskunhalas
17,97 Brillant Holding Cabernet Sauvignon vörös 2008 Érsekhalma
17,97 KOCH Borászat Cabernet Sauvignon vörös 2009 Hajós - Baja
17,97 KOCH Borászat Chardonnay fehér 2009 Hajós - Baja
17,93 Ábel László Olaszrizling fehér 2009 Temerin
17,93 Délity Pince Kft Chardonnay fehér 2009 Nemesnádudvar
17,93 Tóth Sándor Sauvignon-Chardonnay vegyes fehér 2008 Jánoshalma
17,93 Tóth Sándor Irsai-Ottonel vegyes fehér 2008 Jánoshalma
17,87 Temerini Kertbarát Kör Bácska fehér 2009 Temerin
17,87 Dági Józsefné Bianca fehér 2008 Jánoshalma
17,87 Nagy Tibor Olaszrizling fehér 2009 Bajsa
17,87 Délity Pince Kft Sauvignon Blanc fehér 2009 Nemesnádudvar
17,87 Fehér Vilmos Pinot Noir vörös 2009 Bácskossuthfalva
17,87 Tóth Ádám Erdélyi Olaszrizling fehér 2009 Temerin
17,87 Pintér József Cabernet Sauvignon Bariqe vörös 2009 Szekszárd
17,83 Antalvin Kft Pinot Noir vörös 2009 Baja
17,83 Kiss Róbert Pinot Noir vörös 2009 Jánoshalma
17,80 Lakatos Máté Kövidinka fehér 2009 Kiserdő
17,80 Bika Lajos Kékfrankos vörös 2009 Bácskossuthfalva
17,77 Rizling egyesület Olaszrizling fehér 2009 Bácskossuthfalva
17,77 Kunvin Kft Olaszrizling fehér 2008 Hajós
17,70 Tóth Sándor Irsai-Nektár vegyes fehér 2008 Jánoshalma
17,63 Fehér Vilmos Cabernet Sauvignon vörös 2009 Bácskossuthfalva
17,63 Basics P. Béla Kékfrankos vörös 2009 Mélykút
17,60 Takács István Kövidinka fehér 2009 Jánoshalma
17,60 Kunvin Kft Olaszrizling fehér 2009 Hajós
17,60 Kern József Oportó - Portugieser vörös 2009 Jánoshalma
17,53 Balázs István Muskotály fehér 2009 Jánoshalma

Bronz érmesek
17,50 KOCH Borászat Kékfrankos vörös 2008 Hajós - Baja
17,33 Antalvin Kft Kékfrankos Rose rose 2009 Baja
17,20 Szántó Péter Kövidinka fehér 2009 Kiserdő
17,17 Zámbó Imre - Faragó István Vegyes Fehér fehér 2009 Jánoshalma
17,17 Bély Béla Kékfrankos vörös 2009 Nemesnádudvar
17,17 Bika Lajos Rajnai Rizling fehér 2009 Bácskossuthfalva
17,13 Faddi Tibor Cserszegi Fűszeres fehér 2009 Jánoshalma
17,10 Varga Lajos Rajnai Rizling fehér 2008 Bácskossuthfalva
17,10 Délity Pince Kft Olaszrizling fehér 2009 Nemesnádudvar
17,10 Kunvin Kft Muskotály fehér 2009 Jánoshalma
17,10 Majoros Imre Vranac vörös 2009 Temerin
17,07 Antalvin Kft Cabernet Sauvignon Rose rose 2009 Baja
17,07 Palágyi Antal Vegyes Vörös vörös 2009 Bácskossuthfalva
17,03 Zámbó Gábor Zweigelt vörös 2009 Baja
16,97 Bika Lajos Zsupjanka fehér 2009 Bácskossuthfalva
16,93 Balázs István Pinot Noir vörös 2008 Jánoshalma
16,93 Gyuris Ágoston Kékfrankos vörös 2009 Kiserdő
16,90 Kern József Kövidinka fehér 2008 Rém
16,90 Kunvin Kft Kékfrankos vörös 2009 Kéleshalom
16,87 Gál Sándor Kövidinka fehér 2009 Hajós
16,87 KOCH Borászat Kékfrankos vörös 2009 Hajós - Baja
16,87 Jekő György Oportó - Portugieser vörös 2009 Kiskunhalas
16,80 Babicz Sándor Piros Szlanka fehér 2009 Rém
16,77 Stadler Zsolt Kadarka vörös 2009 Borota
16,77 Gál Sándor Kékfrankos vörös 2009 Hajós
16,77 Antalvin Kft Cabernet Sauvignon vörös 2009 Baja
16,67 Beredity Lajos Rajnai Rizling fehér 2009 Bácskossuthfalva
16,67 Kunvin Kft Muskotály fehér 2009 Jánoshalma
16,67 Kunvin Kft Ezerfürtű fehér 2009 Jánoshalma
16,67 Makai Tamás Cabernet Sauvignon Rose rose 2009 Baja
16,67 Kószó József Oportó - Portugieser vörös 2009 Kiskunhalas
16,60 Varga Lajos Vegyes Vörös vörös 2009 Bácskossuthfalva
16,53 Palágyi Antal Vegyes Fehér fehér 2009 Bácskossuthfalva
16,53 Roncsák Tibor Meggybor meggyb. 2009 Bácskossuthfalva

Okleveles borok
16,50 Mészáros József Olaszrizling fehér 2009 Bácskossuthfalva
16,47 Szabó László - Halla János Cabernet Sauvignon vörös 2009 Jánoshalma
16,40 Fehér Vilmos Rajnai Rizling fehér 2009 Bácskossuthfalva
16,40 Mészáros István id. Vegyes Vörös vörös 2009 Jánoshalma
16,40 Morvai László Cuvee vörös 2008 Temerin
16,37 Stadler Zsolt Zweigelt vörös 2009 Borota
16,33 Fenyvesi Kristóf Kadarka vörös 2009 Jánoshalma
16,27 Babicz Sándor Chardonnay fehér 2009 Jánoshalma
16,27 Menyhárt Zoltán Kékfrankos Rose rose 2009 Jánoshalma
16,23 Brillant Holding Kékfrankos Rose rose 2009 Érsekhalma
16,20 Szigeti Boglárka Oportó - Portugieser vörös 2009 Bácskossuthfalva
16,20 Török János Kékfrankos vörös 2009 Jánoshalma
16,17 Juhász Sándor Cabernet Franc Rose rose 2009 Nemesnádudvar
16,13 Kunvin Kft Kékfrankos Rose rose 2009 Jánoshalma
16,10 Kern Attila Kékfrankos Rose rose 2009 Kéleshalom
16,07 Takács István Kadarka vörös 2009 Jánoshalma
16,07 Francia Mihály Kékfrankos vörös 2009 Temerin
16,07 Fehér Vilmos Kékfrankos vörös 2009 Bácskossuthfalva
16,03 Kunvin Kft Ezerjó fehér 2009 Kéleshalom
16,00 Juhász Sándor Bánáti Rizling fehér 2009 Dunaszekcső
16,00 Zámbó Mihály Meggybor megygb. 2009 Jánoshalma
16,00 Lakatos Máté Kadarka vörös 2009 Kiserdő
16,00 Faddi Tibor Zweigelt vörös 2009 Jánoshalma
15,93 Kiss István Kövidinka fehér 2009 Borota
15,87 Péter Ferenc Rajnai Rizling fehér 2009 Temerin
15,87 Dervaderics Zoltán Cabernet Sauvignon vörös 2009 Jánoshalma
15,83 Mészáros István Olaszrizling fehér 2009 Jánoshalma
15,80 Menyhárt Zoltán Kövidinka fehér 2009 Jánoshalma
15,67 Dági Józsefné Bianca fehér 2009 Jánoshalma
15,67 Szigeti Noémi Oportó - Portugieser vörös 2009 Bácskossuthfalva
15,67 Juhász Sándor Cabernet Franc vörös 2009 Nemesnádudvar
15,67 Kunvin Kft Cabernet Sauvignon vörös 2009 Kéleshalom
15,67 Karsai Péter Cabernet Sauvignon vörös 2009 Bátaszék
15,47 Molnár József Bácska fehér 2009 Bácskossuthfalva
15,47 Fenyvesi Csaba Kövidinka fehér 2009 Jánoshalma
15,43 Bika Lajos Olaszrizling fehér 2009 Bácskossuthfalva
15,33 Zámbó Gábor Cabernet Sauvignon vörös 2009 Bátaszék
15,17 Tóth János Vegyes Fehér fehér 2009 Jánoshalma
15,17 Faddi Tibor Királyleányka fehér 2009 Jánoshalma
14,87 Módra István Rajnai Rizling fehér 2009 Kiskunhalas
13,80 Ódor István Kadarka vörös 2009 Hajós
13,33 Varga Lajos Vegyes Vörös vörös 2008 Bácskossuthfalva
12,67 Rolly Géza Kékfrankos vörös 2009 Jánoshalma

