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HUNYADI NÉPE

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázi-
um Szakközépiskola és Kollégium 2009-2010-
es tanévének ballagási ünnepsége a gimnázi-
um épületében kezdődött, ahol a végzős diá-
kok búcsút vettek az almamátertől, végig járva 
a tantermeket és az intézmény közösségi tere-
it. Mielőtt kiléptek az épületből megkoszorúzták 
az aulában lévő Radnóti szobrot. én. Szeretettel 
üdvözöljük Bányai Gábor országgyűlési képvi-
selő urat, Karsai Péter országgyűlési képviselő 
urat, Czeller Zoltán polgármester urat, a A balla-
gó negyedikesek, tanáraink, diáktársaik és min-
den megjelent vendég a Sportcsarnokban foly-
tatta az ünneplést. A Himnusz elhangzása után 
Somogyiné Sági Piroska igazgatónő mondta el 
ünnepi beszédét!

A hagyományoknak megfelelően ebben az 

évben is kiosztásra kerül a Radnóti-díj. Varga 
Margaréta tanárnő kapja, aki 1991. óta tagja a 
gimnázium tantestületének vehette át az elis-
merést.. Ezúton szeretnénk neki megköszönni 
a sokéves kitartó és odaadó munkáját, amely-
lyel öregbítette a jánoshalmi gimnázium hírne-
vét. Sok szeretettel gratulálunk neki!

Az igazgatónő Radnóti Emlékplakettet adott 
át: Malustyik András 12. osztályos tanulónak 
felsőfokú angol nyelvvizsgáért és jó tanulmányi 
eredményéért, Horváth Klaudia 12. osztályos 
tanulónak felsőfokú angol nyelvvizsgáért, Fuksz 
Adél 12. Osztályos tanulónak felsőfokú angol 
nyelvvizsgáért, Szabó-Mikor Kitti 13.N osztályos 
tanulónak odaadó közösségi munkájáért 

(Folytatás a 9. oldalon)

Eboltás lesz 
Jánoshalmán 

Lapozzon a 

Búcsúztak a végzősök 

Megkezdődött az érettségi

Kedves Édesanyák, drága 
Nagymamák és Dédnagymamák!

Nyílt nap volt  
Jánoshalmi Kistérségi 

Egészségügyi Nonprofit 
Közhasznú Kft-nél. 

Az erről készült 
összeállításunkat 

az 5. oldalon 
olvashatják

A megnövelt terjedelem 
ellenére is néhány írás, 

tudósítás kimaradt a
mostani lapszámunkból.

 A következőben igyekszünk 
pótolni az elmaradásunkat. 

Az érintettek megértését kérjük! 

Jánoshalma egyik 
legfontosabb beru-
házásának állásáról 

beszélgettünk
 Czeller Zoltán 

polgármesterrel. 
A 3. oldalon olvas-

hatják riportot

Május 3-án reggel a magyar tételek kidolgozásával megkezdődtek az idei érettségi vizsgák. A gimná-
ziumunkban két osztály végzett. Felvételünk a mezőgazdasági szakképző iskolában készült. 

Köszönjük, hogy megtanítottatok a magyar nyelv dicséretére, az igaz 
szó tiszteletére, emberül élni, az életünket és mások életét megbecsülni.

Köszönjük, hogy megtanítottatok nézni és figyel-
ni, gondolkozni, kérdezni és felelni.

Köszönjük, hogy ha rossz dolgot csinál-
tunk, sohasem hagytatok magunkra.

Köszönjük, hogy elhitettétek velünk, hogy bármit csi-
nálunk jól csináljuk, ha azt szeretettel tesszük. 

Köszönjük, hogy mindig biztattatok, hogy csak így tovább, 
és mi büszkén hirdettük: A szüleink mondták!

Köszönjük, hogy akkor, amikor a világ összeesküdött ellenünk, ti 
sugárzó mosolyt küldtetek felénk és bátorítottatok, erőt adtatok.

Köszönjük, hogy mindig átsegítettetek az élet nehéz időszakain.
Köszönjük, hogy állandóan keményen dolgoztatok, hogy mindenünk meglegyen.

Tudjuk, hogy nem választhattuk meg, hogy Ti legyetek a szüle-
ink, de ha lehetne, akkor is Titeket választanánk.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves édesanyának, nagymamának, dédnagy-
mamának Anyák Napja alkalmából jó egészséget és gondoskodó, szerető gyermekeket!

Czeller Zoltán polgármester

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy siró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az o édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Mécs László 

A királyfi három bánata
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Denis Hayes amerikai egyetemi 
hallgató 1970. április 22-én mozgal-
mat indított el a Föld védelmében. 

Ma az egész Földre kiterjed az 
általa kezdeményezett mozgalom.

Magyarországon 1990. óta rende-
zik meg.

Célja: különféle akciókkal hívják fel 
a figyelmet a környezetvédelem fon-
tosságára.

Óvodáinkban kiemelt jelentőség-
gel bírnak a jeles napok, s közülük ez 
alkalommal a Föld napja. 

Az önkormányzati óvoda mind a 
négy épületében a dolgozók a hoz-
zájuk legközelebb eső zöld területen 

mesetúrát szerveztek. 
Ebben az évben a Radnóti, a Bat-

thyányi utcai valamint a kéleshalmi 
Boróka óvodások a Nagytakarítás a 
napnál című mese szereplői lehet-
tek, a Petőfi utcai óvodában Zelk Zol-
tán: A három nyúl című mesét dol-
gozták fel.

A mesetúrára negyedórás eltérés-
sel indultak el az óvodai csoportok 
különféle kis jelzések mentén: fel-

hő, madárlábnyom, virág, napocska, 
kavicsok, répácskák, attól függően 
milyen meseszereplőt kerestek. 

 A mesebeli állatoknak, napocs-
kának, holdacskának egy-egy lelkes 
szülő öltözött be. Kisebb feladatokat 
adott a gyerekeknek, pl.: ügyességi 

játék, nyelvtörő mondóka, víztisztítás 
a szökőkútnál, versek, dalok, termé-
sek felismerése.

Végezetül az összepiszkolódott 
napocskát megtisztították, szétválo-
gatták a körülötte lévő szemetet és 
a megfelelő helyre tették. Ezzel a 
szelektív szemétgyűjtés fontosságát 
tudatosítottuk bennük. 

A gyerekek nagyon élvezték a 
sétát, a környezetet és a szülői jelen-
létet. 

A túra végén a zöldség és gyü-
mölcs tálakkal kínáltuk őket az óvo-
dában. Ezzel is az egészséges étke-
zésre hívtuk fel a figyelmüket.

Molnár Istvánné 
óvodapedagógus 

Száll a népdal a lágy tavaszi szél-
ben…

A megújulás az ébredés a hosszú 
tél után mindenkit jó érzéssel tölt el, 
és tenni akarásra sarkall.