A bíráló bizottság tagjai
bíráló biz

Horváth László 1/2
Kisari István 1/1
Kunszeri Miklós 1/3
Keresztes József 2/1
Schwalm Magdolna 2/2
Szőke Sándor 2/3
Bán Ferenc 3/3
dr. Kerényi Zoltán 3/1
Koch Csaba 3/2
Ádám Gyula 4/1
Bíró Mária 4/3
Bizáncz Lajos 4/2

A minták származás
szerinti megoszlása

db
Jánoshalma 38
Bácskossuthfalva 23
Temerin 13
Nemesnádudvar 11
Hajós - Baja 11
Baja 10
Kéleshalom 5
Hajós 5
Kiskunhalas 4
Kiserdő 4
Borota 4
Szekszárd 3
Érsekhalma 3
Rém 2
Kunfehértó 2
Fajsz 2
Bátaszék 2
Mélykút 1
Dunaszekcső 1
Bajsa 1

Fajta szerinti megoszlás
Fajta színe db
Kékfrankos vörös 19
Cabernet Sauvignon vörös 18
Olaszrizling fehér 12
Kövidinka fehér 8
Rajnai Rizling fehér 8
Chardonnay fehér 7
Kadarka vörös 6
Kékfrankos Rose rose 6
Oportó - Portugieser vörös 5
Pinot Noir vörös 5
Muskotály fehér 4
Vegyes Vörös vörös 4
Cabernet Sauvignon Rose rose 3
Cserszegi Fűszeres fehér 3
Vegyes Fehér fehér 3
Zweigelt vörös 3
Bácska fehér 2
Bianca fehér 2
Cabernet Franc vörös 2
Cabernet Sauvignon Bariqe vörös 2
Meggybor meggybor 2
Vranac vörös 2
Bánáti Rizling fehér 1
Cabernet Franc Rose rose 1
Cuvee vörös 1
Ezerfürtű fehér 1
Ezerjó fehér 1
Hárslevelű-Irsai vegyes fehér 1
Irsai-Cserszegi vegyes fehér 1
Irsai-Nektár vegyes fehér 1
Irsai-Ottonel vegyes fehér 1
Jégbor fehér 1
Kastély Cuvee vörös 1
Királyleányka fehér 1
Merlot vörös 1
Pinot Blanc fehér 1
Piros Szlanka fehér 1
Sauvignon Blanc fehér 1
Sauvignon-Chardonnay vegy. fehér 1
Zsupjanka fehér 1

Szín szerinti
 megoszlás

db
vörös 69
fehér 63
rose 10
meggybor 2

144

Díjak
megoszlása

db
ezüst 49 33,8%
oklevél 43 29,7%
bronz 34 23,4%
arany 18 12,4%

A borbírálat segítői

A borbírálók

Borstatisztika

A jók közül a 
legjobbak
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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

A módosítás alapvető célja a véd-
telen közlekedők, gyalogosok és 
kerékpárosok védelme. A közle-
kedési minisztérium tájékoztatása 
alapján tekintsük át a fontosabb 
változásokat.

A 2010. január 01-jével életbe 
lépett változások célja a szabályköve-
tő magatartás erősítése; általuk több 
korszerű forgalomtechnikai megol-
dás bevezetése is lehetővé válik. A 
módosítással a legsürgetőbb, rész-
ben technikai jellegű változtatások 
történtek meg; egyes szabályok egy-
szerűsödtek, egységesedtek, új jelző-
táblák bevezetésére kerül sor.

AZ AUTÓSOKAT ÉRINTŐ VÁL-
TOZÁSOK

A módosítás pontosítja a rend-
számhasználat szabályait. A KRESZ 
eddig csupán azt írta elő, hogy a jár-
műnek rendelkeznie kell hatósági jel-
zéssel.  A továbbiakban kimondja 
azt is, hogy a rendszámot jól látha-
tó helyen és módon kell a járművön 
elhelyezni, meglétét és állapotát indu-
lás előtt ellenőrizni kell. A módosítást 
az érintett hatóságok kezdeményez-
ték a rendszám nélküli közlekedés 
visszaszorítása érdekében. Az azo-
nosíthatóság szabálykövető magatar-
tásra készteti a járművek vezetőit. Így 
az ellenőrizhetőség mellett a hatósá-
gi jelzés a biztonságos közlekedés 
alapfeltételeit is garantálja. A rend-
szám és közterület-használati enge-
dély nélkül mellékutakon tárolt jármű-
veket a korábbi 30 helyett már 10 nap 
után elszállíthatják a tulajdonos költ-
ségére. 

3500 kg megengedett 
össztömegig egységesülnek a 
sebességhatárok. Korábban a 2500 
kg fölötti járművekre már alacso-
nyabb sebességhatárok (80-70-50) 
vonatkoztak. A módosítással 3500 
kg-ig a 130-110-90-50 sebességkor-
látozás érvényes. Az ekkora járművek 
konstrukciós sajátosságai, teljesít-
ménymutatói már megegyeznek, így 
a különbségtétel a továbbiakban nem 
indokolt. Az egységesítés csökkenti a 
sebességkülönbség okozta forgalmi 

kockázatokat (balesetveszély, meg-
nehezedő előzés). 

Megszűnik a számszerűsített 
sebességkorlátozás a vasúti átjá-
rókban. A lakott területen legfeljebb 
30, lakott területen kívül legfeljebb 
40 km/órában rögzített legnagyobb 
sebességet általánosabb megfogal-
mazás váltja fel. A jogszabály ezen túl 
fokozott óvatosságra figyelmezteti az 
autósokat. Ahol a pontos sebesség-
korlátozás változatlanul szükséges 
(pl. nehezen belátható vasúti keresz-
teződésekben), ott ez tábla kihelyezé-
sével megoldható.

A módosítás pontosítja a leálló-
sáv használatának szabályait. Téte-
lesen rögzíti azokat a kivételes esete-
ket, amelyekben egy jármű a leálló-
sávon haladhat, megállhat vagy vára-
kozhat. Ilyen pl. a műszaki meghibá-
sodás vagy mentés, forgalomellen-
őrzés, útfenntartás vagy úttisztítás. 
A leállósávot a használatára jogosul-
taknak is a lehető legkorábban el kell 
hagyniuk. A pontosítás a szabályta-
lan leállósáv használat visszaszorítá-
sát célozza.

Új JELZŐTÁBLÁK: Új jelzőtáblákat 
vezettek be, ilyenek például a torló-
dást, illetve a magánút kezdetét jelö-
lő táblák. Szintén új tábla jelöli majd a 
telepített sebességellenőrző rendsze-
rek „helyét”. A módosítások bővítik a 
gyermekszállítás biztonsági követel-
ményeit. 

Így például a táblával megkülön-
böztetett iskolabuszok környezetében 
a fel- és leszállás mindkét oldali irány-
jelzővel jelzett ideje alatt más jármű-
vek csak fokozott óvatossággal, las-
sabban közlekedhetnek. Az Európá-
ban számos helyen alkalmazott „Tor-
lódás” táblával a ráfutásos balese-
tek előzhetők meg a nagy forgalmú 
utakon, autópályákon és ezek városi 
bevezető szakaszain. A különböző 
fényviszonyok és időjárási körülmé-
nyek között egyaránt jól látható infor-
mációs táblák széles körű elterjedése 
érdekében rögzít a KRESZ-módosítás 
új szabályokat, feltételeket alkalmazá-
sukkal kapcsolatban. A „Környezet-
védelmi övezet (zóna)” jelzés alkal-

mazásával a sűrűn lakott területeken 
korlátozható a környezetet szennye-
ző gépjárművek közlekedése. 

A KERÉKPÁROSOKAT ÉS 
MOTORKERÉKPÁROSOKAT ÉRIN-
TŐ VÁLTOZÁSOK

A módosítás feloldja a kerékpá-
rosok szoros jobbra tartási köte-
lezettségét. A kerékpárosoknak a 
továbbiakban nem kötelező a las-
sú járművekhez (kézi kocsikhoz, szé-
násszekerekhez) hasonlóan közvet-
lenül az útpadka mellett haladniuk. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
az úttest közepén kerekezhetnének, 

az általános jobbra tartási kötelezett-
ség változatlanul érvényes rájuk is. A 
főútvonalak és lakott területen kívü-
li útszakaszok esetében pedig ezt az 
elvárást a módosítás külön pontban 
nyomatékosítja, erősíti meg.