A tevékenykedés az óvodai éle-
tünknek is a legfontosabb, legalap-
vetőbb alkotórésze. Igen, mi az ovi-
ban is már kérem szépen fontos, és 
komoly dolgokkal foglalatoskodunk. 
Igaz, ezt úgy is hívjuk játék, de ami 
mögötte van, azaz élet alapja: a ter-
mészettel, a társadalommal és önma-
gukkal való harmonikus együttélés 
szabályait és törvényeit ismerjük meg 
és gyakoroljuk a játékokon keresz-
tül. Aki megfigyelte már a kisgyer-
mekét, kis unokáját, tudja, hogy az ő 
lényegükhöz csakis a játékon keresz-
tül vezet az út. Ha nem így próbálko-
zunk, nem juttathatjuk el hozzá szán-
dékunkat. Mi óvodai nevelők a gyere-
kek minden napját, előzetesen meg-
tervezzük, átgondoljuk, hogy a legha-
tékonyabban és a leg személyre sza-
bottabban juttassuk el az informáci-
ót hozzájuk. Ehhez mindig a minket 
körülvevő természet szolgáltat kiin-
dulópontokat.

Most tavasszal az élet előretörése, 
beindulása, a fakadás, a rügyezés, 
a születés a legszembetűnőbb és 
ebből kiindulva, ezzel összekapcsol-
hatóan nagyon sokféle új és ismert 
információt juttathatunk el: számlá-
lunk, összefüggéseket ismertetünk 
fel, dalokat, mondókákat kapcsolunk 
a jelenségekhez, fogalmakhoz, érzé-
kelést, észlelést fejlesztünk, kitartás-
ra, türelemre nevelünk és sorolhat-
nánk napestig.

Jól tükrözi nevelési programunk 
lényegét Kodály Zoltán egykori kije-
lentése:

„A kisgyermek amit hall elfelej-
ti, amit lát is, már inkább megjegyzi, 
de amiben tevékeny, ő is részt vesz, 

az bizonyára bevésődik az emléke-
zetébe.”

De gondoljon csak bele a ked-
ves olvasó, ha maga tevékenykedik 
a kertjében, konyhájában, munkahe-
lyén stb. mennyi-mennyi a fent felso-
rolt alapvető tudásra és ismeretre van 
szükség azok elvégzéséhez.

Hát ezen alapismeretek fejlesztés-
hez óvodáinkban most tavasszal azt 
tűztük ki egyik célul, hogy gyógy-
növényes kertünket megszépítjük, 
átalakítjuk, feladatul pedig azt, hogy 
ezen növényvilág részfajtáival, tulaj-
donságaival, gyógyhatásaival megis-
mertetjük a gyerekeket.

A tervezésben, szervezésben min-
den dolgozó részt vett. Volt aki az 
ötletet adta, volt aki az anyagszük-
séglet beszerzésében segédkezett. 
Külső segítséget is kaptunk 2 szülőtől 
(a magokat és a trágyát) és a Város-
gazda Kft-től. Itt köszönjük meg segí-
tőkészségüket.

A jó idő beálltával aztán kezdődhet 
a konkrét munka. A gyerekek apró 

részleteiben látták a munkafolyama-
tot és tevékeny részesei voltak a kert 
kialakításának Remek „játék” volt a 
föld ásása majd áttalicskázása, büsz-
keséggel töltötte el a fiúkat, hogy ők 
is „dolgoznak”.

Az ültetést csoportonként végez-
tük. A gyógynövényekről előzete-
sen minden csoportban, életkoruk-
nak megfelelően megbeszéltük, ízlel-
tük, tapintottuk, szagoltuk – tapaszta-
latot szereztünk. Hallottak róla, hogy 
melyik növény mire való, mi a hasz-
nuk.

Így aztán most, amikor elkészült a 
kis kert, már nagy izgalommal ültet-
ték ki az ismert palántáikat és az új 
ismeretlen magokat is. Ide varázsol-
tuk a természet patikáját.

Mert, ha majd:
– fáj a torkunk, akkor főzünk a kamil-

lánkból teát
– ha fáj a fejünk fodormentánk leve-

lével bedörzsöljük
– ha fáj a hasunk, görcsoldásra 

remek az édeskömény, vagy a roz-
maringforrázata, kinek melyik lesz 
majd a finomabb 

– ha megcsíp bennünket egy bogár, 
borogatjuk körömvirággal

– a sóskánkkal megelőzzük a beteg-
ségeket, jó immunerősítő és igazi 
C-vitamin bomba

– a citromfű palántánkat is nagyon 
várjuk, hogy megerősödjön, mert 
tudjuk, hogy teája megnyugtat és 
megerősít egy nehéz nap után, 
mint amikor kertészkedtünk.
A fent bemutatott játékos tevékeny-

ségünk egy ici-pici morzsája mind-
annak az egész éves munkánknak, 
amely a ZÖLD ÓVODAI tartalom szel-
lemében folyik intézményeinkben. 

Büszkén hirdetjük, hogy immár 
hivatalosan is ZÖLD ÓVODA és 
MADÁR BARÁT ÓVODA vagyunk.

A hivatalosság megerősítés szá-
munkra, hiszen nevelőközösségünk 
minden tagja, gondolkodásában sze-
mélyiségében elhivatott környezet-
védő.

Tudjuk a FÖLD ÓVÁSA, olyan 
elemi szükséglet, mint mindennapi 
kenyerünk és vizünk, hiszen ezeket 
is belőle nyerjük. 

Ezt ma már minden embernek 
tudatosan művelnie kell. Ha nem 
teszi, egészségtelen betegítő, életre 
alkalmatlan FÖLDET, hagy utódaira.

A mi gyermekeink már biztosan 
nem, hiszen a velük élő felnőttek pél-
dával járnak előttük. 

Ugye ön is? 
Molnárné Túri Mária és Vincze 

Anikó óvodapedagógusok

Kérjük, hogy személyi 
jövedelem adója 1 
%-val támogassa a 

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítványt. 

Adószámunk: 18343744-103 

Felhívás!

Kérjük Önöket, hogy  támogassák 
a Jánoshalmáért  Alapítványt sze-

mélyi jövedelemadójuk 1 %-val. 
Adószámunk:  18343706-103
Köszönettel: Jánoshalmáért 

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás!

„Beültetem a kiskertemet a tavasszal…” A Föld napja az óvodában

A segítők támogatása
A Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat Jánoshalmi csoportja nemrégi-
ben kérelemmel fordult az Önkor-
mányzathoz.

A kérelem tartalma szerint két alka-
lommal történő jótékony étkeztetés 
anyagi fedezetéhez kérnek április és 
december hónapban segítséget, a 
főzés alapanyagainak beszerzéséhez 
összesen 100.000,-Ft értékben.

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete április 14-én megtartott rend-
kívüli ülésén támogatta a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Jánoshal-
mi csoportjának kérelmét. A döntés 
értelmében az április és december 

hónapban való jótékony célú főzés 
alapanyagainak beszerzéséhez biz-
tosítani fogja a 100.000,-Ft keretösz-
szeget.

Az áprilisi főzés elszámolási határ-
ideje: 2010. május 15. A decembe-
ri főzés elszámolási határideje: 2010. 
december 31. Fedezet: 2010. évi 
költségvetés Közcélú foglalkoztatás, 
egyéb készletbeszerzés éves elői-
rányzatából való átcsoportosítás

A Képviselő-testület felkérte a pol-
gármestert, hogy a támogatási szer-
ződést a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Jánoshalmi csoportjával kös-
se meg.

Május 16-án, vasárnap délelőtt, 5. 
alkalommal kerül megrendezésre a 
jánoshalmi bababörze. A környező 
városokból példájára néhány lelkes 
anyuka kezdeményezésére tavaly 
ősszel jött létre  ez hiánypótló ren-
dezvény.

Az eddigi vásárok nagyon  jó 
hangulatban teltek, bár az érdek-
lődés még elég visszafogott. Érde-
kes, hogy másik városokban reme-
kül működik ez az eladási-vásárlá-
si lehetőség.

Nálunk, úgy látszik, nincs szük-
ség olcsó, jó minőségű gyerekru-
hára, játékra, felszerelésre. Jóllehet 
itt fillérekért be lehet szerezni min-
dent, amire egy gyermeknek születé-
sétől kamaszkoráig szüksége lehet. 
Ráadásul az utóbbi időben már kibő-
vült a kínálat felnőtt ruházattal, cipő-
vel, táskával is.

Akit érdekel ez a jó és olcsó 
vásárlási lehetőség, az május 
16-án, vasárnap délelőtt nézzen be 
a Sportcsarnokba.

Minden vásárlót és eladót szertet-
tel várunk!

Szervezők

Ötödik 
bababörze

Kérjük adója 1%-val  támogassa alapítványainkat és egye-
sületeinket:

INVOKÁCIÓ ALAPÍTVÁNY     18345650-1-03
ALMA MATER ALAPÍTVÁNY   18364217-1-03

HUNYADI SZABADIDŐ-ÉS 
DIÁKSPORT EGYESÜLET   8361489-1-03

TERÉZHALMI ÖKOTURISTÁK EGYESÜLETE
18355783-1-03
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Várják a jelentkezőket a tisztább és 
rendezettebb Jánoshalmáért versenyre 

Czeller Zoltán polgármestert kér-
deztük meg arról, mit tart ma a leg-
fontosabb beruházásnak a város éle-
tében?

Polgármester Úr: Véleményem 
szerint a laktanya helyén álló ipar-
terület kialakítása az egyik legfonto-
sabb. Erre fektetem a legnagyobb 
hangsúlyt. Kezdettől fogva minden 
fórumon hangoztattam, hogy a mun-
kahelyteremtést tartom a legfajsúlyo-
sabb kérdésnek Jánoshalmán. Nem 
állítom, hogy egyik napról a másik-
ra, de belátható és átvészelhető időn 
belül számos, ma jelen lévő probléma 
megoldódna a városban. Vagy fogal-
mazhatnék úgy is, hogy ha nem léte-
sülnek minél előbb új munkahelyek, 
a problémák még inkább mélyülnek 
a Jánoshalmán és térségében. Ne 
feledjük, hogy Jánoshalma népessé-
ge is egyre fogy, de vannak a köze-
lünkben tőlünk kisebb települések, 
amelyek nálunk is nagyobb problé-
mákkal küzdenek népességmegtar-
tás és munkahelyteremtés terén. 

Tehát az a véleményem, értel-
mes, produktív munka kell minél 
több embernek, aminek van évről-
évre tisztességes haszna. Egyálta-
lán a munkába járás legyen a példa 
a következő nemzedéknek, de lenne 
más eredménye is! Akinek van egy 
kis félre tett pénze, bátrabban vásá-
rol az üzletekben, vagyis fenntartja a 
helyi kereskedőket. Felújítja a házát, 
járdát épít az udvarban, munkát ad 
az ácsnak, a kőművesnek, az iparos 
embereknek. A gazdasági életnek 
egy olyan természetes körforgása jön 
létre helyben, amit nem pótol semmi-
féle segélyezési rendszer, nemhogy 
erkölcsileg, de a dolgok lényegét 
tekintve pedig semmiképp.

HN: Mit lehet tudni a laktanyaterüle-
tén készülő beruházásról?

Polgármester Úr: Az én kezde-

ményezésem volt a térségben, hogy 
a Leghátrányosabb Helyzetű Kistér-
ségek számára kiírt pályázati prog-
ramcsomagban kapjanak helyet a 
munkahelyteremtő elképzelések. 
Eddig a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség Bíráló Bizottsága egyedül a 
laktanya alapinfrastruktúra kialakítá-
si pályázatát hagyta jóvá Jánoshal-
ma Város Önkormányzata esetében. 
A DAOP-1.1.1/G Ipari terület fejlesz-
tése című pályázati konstrukcióhoz 
tudtunk csatlakozni, amiben szerepel 
a volt laktanya terület főútjának felújí-
tása, a gáz, az áram, a víz és szenny-
víz gerincvezetékek kiépítése, amire 
majd rá tudnak kapcsolódni a parcel-
lákat megvásárló vállalkozások.

HN: Eddig éveken át nem volt érdek-
lődés a területekre, sokan pesszimis-
ták ebben a kérdésben. Az elmúlt 
négy évben talán változott valami?

Polgármester Úr: Nem szeretek a 
levegőbe beszélni és üres frázisokat 
pufogtatni, mint azt egyesek teszik, 
különösen így választások idején. Én 
elvégzett munkáról és eredmények-
ről tudok beszámolni. Persze, úgy 
nem kell senkinek a laktanya, hogy itt 
van egy 26ha-os terület, de tele prob-
lémákkal. Nincs rajta víz, áram, stb, 
egyébként pedig szennyezett terü-
letnek számít. Már sokszor leírtam, 
többször elmondtam, hogy a Kép-
viselő-testület 2006 óta kiemelt fon-
tossággal kezeli a laktanya kérdését. 
Belterületbe vontuk a laktanyát, hogy 
kedvezőbbek legyenek a beépíthető-
ség tekintetében a területek. Felpar-
celláztuk, a környezetvédelmi teher-
mentesítést is elvégeztettük. Ráment 
három év. Nem utolsó sorban emlí-
tem, elkészíttettük az előbbi pályá-
zatot, amely most van elbírálás alatt. 
Remélem kedvező lesz a számunk-
ra az értékelés. Mi már megtettük a 
magunk részét, most a kormányon 