Enyhülnek az egyirányú utcák 
ellenkező irányú használatának fel-
tételei. A módosítás szerint a kerék-
párosok behajthatnak az egyirányú 
utcába ellenkező irányból is az úttest 
jobb széléhez húzódva. Az egyirányú 
utcákban két gépkocsi nem fér ugyan 
el egymás mellett, de egy gépkocsi 
és egy kerékpár igen. A változtatás-
sal megoldható, hogy a kerékpáros-
ok kerékpársáv hiányában se kény-
szerüljenek indokolatlan kerülőkre. Az 
olyan kereszteződések előtt, ahol a 
jobbra nyíló egyirányú utcából – az 
egyirányú utca forgalmával szemben 
közlekedő – kerékpáros hajthat ki, a 
közútkezelő köteles a kerékpárosok 
keresztirányú közlekedésére figyel-
meztető jelzőtáblát is kihelyezni.

A kerékpárosok a továbbiakban 

az álló járművek mellett előre sorol-
hatnak. A forgalmi okokból, pl. a 
piros lámpánál álló járművek mellett 
jobbról haladhatnak előre. Ez akkor 
lehetséges, ha elegendő hely áll ren-
delkezésre, és az irányváltoztatás-
ban nem akadályozzák az e szándé-
kukat jelző járműveket. Így elkerülhe-
tő, hogy a lassabban induló kerékpár-
ok a zöld jelzésre a környezetükben 
meglóduló gépkocsik közé szorulja-
nak. A motorkerékpárok és a segéd-
motoros kerékpárok nem csupán az 
egyéb járművek mellett, hanem akár 
közöttük is előre gurulhatnak. 

Megengedőbb sávhasználat a 
motorkerékpárosoknak. A módosí-
tás minden forgalmi sáv használatát 
lehetővé teszi a motorkerékpárok szá-
mára a három vagy több sávos uta-
kon. Eddig ezekre a balra bekanya-
rodás esetét kivéve csak személy-
gépkocsik hajthattak rá. A módosí-
tás a kétkerekű motorkerékpárok és 
kétkerekű segédmotoros kerékpárok 
számára megengedi az autóbuszsáv 
használatát. Ezek a járművek a nem 
jelentős sebességkülönbség miatt 
nem lassítják a buszközlekedést. 

A GYALOGOSOKAT ÉRINTŐ VÁL-
TOZÁSOK

Biztonságosabban kelhetnek át 
az úton a gyalogosok. A korábbinál 
nyomatékosabb rendelkezés szerint 
a zebra felé tartó autósok csak olyan 
tempóban haladhatnak, hogy még 
előtte képesek legyenek megállni. A 
rendelet a vasúti átjárókhoz hasonló-
an itt is általános, körülíró szabályo-
kat megfogalmazva figyelmezteti a 
sebesség körültekintő megválasztá-
sára az autósokat. Indokolt esetben 
jelzőtábla kihelyezésével korlátozha-
tó a gyalogos átkelőhely megközelí-
tési sebessége. 

Az új előírások a tömegközleke-
dési eszközökről leszálló utasokat 
is hangsúlyosabban védik. A rende-
let a villamos-megállóhelyek közelé-
ben kötelező fokozott figyelmet más, 
menetrend szerint közlekedő jármű-
vek és az iskolabusz megállóhelyei-
re is kiterjeszti a gyalogosok védelme 

érdekében. A táblával megkülönböz-
tetett iskolabuszok környezetében a 
fel- és leszállás elakadásjelzővel jel-
zett ideje alatt az autósok csak las-
sabban közlekedhetnek.

Részletes szabályok a közösen 
használt gyalog- és kerékpárutak-
ra. A burkolati jellel kettéválasztott 
gyalog- és kerékpárúton a gyalogo-
sok és kerékpárosok csak az út szá-
mukra kijelölt részén közlekedhet-
nek. A módosítás új sebességhatá-
rokat vezet be a kerékpárokra, ame-
lyek főként a gyalogosokkal közö-
sen használt útszakaszokon növelik a 
közlekedés biztonságát. Így gyalog- 
és kerékpárúton a máshol érvényes 
30-50 km/óra helyett csak legfeljebb 
20 km/órával haladhatnak a bicik-
listák. Az új előírások kölcsönösen 
kimondják, hogy gyalog- és kerék-
párúton egyik fél sem akadályozhat-
ja vagy veszélyeztetheti a másik for-
galmát.

AZ AUTÓELADÁS KÖRÜLTEKIN-
TŐEN!

Ha valaki elad egy autót, a tulaj-
donjogban bekövetkezett válto-
zást 15 napon belül jeleznie kell az 
okmányirodának, ezután természe-
tesen az új tulajdonosnak is kötele-
ző bejelentenie a változást. Ameny-
nyiben az új tulajdonos személye 
azért nem állapítható meg, mert ezt 
15 napon belül nem teszi meg, és 
felhívás után sem pótolja, a köz-
lekedési igazgatási hatóság a jár-
művet hivatalból kivonja a forga-
lomból. A gépkocsi tulajdonjogá-
nak átírása azért is fontos, mert az 
fizeti az önkormányzatnak az éves 
gépjárműadót, aki január elsején 
tulajdonosként szerepel a nyilván-
tartásban.

A KRESZ módosításának legfonto-
sabb célja a közlekedés biztonságá-
nak növelése. A változtatások illesz-
kednek a közúti közlekedés bizton-
ságát javító akcióprogramba. Az új 
elemekkel korábban megfogalma-
zott szakmai és társadalmi javaslatok 
kerülhettek be a KRESZ-be.

er-án

Közel 60 ponton változott a  KRESZ

Köszönöm az eddig nevemre leadott Ajánlószelvényeket!
2010. március 19-ig gyűjtjük a kopogtató cédulákat!

Fizetett politikai hirdetés
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Az Erdélyi Hagyományokért Egye-
sület (EHE) 1992-ben alakult János-
halmán. Céljai közt szerepel az ifjú-
sági munka segítése, menedzse-
lése. Egyesületünkön belül műkö-
dik: Bogár Klub, KITTI HÁLÓ, FMKH, 
CISZI, Angol Klub.

Már XIII. alkalommal szervezzük 
a hagyományőrző „Művésztelep” 
tábort, Jánoshalmáról és testvértele-
püléseiről érkezőknek.

Egyesületünk segíti és támogatja 
az ifjúság önszerveződését, közös-
ségépítését. Gyermek klubfoglalko-
zásokat is szervezünk „Bogár klub” 
néven. Öt éve folyamatosan megtart-
juk a közösségépítő, képességfej-
lesztő gyermektáborunkat melynek 
mindig nagy sikere van.

KITTI HÁLÓ: Kistérségi és Települé-
si Ifjúsági Hálózat fő célja: Összefog-
ni a Duna-Körös- Maros-Tisza/DKMT/ 
Euró régióban működő magyar ifjú-
sági szervezeteket, közösségeket és 
szervezeten kívüli fiatalokat. Jelen-
leg több mint 100 települést értek 
el közel 500 taggal. A hálón keresz-
tül közös programok szervezésével 
hangsúlyt fektetünk a magyar törté-
nelem megismerésére, az anyanyelv 
ápolására, hagyományaink megőrzé-
sére az ifjúság körében.

FMKH: A Fiatal Mezőgazdászok 
és Környezetvédők Hálózata. Célunk 
egy közös hálózat működtetése a 
DKMT Euró régióban, a mezőgaz-
daságban és környezetvédelemben 
tevékenykedők összefogása, segíté-
se. Közös érdekünk, hogy egy élhe-
tőbb környezetet hozzunk létre és 
ennek leghatékonyabb módja a hatá-
rok nélküli összefogás.

Angol Klub: A Fiatalság részére ala-
kul, annak reményében, hogy a meg-

szerzett  Angol 
nyelv- tudásukat 
megtudják tarta-
ni, illetve tovább 
tudják fejleszteni. 

CISZI: A János-
halmi Kistérsé-
gi Civil Informáci-
ós és SZolgáltató 
Iroda, március-
ban kezdi műkö-
dését. A Levi’s 
Strauss Alapít-
vány Rendkí-

vüli Közösségi Támogatási alapjá-
ból, a Dél-Alföldi Regionális Központ 
Jánoshalmi Kirendeltségének támo-
gatásával valósul meg.

Az iroda tevékenységei között sze-
repel: Segíteni a településen műkö-
dő Civil Szervezeteket, ösztönözni új 
szervezetek létrehozását. Álláskere-
sés, önéletrajzírás, felkészítés interjú-
ra, információk szolgáltatása. A Mun-
kaügyi Központtól, kapható lehető-
ségekről adminisztrációval kapcsola-
tos feladatok segítése, egyéni szociá-
lis tanácsadás. Későbbiekben trénin-
gek szervezése, melynek az önmoti-
vált pozitív személyiség fejlesztése a 
magabiztosabb hatékonyabb állás-
keresés lenne a célja. A célközösség 
a munkavállalók, a munkaadók, a 
pályakezdők, a kismamák, a nyugdí-
jasok és szociálisan rászorulók.

Civil Információs és szolgálta-
tó napok szervezése heti egy alka-
lommal a kistérségben. Településen-
ként havonta egy alkalom „Nyílt Nap” 
megtartása a Jánoshalmi Munkaügyi 
Kirendeltséggel a foglalkoztatás, vál-
lalkozás, képzési – átképzési progra-
mokkal és támogatásokkal kapcso-

latban.
Segítőkész munkatársak várják az 

érdeklődők kérdéseit a következő 
napokon:

Információs napok
Mélykúton a Könyvtárban:

Március 09. kedd  de: 9-15 h-ig
Április 06. kedd  de: 9-15 h-ig
Május 04. kedd  de: 9-15 h-ig
Június 15. kedd  de: 9-15 h-ig 
Borotán a Művelődési Házban   
Március 02. kedd  de: 9-15 h-ig
Április 27. kedd  de: 9-15 h-ig
Május 25. kedd  de: 9-15 h-ig
Június 08. kedd  de: 9-15 h-ig

Kéleshalom,  Fő utca 4.
 az Orvosi rendelő mellett,

Március 23. kedd  de: 9-15 h-ig
Április 20. kedd  de: 9-15 h-ig
Május 18. kedd  de: 9-15 h-ig
Június 01. kedd  de: 9-15 h-ig
Jánoshalma, Eötvös utca 27.

Március 16. kedd   de: 9-15 h-ig
Április  13. kedd  de: 9-15 h-ig
Május  11. kedd   de: 9-15 h-ig
Június  22. kedd   de: 9-15 h-ig
Minden szerdán: de: 9-15 h-ig
Nyílt napok a munkaügyi kiren-

deltség munkatársával: 
Március 26. péntek  9-12 h-ig  Mély-
kút  Könyvtár
Április 23. péntek  9-12 h-ig Borota   
művelődési Ház
Május 28. péntek  9-12 h-ig Jánoshal-
ma  Eötvös u. 27.
Június 25. péntek  9-12 h-ig 
Kéleshalom  Fő utca 4.  Orvosi ren-
delő mellett
Elérhetőség személyesen: 
Taskovicsné Nyers-Bakó Ilona, Len-
gyel Edit  Jánoshalma Eötvös u. 27
Telefon: 06-77/403757 

B.K.

 A csicsóka a  
XVII. században 
került Európába. Ez 
az Észak Ameriká-

ban őshonos növény évelő, gyök-
törzsén megvastagodott körte alakú 
gumók fejlődnek. 

Régebben a szegények krumpli-
jának is nevezték. Állati takarmány-
nak és emberi tápláléknak egyaránt 
megfelelő.

A gumók sokféleképpen fogyaszt-
hatók. A burgonyához hasonlóan 
leves, főzelék, köret is készülhet belő-
le. Kevésbé hagyományos módon is 
elkészíthető: felfújt, rakott és töltött 
étel, saláta. Nyersen is ehetjük, gyü-
mölccsel turmixolva is finom.

Számos előnyös élettani hatá-
sa van. A csicsóka inulint tartalmaz, 
amely emészthetetlen, vízben oldó-
dó rostanyag. A bél baktérium flórá-

jának kedvező befolyásolásával vér-
cukorszint csökkentő hatású, mivel a 
szénhidrátok lebontását és felszívó-
dását egyenletessé teszi.

A csicsókagumónak a burgonyá-
nál 5-6-szor nagyobb a rosttartalma. 
Növeli a jóllakottságérzetet és meg-
gátolja a székrekedés kialakulását. 

Kedvező a biológiai adottsága is, 
mivel sok ásványi anyag van benne 
(kálium, kálcium, magnézium, fosz-
for és cink), béta-karotint, B1-B2-
vitamint, niacint és C-vitamint is tar-
talmaz.

 A burgonya mellett és helyett mind 
a népélelmezésben, mind az elhízot-
tak és cukorbetegek diétájában fel-
használható és hasznosítható. 

 Faragóné Hován Éva
 dietetikus

Csicsóka

A dietetikus tanácsai

A jánoshalmi Szent Anna 
Katolikus Általános 
Iskoláért Alapítvány 

kuratóriuma köszönettel  fogadja  
2009. évi személyi 

jövedelemadójuk 1 százalékát 
adószámunk

18341797-1-03 

TOTYA 3
vegyes tüzelésű kazán 

eladó.
Érd: 06-20/568-46-40

Pénztárcakímélő 
kirándulási lehetőség 
jánoshalmi indulással

2010. 
július 16 – július 19-ig

(3 éjszaka 4 nap) 

Pozsony, Prága, 
Macocha - szakadék, 

„Morva főváros“, 
és Bécs.

Érd: 30/535-0833

2010. február 12-14.-e között volt 
a Fiatal Mezőgazdászok és Környe-
zetvédők Hálózatának programja az 
Erdélyi Hagyományokért Egyesü-
let szervezésében, a Nemzeti Civil 
Alap és a Szülőföld Alap támogatá-
sa segítségével. A találkozón János-
halma polgármestere Czeller Zol-
tán köszöntötte a megjelenteket és 
mutatta be Jánoshalma múltját és 
jelenét. A SZAK-HÁLÓ program kere-
tében dr. Horváth László a Magyar 
Állatorvosi Kamara Bács-Kiskun 
Megyei szervezetének alelnöke nyi-
totta meg a programot és résztve-
vőket elkalauzolta a mezőgazdaság 
világába. Rövid áttekintést nyújtott az 
elmúlt időszak mezőgazdaságáról. 
Felhívta a figyelmünket arra a szomo-
rú tényre, hogy a magyar termelők és 
magyar termékeik nem a megbecsült 
helyre kerülnek saját országunkban. 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal Bács-Kiskun megyei képvi-
selői a 2010-es évi agrártámogatá-

sokról, szervezetük felépítéséről és 
munkájukról tartottak előadást. Nyílt 
fórum keretében a résztvevők kérdé-
seit megválaszolták. A Fiatal Mező-
gazdászok és Környezetvédők Háló-
zata továbbra is folytatja munkáját. 
A Dél-vidéki résztvevők együttmű-
ködésükről biztosították a hálóza-
tot és Hubert Erikát megválasztották 
koordinátornak, aki a 2010. márci-
us 27.-én Szabadkán tartandó szak-
ági program szervezését megkezd-
te. Döntés született egy közös kiad-
vány megjelentetésére DKMT Hírho-
zó néven, mely várhatóan májusban 
jelenik meg. 2010. április 17.-én Ara-
don folytatódik programsorozatunk 
Szélrózsa néven. Ekkor az Európai 
Unió Tanácsa 2011-es soros magyar  
elnökség programjaival és népszerű-
sítésével foglalkozunk. Ez úton sze-
retnénk megköszönni a résztvevők 
jelenlétét és előadók közreműködé-
sét.

-ó  -ly

Forrástól az Óceánig

Civil mezőgazdasági 
kezdeményezés Dél-vidékkel



11. oldal2010. március HUNYADI NÉPE

Requiem egy pedagógusért:
Répás Balázs 1941-2010.