van a sor. Amíg az alapinfrastruktú-
ra kiépítési pályázaton dolgoztunk, 
meghirdettük a területek eladását a 
Hunyadi Népében, a város honlapján 
és a megyei lapban is. Egyébként a 
terület értékesítési pályázat folyama-
tosan nyitva áll. Kedvező lehetőséget 
kínálunk, mert nálunk jóval magasabb 
támogatási százalékot harcoltam ki a 
tárgyalások során az NFÜ-nél, mint 
amit más kistérségekben kaphatnak 
a vállalkozások telephely fejlesztés-
re. És mondhatom, van érdeklődés! 
Tárgyaltam az Univer cégcsoporttal, 
aki meg kíván vásárolni egy terüle-
tet, ahová a város központjában lévő 
sütőüzemét telepítené ki, a jelenlegi 
helyen pedig nagyobb lenne az üzlet 
és a raktárhelyiség. Megkeresett egy 
jánoshalmi születésű vállalkozó, aki 
egy másik területen pálinkafőzőt és 
gyümölcsfelvásárlót létesítene, vele 
is megállapodtunk már. A harmadik 
területet a Felsőszentivánon működő 
Haris József vette meg, Tüzép telepet 
kíván nyitni rajta, amit a későbbiek-
ben betonelem gyártó üzemmel bőví-
tene. Van két vállalkozó cég is, aki 
területet vásárolna abban az esetben, 
ha nyer a vállalkozásfejlesztési pályá-
zata, bár úgy tudom az egyik pályázó 
már visszalépett. Nem állt rendelke-
zésre az önerő, amivel megvalósított 
volna egy műanyag-feldolgozó üze-
met. A másik cég még versenyben 
van, és a jelenlegi bérlőinkkel sem 
akarjuk megszakítani a kapcsolatot. 
Ezek a vállalkozások már munkahe-
lyeket teremtenek, de természetesen 
nem lehet itt megállni! Ezt csak a kez-
detnek, bár az eddigieket is egyértel-
mű sikernek tekintem, és a jövőt épí-
tő, tervszerű munkánk eredményé-
nek értékelem.

HN: Polgármester Úr, köszönöm a 
reményt keltő válaszait, további sok 
sikert kívánok!

A bölcsődék és közoktatási intéz-
mények infrastrukturális fejlesztésé-
hez kapcsolódó, központosított elő-
irányzatból származó támogatás 
elnyerésével újabb eredményt köny-
velhet el a Képviselő-testület!

Czeller Zoltán polgármester 2010. 
április 6-án írta alá a Batthyányi utcai 
óvoda felújítására vonatkozó Támo-
gatási Szerződést a Dél-alföldi Regio-
nális Államigazgatási Hivatal Kecske-
méti Kirendeltségénél, ahol a 1/2010. 
(I.19.) ÖM rendelet alapján nyertes 
pályázókkal kötendő szerződések 
aláírására került sor.

A pályázat tartalmazza a villamos 
vezetékek és lámpatestek cseréjét, 
a fűtési rendszer korszerűsítését, 
amiből a továbbiakban tetemes 
energia megtakarítás származik az 
éves üzemeltetés során. A pályázat 
keretein belül megtörténik a homlok-
zati nyílászárók cseréje, a homlok-
zati részek és a födém hőszigetelé-
se, vmint. festése is. A 11.820.000Ft 
pályázaton elnyert összeghez az 
önkormányzat saját költségvetésé-
ből 2.955.000Ft önrészt biztosított, 
bizonyítva ezzel, hogy kiemelten fon-
tos kérdésként kezeli a helyi oktatási 
intézmények állagmegőrzését, és a 
gazdaságos üzemeltetését. 

Czeller Zoltán polgármester kér-
désünkre elmondta, hogy a testület 
minden pályázati lehetőséget meg-
ragadott az elmúlt négy évben az 
oktatási intézmények infrastruktu-
rális felújítására.

A polgármester így fogalmazott: 
„A 2010-es év költségvetésének 
elfogadása utáni napon magam 
mentem el az oktatási intézmé-
nyekbe, és elmagyaráztam peda-
gógus kollégáimnak a rendkívül 
nehéz gazdasági körülményeket, 
amibe a kormány megszorító intéz-
kedéseinek hatására kerültek az 
ország települései, köztük János-
halma is. Nyilvánvaló volt, hogy 
az elvonások egész évben érinte-
ni fogják a közélet minden terü-
letét, így az oktatást is. Kitartás-
ra, és összetartásra buzdítottam a 
pedagógusokat, megígértem, hogy 
a Képviselő-testület saját hatás-
körében minden tőle telhetőt meg 
fog tenni a szakmai munka színvo-
nalának megőrzése, és az oktatá-
si intézmények fejlesztése érdeké-
ben. A Batthyányi utcai óvoda fel-
újításában ezt a törekvést látom 
megvalósulni. Remélem, hogy a 
Hunyadi iskola és a Diákélelme-
zési Konyha szinte teljes körű fel-
újítására vonatkozó pályázatunk is 
sikeres lesz, az elmúlt és az elkö-
vetkező hetekben gőzerővel ezen 
dolgozunk.”

Az intézmény már nem vállal nyá-
ri ügyeletet az épületben, így a fel-
újítás elvégezhető a nyár folyamán. 
Czeller Zoltán polgármester remé-
li, hogy a munkálatok nem húzód-
nak el, és nem kell költöztetni, ide-
iglenesen áthelyezni a csoportokat a 
2010/2011-es nevelési év alatt.

Jánoshalma egyik 
legfontosabb beruházása 

Iparterület kialakítása a volt laktanyában

2010. nyarán megújul a 
Batthyány utcai óvoda

Tisztelt lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2010. 

május 12-én  Jánoshalmán kistérsé-
gi menetrend értekezlet kerül megtar-
tásra, ahol részt vesznek a Volán és a 
MÁV,  valamint a Regionális Közleke-
désszervezési Iroda képviselői. 

Amennyiben a jelenlegi Volán és 
a MÁV menetrenddel kapcsolatban 
észrevételük, kérésük, javaslatuk 
van, kérem, tegyék azt meg írásban 
a javaslat pontos megjelölésével.

Észrevételek javaslatok meg-

küldhetők a Polgármesteri Hivatal-
ban Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
aljegyző asszony számára 

Polgármesteri Hivatal Jánoshalma, 
Béke tér 1. címre vagy a bodrogine@
janoshalma.hu email címre, 2010. 
május 11.-ig.

Az vélemények összegyűjtésének 
célja: a lakosság javaslatainak átadá-
sa a MÁV illetve Volán illetékeseinek.