„Ha egy öregember kimegy a szőlőbe,
S útközben talál egy szem diót,
Fölveszi, s elülteti.
Jól tudja, hogy ő annak a gyümölcsét 
Már nem élvezheti, hanem a jövő nemzedéke…”

-Ki egész életében csak tanult, s tudását másnak adta,  vajon hány „diófát” 
ültetett?
 „Kertész leszek, fát nevelek,
Kelő nappal én is kelek.
Nem törődöm semmi mással,
Csak a beojtott virággal.”
    -Kinek minden vagyonát a családja, a tanítványai és a könyvei jelentették,  
    vajon hány „virágot” „ojtott” élete során?
„Aki fát ültet, bízik a jövőben…”
         -Kinek éjjele, nappala a múlt és a jelen tanulmányozásával telt, 
          vajon milyen jövőben bízott?
-Akik ismerték Répás Balázs tanár urat, jól tudják a választ!
 Ő egész életében tanult, sok embert tanított és a családjának élt:

Tudásának begyűjtését a Mindszenti Általános Iskolában (1948-52.), 
a hódmezővásárhelyi Rózsa Ferenc Általános Iskolában (1952-56.), 
a hódmezővásárhelyi Állami Bethlen Gábor Általános Gimnáziumban(1956-60.) 
kezdte el. 
  A szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett 
magyar-történelem szakos tanári diplomát 1965-ben.
 Budapesten, az Országos Pedagógiai Intézetben
- a „Világnézetünk alapjai”- című tanfolyamon- filozófiai szaktanári végzettséget 
szerzett 1970-72 között.
    Pannonhalmán 2002-ben a Rákóczi Szövetség szervezésében végzett „Hullám-
térben – a magyar XX.század” címmel tanfolyamot. Még nyugdíjba vonulása előtt is 
újra egyetemre járt: az ELTE által szervezett, történelem szakos tanároknak indított 
posztgraduális képzésre.
 Jánoshalmán, a Radnóti Miklós Gimnáziumban és Fóton a Károlyi István 

Gyermekközpont Szakközépiskoláiban tanított több,  mint negyven évet.
Sokat segített feleségének – Zsuzsikának -  az állami gondozott gyermekek nevelé-

sében, a fiatalok vizsgákra történő felkészítésében.
 Gyermekeit – Balázst és Zsuzsannát – szeretetével, a tudásával emberré nevelte, 

feleségét mindig tisztelte és szerette.
 S ím, ez a tartalmas élet egyszer csak megállt: győzött a betegségekkel meg-

gyötört testen a halál…
Tudjuk, hogy a földi léte véget érhetett, de a lelke, tanítása tovább él mindörökké…

Ki-ki világnézete szerint elmondhat érte a requiem során egy imát: 
a „tisztító helyen szenvedő lelkéért”: Requiem A Pedagógusért, Rokonért, Barátért…

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő hetekben minden Érdekelt-
nek egyenlegközlőt küldünk, melyből megtudhatja az eddig befize-
tett hozzájárulások összegét, illetve értesülhet esetleges hátraléka-
iról. Továbbra is élhetnek LTP szerződéskötési lehető-séggel, akik 

eddig ilyet nem kötöttek. 

FELHÍVÁS!
Minden ingatlantulajdonosnak, az egyenlegközlő mellett meg-

küldésre kerül egy nyilatkozat is. Kérjük tisztelettel, hogy a 
teljes nyilatkozatot aláírva szíveskedjenek kijuttatni a Társulat 

irodájába. Segítségüket előre is köszönjük.
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

Útfelújítási pályázatról
2009. júniusban a föl-

des utak számának csök-
kentésére a DAOP-3.1.1/B-
08-2008-0024 számú pályá-
zatban útépítési pályázatot 
adott be Jánoshalma Város 
Képviselő-testülete. A pályá-
zatban lévő tervek szerint 
a Terézhalmi u., Orczy u., 
Kürt u. és Erdő u. kerül fel-
újításra. A testület elsődlege-
sen azokban az utcákban ter-
vezi az útfelújítást, ahol nem 
halad majd szennyvízcsator-
na a későbbiekben.

A pályázatot a Bíráló Bizott-
ság még az elmúlt évben 
támogatásra érdemesnek 
ítélte. Támogatási feltételként 
előírták, hogy a pályázó a 
támogatási szerződés meg-
kötéséig képviselő-testületi 
határozattal igazolja, hogy a 
beavatkozással érintett utak 
gyűjtő utak, és ennek meg-
felelően fognak a rendezési 
tervben szerepelni.

A fentieknek megfelelően a város 
Rendezési Tervét módosítani kellett, 
a módosítást Hernyák Imre tervező 
végezte. A Szerkezeti terv, Szabály 
rendelet és Szabályozási terv módo-
sítását 800.000,- Ft + Áfa összegben 
végezte el a tervező, mely az előírt 
egyeztetésekkel több, mint fél évet 
vett igénybe. 

A Képviselő-testület a rendezési 
tervben az előzőekben felsorolt utak 
minősítését átvezettette, módosíttatta 
a város szerkezeti tervét, Szabályren-
deletét és Szabályozási tervét.

A fenti módosítások a 2010. febru-
ár 25-én, 17 órakor megtartott Lakos-
sági Fórum keretében kerültek ismer-
tetésre.

A Terézhalmi u., Orczy u., Kürt 
u. és Erdő u. utak aszfaltozása még 
ebben az évben kivitelezésre kerül. 
A pályázat elszámolható költsé-
ge 41.7 millió forint, támogatási 
összege 37,5 millió forint, a támo-
gatás intenzitása 90%-os.

C. Z.

Asszonyok 
bálja

Bem József Honvéd Nyugdíjas 
Egyesület  Női Szekciója a Flóra 
klub 2010. február 20-án minden 
táncolni szerető leányt és asszonyt 
várt a Korzó Étterembe a jánoshalmi 
Asszonybálra.

Vendégvárást követően Kiss 
Györgyné Klárika a rendezvény 
fővédnöke nyitotta meg  az Asszony-
bált, meglepetésekkel. Vacsorá-
ra  Farsangfarka-asszonybáli sül-
tek és desszert került az asztalra, a 
lányok, asszonyok a hagyománya-
inkhoz híven alkoholmentes italokat 
fogyasztottak , kivéve a megnyitóhoz 
járó pezsgőt.

Vacsorát követően hajnalig tar-
tó tánchoz a talpalávalót a Kékinge-
sek húzták. 

Baba-mama klub
A Római Katolikus  Plébánián lévő  Don Bosco klub ad helyet  a Baba 
– mama klubnak. Szerda délelőttönként  10-12-ig
gyűlünk össze, fiatal anyukák, akik hét közben otthon vagyunk kicsi 
gyerekeinkkel. Célunk, hogy ismerkedjünk, beszélgessünk, közben a 
babák is összebarátkoznak, együtt játszanak. Játékokat adtunk ösz-
sze, és egy játszószőnyeget is kaptunk.
Minden alkalommal van kb. fél óránk, amikor egy konkrét témáról be-
szélgetünk ( advent, karácsony, keresztelő, keresztény család, nagy-
böjt a mindennapjainkban…) és tapasztalatot cserélünk. 
Csapatunk folyamatosan bővül.

 Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshal-
mai, Kiskufélegyházai, Kiskunmajsai 
Kistérségi Intézetének FELHÍVÁSA

A Népegészségügyi Program kere-
tében a veszélyeztetett női lakosság 
emlőszűrő vizsgálata tovább folyta-
tódik.

Bács-Kiskun megyében a múlt 
évben a meghívottaknak mindössze 
48 %-a élt a felkínált lehetőséggel. 
A WHO legalább 70%-os részvételi 
arányt tart elfogadhatónak.

Mindazok a 45-65 éves korú nők 
meghívó levelet kapnak, akik 2 éven 
belül emlőszűrő vizsgálaton nem vet-
tek részt. Meghívólevél felmutatásá-
val a vizsgálat ingyenes, háziorvosi 
beutalóra nincs szükség Az  útikölt-
ség utólag visszaigényelhető, utazá-
si utalványt a szűrőállomáson illetve 
háziorvosánál lehet kérni.

A jánoshalmai nők március 1 és 11 
között kapnak meghívót.

A vizsgálat helye:
Baja Városi Kórház Rókus u. 10. 

Mammográfiás Szűrőállomás
A szűrővizsgálat ütemezésével 

kapcsolatban felmerülő kérdésekben 
Dr. Vermes Eszter radiológus főor-
vosnő és Marosi Judit vezető ope-
rátor készséggel szolgáltat további 
információt a 79/422-233/2711 tele-
fonszámon.

Akinek a meghívó levélben jelzett 
időpontban nincs módjuk a szűrő-
vizsgálaton megjelenni a fent meg-
adott telefonszámon, új időpontot 
kérhetnek.

Az időben felfedezett emlődaganat 
jó eséllyel gyógyítható!

Éljen a felkínált lehetőséggel!

Felhívás emlőszűrő 
vizsgálatra  

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-val 2010-ben is támogas-
sák az 

Összefogás Jánoshalmáért Egyesület célkitűzéseit.
Az egyesület vezetősége és tagsága köszöne-
tet mond az eddigiekben nyújtott támogatásért.

Adószámunk: 18369748-1-03
Czeller Zoltán az egyesület elnöke

 Ő egész életében tanult, sok embert tanított és a családjának élt:

 ad helyet  a Baba 

gyűlünk össze, fiatal anyukák, akik hét közben otthon vagyunk kicsi 
gyerekeinkkel. Célunk, hogy ismerkedjünk, beszélgessünk, közben a 
babák is összebarátkoznak, együtt játszanak. Játékokat adtunk ösz-

Minden alkalommal van kb. fél óránk, amikor egy konkrét témáról be-
( advent, karácsony, keresztelő, keresztény család, nagy-

RENDELKEZÉS 
A  BEFIZETETT ADÓ 
EGY SZÁZALÉKÁRÓL

 A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD 

NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett

adószáma: 
1 8 3 5 9 6 3 9 - 1  0 3
Kedvezményezett címe:  

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

FELHÍVÁS!
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A csatorna beruházás tervezése a végső fázisához ért. Ez azt jelenti, hogy kiviteli tervek 
készülnek olyan részletességgel, melyek megmutatják az egyes ingatlanok bekötésének pon-
tos helyeit. Ehhez ajánlja fel a tervező cég az egyeztetés lehetőségét. Ezért kérjük, amennyiben 
szeretné megtekinteni és egyeztetni a saját ingatlanja pontos bekötési helyét, úgy 2010.03.08. 
és 2010.03.19. között (munkanapokon, ügyfélszolgálati időben) fáradjon ki a Jánoshalmi Vízi-
közmű-társulat irodájába (Jánoshalma, Bajai út 66/d. Vízmű), iratanyagba történő betekintés és 
észrevételezés céljából.

Térkép melléklet az 
érintett területről
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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. február hónapban a következő 

elhuny tak temetésén működött közre:

„Ne keress olyasmit, amit Isten elrejtett a szemed elől. Az ember 
mindent megtud idejében, és senki sem hal meg korábban egy 
perccel, avagy későbben egy perccel, mint ahogy az ideje szól.”

(Wass Albert)
Nagy Zsolt ügyvezető 

Gál Imre (1926)
Gál Jószefné sz. Kiss Erzsébet (1929)

Kőszegi Kálmánné sz. Bogdán Erzsébet (1927)
Kárász György (1942) 

Kiss Pálné sz. Beszédes Margit (1922) 
Radvánszki Mária (1924)

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. február hónapjában a  kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

Barna Istvánné 
sz.: Hegedűs Anna élt: 91  évet
Kapás Zoltán élt: 42 évet
Zöldági János élt: 76 évet
Tóth Mihályné 
sz.: Szabó Ilona élt: 88 évet
Faddi Mihály Máté  élt: 85 évet
Virág Károlyné 
sz.: Burszki Etelka élt: 72 évet
Rátai Rudolf  élt: 65 évet

Sztanyik Gáborné 
sz.: Sziráczki Mária élt: 56 évet
Kuris Joachim élt: 80 évet
Fenyvesi Istvánné
 sz.: Bor Julianna élt: 96 évet
Szabó Sándor élt: 90 évet
Taskovics István élt: 60 évet
Bánfalvi László  élt: 59 évet
Rabb Ferenc élt: 50 éve

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.  március 17-én  lesz
 Or szágos Kirakodó Vásár

Eladó ingatlana van? 

Segít az 
SQ Ingatlanközvetítő

Érd: 06-70/340-00-16

BORBOR
A MINDENNAPOKRA!

  „A halál csak földi nemlét. 
A lelkek a szívünkbe égve 
tovább figyelnek minket, 

hogy feledni őket soha ne lehessen.“

Emlékezzünk 

Németh Jenőre, 
halálának 10.

és

 ifj. Németh Jenőre, 
halálának 5. évfordulóján.

Németh Kornélia 

  Köszönetnyilvánítás
Idősebb Répás Balázs családja ezúton mond 
köszönetet mindazoknak, akik szóval, rész-
vét-távirattal, képeslappal, virággal, koszorú-
val, gyászmisével, a temetésen való szemé-
lyes jelenléttel és egyéb emberi módon meg-
emlékeztek a 2010. február 6-án elhunyt

 Répás Balázs 
tanár úrról, 

s ezzel is osztoztak a család fájdalmában.

STÍLUS ÜZLET

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

Márciusi  akciója!
Konyharuha: 39.-                 Felm.vödör+csavaró: 299-
Gyékény lábtörlő: 299.-        Tefl onos serpenyő:     799.-

Székpárna: 179.-   
Húsvétváró játék akció március 16-tól! 

Virágföldek, cserepek kaphatók!

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.

2010.  március hónapban megkezdtük a vízmérő órák leolvasását

HÁLÓZATFERTŐTLENÍTÉS!
2010. március 08-tól március 12-ig.

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
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Farsang Kupát rendeztünk február 
27-én, 6 csapat részvételével. A  
bajnokság kezdete előtt hasznos 
felkészülésnek bizonyult a jános-
halmi kupa.
Helyezések:

1.Kiskőrös lett a kupa győztese
2. Kiskunmajsa
3. Kiskunhalas
4. Jánoshalma
5. Nemesnádudvar
6. Csávoly

 Különdíjasok:
Gólkirálynő: Torgyik Rita Kiskőrös 
20 góllal
Legjobb kapus:Tasi Tünde 
Kiskőrös
Legtechnikásabb játékos: Rácz 

Fodor Ágota Kiskunhalas 13 góllal
Legjobb jánoshalmi játékos: Barna 
Brigi 12 góllal
A díjakat Czeller Zoltán polgármester 
úr adta át.

A kupa megrendezését Benkő Zsolt 
gyógyszerész úrnak köszönjük.

 Március 6-án vasárnap délelőtt 9 
órától felkészülési tornát tartunk a 
Sportcsarnokban.
Március 13-án délelőtt 11 óra-
kor bajnoki mérkőzést játszunk 
Nemesnádudvarral.
Kérjük a kézilabdát szerető közönsé-

get segítsen a győzelemhez.
  R.M.

Az 1990-es évek elején Szalai János 
és több szülő igen lelkes és szorgal-
mas munkájának következményekép-
pen létrejött egy eredményesen műkö-
dő közösség, ahol a sport, a kultúra, a 
tanulás és a történelmi hagyományok 
ápolásán volt a hangsúly. A Szarvas, a 
Szűcs-Szabó, a Demsa, a Pastrovics, 
a Nagy szülők és több fiatalabb férfi 
és nő, Varga Csaba és még többen, a 
MEDOSZ Ifjúsági és Diák Sportegye-
sület keretein belül megalakították 
a TÖRTÉNELMI ÍJÁSZOK szakosz-
tályát, egy példamutatóan működő 

közösséget. A csapat igen eredmé-
nyesen tevékenykedett és a gyermek 
és újonc korosztályban, úgy a lányok-
nál, mint a fiúknál országos hírnevet 
szereztek. Az évszázad végén, mire 
ifjúsági korba értek, már nemcsak hír-
nevük, de igen kiváló eredményeik is 
voltak. A Szarvas Zs., Nagy L., Demsa 
N., Szűcs-Szabó D., Pastrovics B. és a 
többiek országos bajnokság GRAND-
PRIX fordulóiban szinte legyőzhetet-
lenek voltak. 1998-ban Szarvas Zsolt, 
1999-ben Pastrovics Bettina ORSZÁ-
GOS BAJNOKOK. Szarvas Zsolt azóta 
is – immár 12 éve – tartja az ifjúsá-
gi magyar csúcsot. A sok munkának 
köszönhetően a gyerekekkel együtt 
fejlődtek a felnőtt versenyzőink is, 
és egyre jobb eredményeket értek 
el, melyek csúcsa 2009-ben Becher 
László longbow /hosszú íj/ kategóriá-
ban elért MAGYAR BAJNOKI ARANY-

ÉRME volt.
 Nemcsak versenyzőink, de ren-

dezvényeink is országos hírűek let-
tek. A MAGYAR ÍJÁSZ SZÖVETSÉG 5 
évig folyamatosan bízta meg egyesü-
letünket a JÁTESZ SE-t a Magyar baj-
nokság, a GRAD-PRIX verseny II. for-
dulójának lebonyolításával minden év 
májusának végén. A Haász-tanyán 
rendezett versenyeken mintegy 120-
150 versenyző és kb. 200-250 néző 
évről évre élvezte a jánoshalmi ízeket, 
csodálta erdeink szépségét, a kiváló 
rendezést, amiért most is dicséret a 

lelkes szülőknek és Zámbó Gabinak 
a parkolók, az udvar és a versenypá-
lyák útjainak kaszálásáért. Valamennyi 
támogatónknak, Koch Csabától kezd-
ve a Dózsa Gy. utcai Gazdaboltig, 
folytatva, a megyei Szabadidő Szövet-
ségen át a tulajdonosig és még sok-
sok személynek köszönet, akik külön-
féle díjakkal és térítésmentes támo-
gatásukkal biztosították a versenyek 
magas színvonalú megrendezésének 
feltételeit. Szarvas Feri bácsinak és 
Magó Janinak a kiváló ételek elké-
szítéséért külön dicséret és köszö-
net. Kiss György, Rapcsák András, 
Czeller Zoltán polgármestereknek, 
Bányai Gábor és Karsai Péter ország-
gyűlési képviselőknek, akik megnyi-
tó és záró beszédeikkel, valamint sze-
mélyes megjelenésükkel tettek tanú-
bizonyságot a sport, az egészséges 
életmód mellett. 