Tisztelettel:  
Czeller Zoltán

 polgármester 

Nem kell sártengerben közlekedni 
- Szilárd burkolatot kapnak a föl-
des utcák

A Képviselő-testület tagjai a város 
pénzügyi lehetőségeihez mérten 
igyekeznek odafigyelni a város kül-
és belterületi részein lévő város-
fejlesztési feladatokra. Egy 2009-
ben elnyert pályázat keretein belül 
néhány utca közlekedési problémá-
ja oldódik meg ebben az évben, 
ugyanis határozat született a „János-
halma belterületi útjainak fejleszté-
se” elnevezésű pályázat kivitelezé-
sére irányuló közbeszerzése tárgyá-
ban. Jánoshalma Város Képviselő-
testülete április 14-i rendkívüli ülésén 
úgy döntött, hogy a DAOP-3.1.1/B-
08-0024 jelű, „Jánoshalma belterü-
leti útjainak fejlesztése” elnevezésű 
pályázat keretében a Kürt, az Orczy, 
a Terézhalmi, és az Erdő utcák szi-
lárd burkolattal való ellátásának kivi-
telezésre vonatkozó közbeszerzést 

egyszerű eljárás keretében bonyo-
lítja le.

A közbeszerzési eljárás lebonyolí-
tásával HBF Hungaricum Gazdasági, 
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaságot(6000 Kecs-
kemét Vacsi köz 8/A) bízta meg. Az 
eljárás befejezésével az utakat építő 
cég kiválasztására kerül sor.

A beruházás 2010. nyarán kerül 
megvalósításra, a DAOP-3.1.1/B-08-
0024 jelű pályázat keretében igény-
be vehető pénzeszközök végelszá-
molási határideje 2010. szeptember 
15.

A Képviselő-testület elnyert pályá-
zata nyomán a város külterületi 
részein elhelyezkedő Kürt, Orczy, 
Terézhalmi és Erdő utcák lakóinak 
az ősz folyamán már nem kell tenge-
lyig érő sárban közlekedni a jármű-
veikkel, hogy eljussanak lakóhely-
ükre. 

-r -n

Jánoshalma Város Kép-
viselő-testülete 2010. 
évben ismét meghirdeti A 
tisztább és rendezettebb 
Jánoshalmáért c. környe-
zetszépítési versenyt az 
előterjesztés mellékleté-
ben részletezett verseny-
kiírás alapján.

A versenyekben részt 
vevők díjazására a 2010. 
évi önkormányzati költ-
ségvetésben 40.000 Ft-ot 
kell elkülöníteni, melynek 
forrása a városi rendez-
vénykeret.

A nevezett ingatlanok 
elbírálását önkormányza-
ti képviselőkből és meg-
bízott tagokból álló zsű-
ri végzi. A bíráló bizott-
ság tagjainak a Képvise-
lő-testület a következőket 
kéri fel: 

1.) Ágoston István
2.) Komáromi Lajos
3.) Madarász Attila
Jelentkezési lapok

leadásának határideje: 
2010. június 18.

(A jelentkezési lapot követ-
kező számunkban közöljük, 

illetve a 
www.janoshalma.hu 

oldalról letölthető

A verseny elbírálásá-
nak határideje

2010. augusztus 15.
A díjak átadásának 

időpontja:
2010. augusztus 

20-i testületi ülés

Menetrend értekezlet 

Belterületi utak kövezése

Meghívó
Gazdakör Gyümölcs-és Szőlőtermesztők Egyesülete 

2010. május 25-én Szt. Orbán napján 
kedd délután 17 órakor 

az Orbán-szobornál emlékezést és koszorúzást tart.
A Gazdakör Választmánya hív és vár minden jánoshalmi pol-
gárt határunk védőszentjének ünnepén, hogy ott együtt kér-
jük: óvjon bennünket minden természeti csapástól. Mindenkit 
szeretette várnak a rendezvényükre.
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4. oldal 2010. májusHUNYADI NÉPE

Április 22-én a Föld Napja alkal-
mából szemétszedést szervezett a 
Jánoshalmi Kistérségi Ifjúsági Egye-
sület. Az előre tervezett időpontot 
sajnos változtatnunk kellett, így nem 
volt tömeges a létszám, de így is 
sok utcát végig jártunk. A kis lét-
számú csoporttal 3 nagy zsák sze-
metet szedtünk össze a belváros-
ban, melyet az önkormányzat köz-
benjárásával el is szállítattunk. Nega-
tív rekordként említjük meg, hogy a 
végigjárt utcák közül a Petőfi Sándor 
utca volt a legszemetesebb. 

Sajnos azonban ez a szemétmen-
tesség nem tartott sokáig. Az akci-
ónk után 2 nappal a park területén 
már majdnem több szemét volt, mint 

amennyit felszedtünk. Elszomorító, 
hogy egyes embereket nem érdekel 
a másik munkája, de a legrosszabb 
hogy saját környezete sem érdek-
li. Az sem érdekli hogy bokáig sze-
métben jár, nem zavarja hogy a kör-
nyezete, már majdnem a szemétte-
lephez hasonlít. Ehhez azonban egy 
komoly szemléletváltás szükséges, 
és az hogy az ember el tudja cipel-
ni a szemetesig azt a papír zsebken-
dőt, vagy chipses zacskót, ez azon-
ban még nehéz feladat…

Ennek ellenére szeretnénk a 
későbbiekben ezt az akciót megren-
dezni, legalább ennyivel is tegyünk 
környezetünkért, és a város tiszta-
ságáért, még hanem is mi szeme-
telünk...

Idén tavasszal hatodik alkalommal 
indult országjáró körútjára ÖKO Pan-
na és ÖKO Palkó, a szelektív hulla-
dékgyűjtés két hőse, hogy megmu-
tassák a legfiatalabbaknak, hogyan 
válhatnak ők is a környezetük védel-
mezőivé. Az eddigi több mint fél-
ezer előadáson 30 000 gyerek vett 
részt – április 16-án a kéleshalmi és 
jánoshalm vi óvodások, iskolások lát-
hatták a darabot.

A Hajnal című mesejáték az ÖKO-
Pannon Nonprofit Kft. szelektív hulla-
dékgyűjtési oktatóprogramjának leg-
fiatalabbakat megcélzó előadása. A 
darab, melynek előadói a Maska-
ra Társulat hivatásos színészei, kife-
jezetten óvodás közönség számá-
ra készült. Az előadássorozat célja, 
hogy már kisgyerekkorban kialakul-
jon a környezettudatos szemlélet, és 
a legkisebbek számára is természe-

tessé váljon a hulladékok különválo-
gatásának gyakorlata. 

Ez a hatodik alkalom, hogy a mese-
játék országos turnéra indul, a társulat 
az elmúlt öt évben több mint félezer 
előadást tartott, 30 000 gyerek rész-
vételével. Az ÖKO-Pannon Nonprofit 
Kft. az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv támogatásával idén tavasszal 
40 előadást szervez az ország külön-
böző hátrányos helyzetű települései-
re, de az év második felében további 
partnervárosokba, falvakba is elláto-
gat a mesejáték. 