 Közben a gyerekek felnőttek, új 
feladatok, új iskolák vártak rájuk, így 
az íjászat háttérbe szorult. Termé-
szetesen a felnőtteknél a követelmé-
nyek is megnőttek, ezért a korábbi 
eredmények nem jöttek. Varga Csa-
ba azonban nem adta fel, a „kiöre-
gedett“ korosztály újra belefogott a 
gyerekek oktatásába. 2009-ben máris 
sikerekről lehet beszélni, hiszen a ser-
dülők között Petrócky Péter a pusz-
tai íj, Szűcs Gergő a longbow íj kate-
góriákban, a gyermek korosztályban 
Horváth Dani a pusztai íj kategóriá-
ban Szabadkígyóson, Jánoshalmán, 
Tápiószentmártonban, Foktőn első, 
második, negyedik és ötödik helye-
zést értek el. Igen ígéretes a fejlődé-
sük. Csak így tovább! Közben a fel-
nőttek Varga Csaba a pusztai íj, Pász-
tor Tibor a longbow íj kategóriák-
ban felzárkóztak a szoros élmezőny-
höz, Becker László pedig tartja a 
helyét a trónon. A hölgyeknél Jéga.-
Szabó Judit továbbra is az élvonal-
ban tartózkodik, rendszeresen pont-
szerző helyen végez a versenyeken. 
A létszámuk folyamatosan emelke-
dik, legújabb jelentkezők a Kelemen 
gyerekek, édesapjuk már megvásá-
rolta az íjakat.

 Szakosztályunk 2009-ben vásárolt 
4 új íjat és hozzá vesszőket (2 felnőtt, 
2 gyermek), így azok is tudnak lőni, 
akiknek nincs sajátjuk! Eddig mosto-
ha körülmények között itt-ott tudtak 

csak edzeni versenyzőink. 2010-ben 
óriási fordulat következik be. A BKM-i 
Szabadidősport Szövetség udvarán 
elkészül és átadásra kerül a 3 lőállá-
sos 30 méter hosszú fedett íjászpálya 
és a 8 állásos 16 méter hosszú, szin-
tén fedett légfegyver és íjászpálya, 
ahol mindkét sportágat szinte egész 
nap a város központjában lehet gya-
korolni. Tömeges emelkedést várunk 

a versenyzői létszámban. Úgy gondol-
juk 2010-ben tartani tudjuk a 2009-es 
eredményeket, 2011-től pedig folya-
matosan javul a versenyzői létszám és 
ennek megfelelően az eredményes-
ség is, és vissza zárkózunk a magyar 
élmezőnybe.

Haász László és Varga Csaba

Generációváltás az  íjászoknál!

Pályázat védőnői állásra 
Jánoshalma Város Önkormányzat 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Jánoshalma Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat 

Jánoshalma, Arany J. u. 13. 
körzeti, területi védőnő 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6440 Já-
noshalma, Arany János utca 13. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: körzeti, területi védőnői felada-
tok ellátása 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

•  Főiskola, védőnői szak, 
• Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajzot, 
a végzettséget igazoló okmányok másolatát,  
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  
nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz,  
hogy pályázati anyagát Jánoshalma Város Önkor-

mányzatának Képviselő-testületének tagjai, a Város-
gazdálkodási Bizottság tagjai megismerjék 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkoráb-
ban 2010. május 3. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 7. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város Ön-

kormányzat címére történő megküldésével (6440 
Jánoshalma, Béke tér 1. ). 

      Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 5209/2010, valamint 
a munkakör megnevezését: körzeti, területi védőnő. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A véleménye-
zési határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 29. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Helyben szokásos módon - 2010. március 8.
• Hunyadi Népe újság - 2010. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: 
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma 
Város Önkormányzat címére történő megküldésével 
(6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)- 1 példányban,- zárt 
borítékban, -“védőnői pályázat“ jeligével ellátva kell 
benyújtani. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.janoshalma.hu honlapon szerezhet. 

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!

Kézilabda híradó



14. oldal 2010. márciusHUNYADI NÉPE

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.

Márciusban  is sok-sok akcióval 
várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

A Btk. 176/A. § (1) bekezdésébe 
ütköző és aszerint minősülő  zakla-
tás vétsége vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt eljárás indult isme-
retlen tettes ellen, aki H. N .Jánoshal-
mi  lakost 2009. január 8-a óta telefo-
non hívogatja, ezzel életvitelébe napi 
rendszerességgel beavatkozik, a sér-
tettet zaklatja.   

A Btk. 271. § (1) bekezdésébe 
ütköző és a (2) bekezdés a. pontja 
szerint minősülő csoportosan elkö-
vetett garázdaság bűntette bűntett-
ének megalapozott gyanúja miatt K. 
G. jánoshalmi lakos feljelentést tett 
ismeretlen tettesek ellen (3 fő férfi), 
akik 2010.február 2-án 18:10 és 18:17 
közötti időben Jánoshalmán a Hala-
si utcán lévő Liba Csárdában vesze-
kedtek, kiabáltak, a bútorokat rugdos-
ták, amelytől személyzet és vendégek 
megriadtak. Az ott lévő játékgépet fel-
emelve megfordították, s az abban 
lévő pénzérmékhez így jutottak hoz-
zá. A cselekmény során 9.100 Ft. szó-
ródott ki a gépből, amelyet eltulajdo-
nítottak. A rendőri intézkedés során 
az eltulajdonított pénzt visszaszolgál-
tatták, a lopási kár megtérült. János-
halma Rendőrőrs a 3 fő elkövetőt őri-
zetbe vette: K.R., B.I., K.A. jánoshal-
mi lakosokat. 

Eljárás indult P. Cs.  jánoshalmi 
lakos ellen, aki 2010.február 2-án 
09:35 időpontban Jánoshalmán a  
Fecske utcában, az általa vezetett 
személygépkocsival nem az útviszo-
nyoknak megfelelő sebességgel köz-
lekedett, ezért az út szélén (szabályta-
lanul, a menetiránya szerinti bal olda-
lon) parkoló, T. H. E. jánoshalmi lakos 
felügyeletére bízott tehergépkocsinak 
ütközött. Személyi sérülés a baleset 
során nem történt.  

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütkö-
ző és a (2) bekezdés II. fordulat f. 
pontja szerint minősülő jogtalan beha-

tolással szabálysértési értékre elköve-
tett lopás vétsége vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt eljárás indult 
ismeretlen tettes ellen, aki 2010.feb-
ruár 6-án 22:40 időpontban Borotán a 
Felszabadulás utcában kerítés átmá-
szás módszerével jogtalan behato-
lással szabálysértési értékre elköve-
tett lopás vétségét követte el. A bűn-
cselekménnyel okozott kár: 10.000 Ft. 
A kár lefoglalással megtérült 10.000 
Ft. Az elkövetőt M.Cs. és G.G.borotai 
lakosokat a helyi körzeti megbízott 
elfogta.  

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütkö-
ző és a (2) bekezdés I. fordulata sze-
rint minősülő kisebb értékre elköve-
tett lopás vétsége vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt Sz. I. János-
halmi lakos feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki 2010.február 9 -én 
22:00 és 23:00 közötti időben János-
halmán a Halasi utcán parkoló  nyer-
ges vontatójából 1 db 12 V-os akku-
mulátort lopott el. A bűncselekmény-
nyel okozott kár: 45000 Ft.   