A gyerekek nemcsak nézői, hanem 
résztvevői is az előadásnak, így köny-
nyen és játékosan vésődik be min-
den, amit a különböző színű gyűj-
tőedényekről tudniuk érdemes. Bár 
a darab a kicsiknek szól, azért a 
nagyok is tanulhatnak belőle, hiszen 
az ÖKO-Pannon üzenete a sok ezer 
gyermeken keresztül sok ezer szülő-
höz is eljut.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy a Polgármesteri Hivatalban ügy-
félszolgálati iroda kialakítására kerül 
sor a DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002 
jelű „ Jánoshalma Város Integrált 
fejlesztése” elnevezésű pályázat 
megvalósítása eredményeként.
A Polgármesteri Hivatalon belül je-
lenleg nincs olyan ügyfélszolgálati 
helyiség, ahol a lakosság és a vállal-
kozások egyszerűbb, adminisztratív 
jellegű ügyeiket elintézhetnék. 
A projekt keretében a hivatal épüle-
tének főbejáratától balra kerül kiala-
kításra az ügyfélszolgálati iroda, ahol 
az ügyfelek átvehetik az ügyintézés-
hez szükséges nyomtatványokat és 
szükség esetén segítséget kaphat-
nak azok kitöltéséhez. 
Az ügyfélszolgálat egy-két fővel mű-

ködik majd, attól függően, hogy a hi-
vatalos ügyek intézésében mekkora 
ügyfélforgalom lesz. Az ügyfélszol-
gálatot ellátó szakemberek a pol-
gármesteri hivatal jelenlegi személyi 
állományából kerülnek ki belső át-
csoportosítással.
A Polgármesteri Hivatal megnyerte az 
ÁROP 1.A.2./A.-2008.-0247” kódszá-
mú pályázatot is, aminek keretében 
a köztisztviselők különböző képzése-
ken vesznek rész, melyek között sze-
repel az ügyfélszolgálatot ellátó mun-
katársak képzése is.
Az ügyfélszolgálaton a következő 
szolgáltatások lesznek elérhetők:

nyomtatványok kiadása, segítség a - 
kitöltésben
igazolások kiadása- 
dokumentumok hitelesítése- 

hatósági bizonyítványok kiadása- 
hivatalos dokumentumok másola-- 
tai
általános információadás, tanács-- 
adás
helyi postások által hagyott értesí-- 
tés bemutatásával hivatalos levelek 
átadása

Az ügyfélszolgálati iroda a jelenleg 
adó ügyintézést végző iroda átalakí-
tásával várhatóan 2010. őszétől ke-
rülne beindításra és hétfőtől-péntekig 
tartó nyitva tartási idővel állna a lakos-
ság rendelkezésére. 
Az iroda kialakításával a lakosság 
jobb kiszolgálását szeretnénk bizto-
sítani.  
Tisztelettel:

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
aljegyző 

Jánoshalma Város önkormányzata 
az önkormányzat vagyonáról a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló 
14/2007(V.25.)  számú önkormány-
zati rendelet alapján a következő pá-
lyázati felhívást teszi közzé:
A Pályázat célja: önkormányzati in-
gatlan értékesítése.
A pályázat jellege: nyilvános pályá-
zat.
A pályáztatásra kerülő ingatlanok 
címe: Jánoshalma, Bajai út 
Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Jánoshalma Város Polgármesteri Hi-
vatala 6440. Jánoshalma, Béke tér 
1. (Czeller Zoltán polgármester ne-
vére).
Az érdeklődőknek, mint lehetséges 
vevőknek, a vásárolandó területen 
végzendő tevékenység alapján kell 
a területet ajánlani, a védőtávolságok 
betartása érdekében a táblázatban 
lévő övezeti besorolás alapján.

Az ajánlatok benyújtásának határ-
ideje: 2010. június 15 (kedd)

Az ajánlatok nyilvános bontásának 
ideje: 2010. június 17. (csütörtök)
Helye: Jánoshalma Város Önkor-
mányzat székhelyén: 6440. János-
halma, Béke tér 1.

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve 
van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidő le-
jártakor kezdődik.

A pályázati eljárásra vonatkozóan 
további információ szerezhető: 
Czeller Zoltán polgármestertől a 
77/501 032, illetve Dr. Benda Dénes 
címzetes főjegyzőtől a 77/501 031 
telefonszámon, vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
időrendje szerint. Interneten a www.
janoshalma.hu weboldalon

Ügyfélszolgálati iroda kialakítása 
a Polgármesteri Hivatalban

Pályázati kiírás a volt 
laktanya értékesítésére

„Hajnal” – szelektív szuperhős 
képzés 60 percben

A Föld Napján

ÚJRA!
JÁNOSHALMI BABA BÖRZE

HASZNÁLT 
BÉBI, GYERMEK ÉS KISMAMA RUHÁZAT, 

VALAMINT HASZNÁLATI TÁRGYAK
 ADÁS-VÉTELE!

2010. május 16-án, vasárnap 800-1100-ig
a Sportcsarnokban.

Eladnál?
Itt lehetőséget biztosítunk, hogy a család feleslegessé vált 
ruháit, cipőit, gyermekeitek megunt játékait, „járműve-

it” eladjátok.
Vennél?

Szeretnél olcsón vásárolni? Nézz be hozzánk!

ASZTALFOGLALÁS:  7 óra 30 perctől a helyszínen.

Minden eladni vágyót és érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó
A jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete 

tisztelettel meghívja Önt 

az amatőr 
kettes fogathajtó versenyre,

valamint 
a Bácska-Gyöngye 

Póni kupa I. fordulójára.
Helyszín: Batthyány utcai sportpálya

Időpont: 2010. május 23. 
(Pünkösdvasárnap)

Programok
 700-800  érkezés, reggeli, nevezés
 800-900 felvonulás a városban
 930 ünnepélyes bevonulás
1000 kettes fogatok akadályhajtása
 Bácska-Gyöngye Póni
 Kupa 1. forduló
1300 ebéd, bemutatok
1400 kettes-és pónifogatok
 akadályhajtása
1700 eredményhirdetés
 díjátadás
 kivonulás, karusszel

Hunyadi Károly: 06-70/291-90-19
Csimáné: 06-70/333-88-10
Szűcsné Ica: 06-70/938-98-39

A rendezvény főtámogatói: 
Kunvin Borászati Kft.
Pethő Zoltán vállakozó

MEGHÍVÓ
2010. május 23-án (Pünkösdvasárnap)

Jánoshalmán, a Batthyá-
ny utcai sportpályán 

Töltöttkáposzta-főző verseny 
kerül megrendezésre. 

A főzéshez káposztát és húst biztosítunk. 
Várjuk az érdeklődő jelentkezőket

 május 16-ig!
Az elkészült étkek díjazva lesznek!

Jelentkezni személyesen a Hunyadi Iskola 
Béke téri büféjében, vagy telefonon lehet.

Csimáné: 06-70/333-88-10
Hunyadi K: 06-70/291-90-19
Szűcsné: 06-70/938-98-39

A rendezvény főtámogatója:
TASKÓ Savanyúság, Taskovics Tiborné 

MEGHÍVÓ
2010. május 23-án (Pünkösdvasárnap)

Jánoshalmán, a Batthyány és utcai sport-
pályán Városi Gyermeknap lesz.

Ízelítő a lehetőségek közül:
:

Ingyenes póni lovaglás, 
Kézműves foglakozások

Arcfestés
Lepényevés

Tánc, hastánc és aerobic tanulás. 
Délelőtt a rendőrautóval, délután a tűzol-
tóautóval ismerkedhetnek az érdeklődők 
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Az érdeklődők április 8-án nyílt nap keretében ismer-
kedhettek közelebbről az új egészségügyi központtal. 
Czeller Zoltán polgármester üdvözölte a megjelentek 
között Németh Miklós a MODINVEST Kft. ügyvezető igaz-
gatóját, aki lehetővé tette a látogatás zavartalanságát. A 
látogatást három előadás előzte meg. 

Elsőként a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetemen végzett, sebész szak-
orvos Mészáros János, az Egészség-
ügy Finanszírozási Tanácsadó Egye-
sület alelnöke. az egészségügyi ellá-
tó rendszer jogi-működési környeze-
tét mutatta be Elsőként a kályhától 
indulva a Magyar Köztársaság Alkot-
mányának 70/D. § (1) idézte, misze-
rint „A Magyar Köztársaság terüle-
tén élőknek joguk van a lehető leg-

magasabb szintű testi és lelki egészséghez”. Ezt követő-
en vázolta az egészségügyi ellátó rendszer jogi-működé-
si környezetét és finanszírozási rendszerét. 

Elmondta, hogy a járóbeteg-szakellátásban a német 
pontrendszer szerint történik a finanszírozás. Ez a rend-
szer valamennyi orvosi beavatkozást felsorol és azok 
mellé egy bizonyos súlyszámot tesznek. Ez mutatja meg, 
hogy a beavatkozást a biztosító milyen mértékben hono-
rálja a szolgáltatónak az Ellátási Alap. Ez az alap az egész-
ségügyi ellátást és annak a színvonalát hivatott biztosíta-
ni. Míg korábban az állam is tett ebbe az alapba pénzt, 
addig az utóbbi három évben nem tette bele a szükséges 
összeget, így a ráfordítás is folyamatosan csökken, ami 
évi 50 milliárd forint kivonását jelenti az Ellátási  Alapból. 
Ez határozza meg az egészségügy jelenlegi helyzetét. 

Mészáros János hangsúlyozta, hogy az új egészség-
ügyi központ működtetését 5 évig feltétlenül biztosítani 
kell, annak érdekében, hogy a beruházásra kapott Euró-
pai Uniós támogatás ne kerüljön visszavonásra. A finan-
szírozási szakértő elmondta, hogy az a 200 óra, ami itt 
rendelkezésre fog állni, az az egyik lába az intézmény 
működésének. Ez egymagában kevés lenne, ezért már a 
tervezés időszakában keresni kell további  bevételi lehe-
tőségeket. Szerinte a nappali kórház irányába történő 
elmozdulással tudja a második lábat is magáévá tenni az 
intézmény. 

A bevétel realizálásához kell az épület, a gépek,. 
műszerek, de emellett fontos a működéshez szükséges 
hatósági engedélyek biztosítása érdekében megfelelő 
szaktudású szakszemélyzet. E nélkül nem realizálható a 
működési bevétel. 

Másodiként Dr. Romhányi Zol-
tán, a Semmelweis Halasi  Kórház 
Nonprofit Közhasznú Kft főigazgató-
ja tájékoztatta a jelenlévőket János-
halma járóbeteg-szakellátása jelenle-
gi helyzetéről. 

Elmondta, hogy a halasi intéz-
mény és Jánoshalma Önkormányza-
ta között az ellátási és vagyonkezelői 
szerződés, 2010.szeptember 30-án 

lejár. Ettől az időponttól a önállóan oldja meg a jánoshal-
mi egészségügyi központ a feladatait. Ehhez kívánt sok 
sikert és felajánlotta segítségét az ősszel megnyíló intéz-
ménynél felmerülő problémák megoldáshoz.  

Dr Horváth Endre Jánoshalmi Kistérségi Egészség-
ügyi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója 
mutatta be a projektet, elsősorban a számok tükrében. 
Elmondta, hogy a beruházásra elszámolható összköltség: 
904.796.878 forint. A támogatás mértéke a projekt össz-

költségének 95%-a, azaz 859.557.018 
forint. Az építészeti beruházás össz-
költsége: 481 millió forint. Az 1443,39 
négyzetméter beépített területű épü-
letnek május 31-ig kell elkészülnie. Az 
intézmény által ellátandó területen 6 
település (Jánoshalma, Borota, Rém, 
Kéleshalom, Mélykút, Hajós) van. Az 
ügyvezető ezek után vázolta a terve-
zett szakellátásokat és azt is, hogy 

azok hetente hány órában szolgálják az érintett 21.757 fő 
egészségét.  Mindezt az alábbi táblázat szemlélteti.

Szakrendelés 
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Belgyógyászat 3 30   

Sebészet/Traumatológia 10 30   

Szülészet-nőgyógyászat, terhes tanácsadás 10 30   

Csecsemő- és gyermekgyógyászat   5   

Fül-orr-gégészet   5   

Szemészet   10   

Bőrgyógyászat   10   

Neurológia   10   

Psychiatria   20   

Urológia   5   

Reumatológia 3 15   

Röntgen   15   

Ultrahang   15   

Fizio- és mozgásterápia 15   30 

Gyógytorna     30 

Labor (csak vérvételi hely) 8                                       

Összesen 49 200 60 

A projekt céljai tehát, hogy a jelenleg 34+15 órában 
üzemelő szakrendelő egészségügyi központtá váljon 
(200 óra szakorvosi és 60 nem-szakorvosi órában), kie-
gészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátás-
sal. Elérhetővé, közelivé teszi a térség lakói számára az 
egészségügyi szolgáltatásokat a településekről az átla-
gos orvoshoz jutó idő 35 km-ről 14 km-re csökken, s az 
5 településről 20 percen belül elérhető lesz a járóbeteg-
szakrendelés

A projekt fontos célja továbbá, hogy a szakrendelőből 
más analóg szakrendelésekre továbbküldöttek aránya 
fokozatosan csökkenjen 2015-re ez az arány 10% legyen. 
További cél: egészségnevelés, prevenció és egészségtu-
datos életmód kialakítása, az egészségügy peremterüle-
tén működő támogató civil szervezetek bevonásával.

Az előadásokat követően a megjelentek átsétáltak a 
parkon, s megtekintették belülről is az épülő, szépülő léte-
sítményt. A jelenlévő orvosok és asszisztenciáik örömmel 
időztek a leendő rendelőikben. 