2010.február 16-án 12:40 órakor 
Jánoshalmán a  Mészáros Lázár utcá-
ban B. G. Bácsalmási lakost ellenőriz-
ték. A priorálás során megállapították, 
hogy a Bajai Rk. 743/2010.ált számon 
elfogatóparancsot bocsátott ki elle-
ne.  Jánoshalma. Rendőrőrs munka-
társai elfogták és előállították a körö-
zött személyt. 

Eljárás indult B. I.  Jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján lopás vétség elkö-
vetésének gyanúja miatt  ismeretlen 
tettes ellen, aki 2010. február 20-án 
18 óra 30 perc körüli időben  János-
halmán a Mészáros Lázár utcában 
- miközben a sértett a kerékpárjá-
val haladt - meglökte, melynek hatá-
sára a sértett kibillent egyensúlyából 
és megállásra kényszerült, azonban 
a lökés hatására a sértett nem esett 
el. Ezt követően az ismeretlen tettes 

a feljelentő kerékpárjának első kosa-
rában lévő táskáját eltulajdonította a 
benne lévő pénztárcával, rádiótelefon-
nal,  bankkártyákkal, továbbá egyéb 
iratokkal együtt. A bűncselekménnyel 
okozott kár kb. 22.000 forint. Szemé-
lyi sérülés nem történt.  

G. I. F. mélykúti lakos feljelentést 
tett ismeretlen tettesek ellen, akik 
2010. február 10 és 2010 február 
23 között 3 internetes hirdetésben 
eladásra kínáltak  4 db laptopot. A 
pénzt az eladóknak át is utalta, azon-
ban a laptopokat a mai napig nem 
kapta meg. A bűncselekménnyel oko-
zott kár: 142.600 Ft.   

 Eljárás indult D. J. jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján ismeretlen tettes 
ellen, aki 2009. december 24-e 10 óra 
és 2010. február 23-a 10 óra közötti 
időpontban a sértett tulajdonát képe-
ző, Jánoshalma, Orczy utca végén 
található szőlőskertjéből eltulajdoní-
tott 150 db akác szőlőkarót. A bűn-
cselekménnyel okozott kár: 30.000 
Ft.  

 Eljárás indult K. K. jánoshalmi 
lakos feljelentése alapján ismeretlen 
tettes ellen, aki 2010. február 15 -én 
10:00 és 10:15 közötti időben János-
halmán a Dózsa György utcai CBA 
üzlet előtt eltulajdonította a sértett 
tulajdonát képező, lezáratlan állapot-
ban hagyott ismeretlen vázszámú, 
piros színű férfi kerékpárját és az őri-
zetlenül rajta hagyott három táskáját 
amiben különböző élelmiszerek vol-
tak. A bűncselekménnyel okozott kár: 
kb. 21.000 Ft. Az elkövetőt C.I. János-
halmi lakost  a Jánoshalma Rendőrőrs 
nyomozói elfogták.   

  A Btk. 316. § (1) bekezdésébe 
ütköző  és a (2) bekezdés I. fordula-
ta szerint minősülő  kisebb értékre 
elkövetett lopás vétségének gyanú-
ja miatt eljárás indult R. R. kéleshalmi 

lakos kerületvezető erdész bejelen-
tése alapján ismeretlen tettes ellen, 
aki 2010. február 25-én 11:00 óra és 
2010. február 26-án 08:00 óra közöt-
ti időben a Kéleshalom 47 B számú 
erdőterületen,  a KEFAG ZRT tulajdo-
nában lévő, sarangba rakott akác sző-
lő támoszlopból eltulajdonított kb. 5 
köbmétert, kb. 100.000 Ft. értékben 

B.P. Halas Pajzs Kft. diszpécsere 
telefonon tett bejelentést 2010. febru-
ár 28-án 02:10 órakor, mivel a jános-
halmi Bernáth Zoltán utca 38. sz. alat-
ti vegyesbolt - riasztója betörést jel-
zett. A helyszínre érve, megállapítha-
tó volt, hogy a riasztás valós. A biz-
tonsági kamerával is ellátott üzlet kira-
katüvegét ismeretlen személy betör-
te és a boltban tartózkodott a járőr 
megérkezésekor. A tulajdonos jelen-
létében 02.óra 30 perckor az üzletben 
a jánoshalmi rendőrjárőr által elfogás-
ra került K. F.  jánoshalmi lakos, aki 
erősen ittas állapotban volt. Nevezett 
az üzletben összekészített kb. 45.000. 
Ft. értékű élelmiszert és dohányárut, 
amit el kívánt tulajdonítani, de ebben 
a boltban történt elfogásával megaka-
dályozták. Lopási kísérlettel veszé-
lyeztetett érték: kb. 45.000. Ft. Ron-
gálással okozott kár mintegy  45.000. 
Ft. 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy internetes vásárlások ese-
tén: - az olcsón megvásárlásra felkí-
nált árúk általában nem valós dolgok, 
ezen ügyletek mögött a vevő, vásár-
ló  részéről  hiszékenységre, a megté-
veszthetőségre épít az eladó.

Az átutalt összeget, azaz a sértett 
kárát, az eljárások befejezése után, 
amennyiben sikerült a csalók kilét-
ének a megállapítása, hosszantartó 
bírósági eljárás után kaphatják csak 
vissza a károsultak. 

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

Az elkövetők vidékiek, akik igyekez-
nek magányosan élő idősebb embe-
reket felkeresni. A gépkocsijukat távo-
labb állítják le és a házakhoz már gya-
log érkeznek. 

Itt valamelyik szolgáltató (Démász, 
Dégáz) alkalmazottjának adják ki 
magukat és különböző indokokkal 
elérik, hogy a házba bejussanak. 
Módszerük többek között, hogy túl-
fizetésre hivatkoznak és vissza akar-
ják adni a pénzt a későbbi sértettnek, 
de csak nagy címletű bankjegyük van, 
ezért abból vissza kell adni. Hivatkoz-
hatnak arra, hogy pénzek sorszámait 
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 segélye-
zés miatt akarják a lakhatási körülmé-
nyeket 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 tettesei-
nek felderítése rendkívül nehéz, ezért 
a megelőzésre kell helyezni a hang-
súlyt. 

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

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

Egyedül élő idős emberek kapuju-
kat tartsák zárva, legyenek bizalmatla-
nok az idegenekkel, azokat ne enged-
jék 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 jut-
tatjuk el.  

Czeller Zoltán Polgármester
Kutyifa István őrsparancsnok

Racsmánné F. Zsuzsa postavezető

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 
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  5. Dr. Mikó Attila
  6. Dr. Faddi Zoltán
  7. Dr. Faddi Zoltán
  8. Dr. Vándor Ilona
  9. Dr. Kishonti Attila
10. Dr. Dudás József
11. Dr. Mikó Attila
12. Dr. Faddi Zoltán
13. Dr. Vándor Ilona
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15. Dr. Faddi Zoltán
16. Dr. Kishonti Attila
17. Dr. Dudás József
18. Dr. Faddi Zoltán
19. Dr. Mikó Attila
20. Dr. Mikó Attila
21. Dr. Dudás József
22. Dr. Tompa László
23. Dr. Csoboth Johanna
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26. Dr. Vándor Ilona
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április
  1. Dr. Tompa László
  2. Dr. Mikó Attila
  3. Dr. Vándor Ilona

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
2010. február hónapban

Házasságot kötöttek  

Rendőrségi hírek Lapunk legközelebb
2010. április 2-án 

jelenik meg 

A fizetett politikai 
hirdetések 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

-/--

Molnár Szilárd és 
Keresztényi Brigitta

GRATULÁLUNK!

születettek
Kettner Gergely (Anyja neve: Ko-
vács Tünde), Kiss Balázs (an.:Lévai 
Csilla), Gazdag Gábor (an.: Csernók 
Éva Rozália), Szemerédi Boglárka 
(an.: Sztojka Klára)

forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

FIGYELEM FELHÍVÁS!

A rendőrőrs indokolt 
esetben az alábbi 

telefonszámon 
hívható 

éjjel – nappal :
20-539-64-99

vács Tünde), 
Gazdag Gábor 

Éva Rozália), 

Petróczky Fe renc Házasságot kötöttek  

(an.: Sztojka Klára)

vács Tünde), 

Petróczky Fe renc Házasságot kötöttek  

vács Tünde), 
Csilla), Gazdag Gábor 
Éva Rozália), 
(an.: Sztojka Klára)