Az Egészségügyi központ megnyi-
tására már csak alig 5 hónapot kell 
várni A munkálatok a terveknek meg-
felelően haladnak, így október 1–től 
tudja fogadni a betegeket. 

Akiket aggodalommal tölt el az 
épület, remélem, megnyugodnak, 
hiszen az impozáns Egészségügyi 
Központ Jánoshalmának és a kistér-
ségnek is büszkesége.

No, nem az épületről szeretnék 
írni, hanem néhány gondolatot annak 
gyakorlati hasznáról. 

Tudjuk, mindannyian tapasztal-
juk az egészségügy nehéz helyzetét. 
Gondolok itt a szakrendelések hosz-
szú várólistájára, a kórházi kapaci-
tás beszűkülésére, a volumenkorlát-
ra, a műtétek sokszor évekre történő 
elhalasztására, illetve előjegyzésére. 
Mindezek súlyos teherként nehezed-
nek az egészségügyre, és akkor még 
nem is szóltam a fiatal szakemberek 
külföldre távozásáról. 

Ebben a helyzetben nagyon sokat 
fog segíteni a Kistérségi Egész-
ségügyi Központ üzembe helyezé-
se. A jánoshalmi betegeken kívül 
Kéleshalom, Borota, Mélykút, Rém, 
Hajós betegeinek ellátása is lénye-
gesen javulni fog. Egy helyen lesz az 
összes szakrendelés, a fizioterápia, 
a gyógytorna, az ultrahang, a rönt-
gen, a labor, fogorvosi gyermekor-
vosi, védőnői, csecsemőgondozás, 
sőt a háziorvosi rendelők is. Mind-
ez akadálymentesítve, felvonóval (lift-
tel) ellátva. Lesz nappali kórház, fek-
tető is. 

Jól tudjuk milyen nehéz volt beszál-
lítani a betegeket a szakrendelések-
re, amit a hosszú előjegyzés terhelt.

A szakrendelő minden reményeink 
szerint nemcsak a rövid előjegyzés, 
hanem a jobb, minőségibb betegellá-
tást is szolgálja, hiszen a modern esz-
közök, gépek nagymértékben segítik 
az egészségügyi dolgozók munkáját, 
így pontosabb diagnózist és gyor-
sabb gyógyulást eredményeznek. 

Tudjuk jól, hogy az egészség meg-
óvása a legfontosabb az ember éle-
tében. legfontosabb feladata a pre-
venció, a betegségek megelőzése. 
Ebben az életmód, a stressz, az önki-
zsákmányolás nagy szerepet játszik, 
de egy kistérség társadalmi-gazda-
sági helyzete is fontos tényező. Ezt 
engedjék meg alátámasztani az IME 
egészségügyi szaklap 2010. évi 2. 
számában megjelent idevonatkozó 
„Egészségben elmarad országban 
élünk” publikációjából az alábbit:. 

„– Az elkerülhető halálozás kis-
térségi egyenlőtlensége szoros 
összefüggést mutat a kistérségek 
társadalmi-gazdasági helyzetével, 
deprivációjával (valamitől való meg-
fosztottságával Szerk.). A leginkább 
deprivált (megfosztott) kistérségek-
ben a nők elkerülhető halálozása 40 
százalékkal, a férfiak esetében 60 
százalékkal haladta meg a legjobb 
helyzetű kistérségben élőkét.

Mi egészségügyi dolgozók nagyon 
bízunk benne hogy a Jánoshalmi Kis-
térségi Egészségügyi Központ meg-
nyitásával a legjobb helyzetű kistér-
ségben élőkhöz fog közelíteni vagy 
azt eléri az egészségünk és az elke-
rülhető halálozás is.

Dr. Kishonti Attila 
háziorvos, üzemorvos, 
szülész-nőgyógyász.

„Az egészség nem minden, de egészség 
nélkül minden semmi!”

Nyílt nap volt  Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft-nél.

A kistérségi egészségügyi 
központ az orvos szemével 

Az április 29-i Képviselő-testüle-
ti ülés egyik napirendi pontjaként 
foglalkozott a testület a Halasvíz Kft 
ügyével. 

A téma tárgyalásakor ismert volt, 
hogy Jánoshalma Város Önkormány-
zatának tulajdonában van a Kiskun-
halasi 1795 hrsz. alatt, összesen 1 ha 
2899m2 területű ingatlan 229/10000 
tulajdoni illetősége, aminek nyilván-
tartott bruttó értéke 241.074.-Ft. A 
területet jelenleg a Halasvíz Kft. hasz-
nálja. 

Korábban a Halasvíz Kft a terület 
ingyenes átadását kérte az önkor-
mányzattól, amelyet a Képviselő-tes-
tület elutasított, mert ingyenesen, 
nem kívánta átadni a tulajdonrészt. 
A Halasvíz Kft. ügyvédje elbirtoklás-
sal próbálta az ingatlant megszerez-
ni, de ennek nem állt fenn a jogsza-
bályi lehetősége. 

Ezután a Halasvíz Kft. vezetősé-
ge megpróbálta bizonyítani, hogy 
a területet Kiss György volt polgár-
mester által aláírt dokumentum sze-

rint már átadták 1993. évben Bizo-
nyítékul becsatolták a Halasvíz Kft. 
társasági szerződését, amely tartal-
mazza a jánoshalmi tulajdonrészt. A 
dokumentum szerint az Önkormány-
zat az ingatlan 229/10000 tulajdonú 
illetőséget a HALASVÍZ KFT. részére 
már 1993. évben átruházta, de ennek 
földhivatali ügyintézése elmaradt.

A TAKARNET rendszerből kinyom-
tatott tulajdoni lap szerint az Önkor-
mányzat a tulajdonrészt 1993. 12.14-
én kapta tulajdonba vagyon átadás 
jogcímen, ezért a HALASVÍZ Kft.-
be történő belépésről döntő testü-
leti határozat hozatal időpontjában 
(1993. 07.02.) még nem volt tulajdo-
nos, következésképpen az ingatlan 
tulajdonát sem adhatta át.

A Képviselő-testület megvitatta a 
fenálló tényeket, és döntésében nem 
ismerte el a 229/1000 tulajdoni illető-
ség korábban – apport jogcímén – a 
HALASVÍZ KFT-be történő bevitelét, 
és úgy határozott, hogy az ingatlan 
ne kerüljön ingyenesen átadásra.

Jánoshalmi Önkormányzati 
vagyon Kiskunhalason

Városi 
Tűzoltóság 
épületének 
felújítása, 

korszerűsítése

Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete április 29-i testületi ülésén úgy 
határozott, hogy pályázatot nyújt 
be az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság által kiírt önkéntes 
tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújítá-
sának támogatására kiírt pályázatra.

A pályázat keretén belül lehetőség 
lenne a központi fűtés korszerűsíté-
sére, az épület utólagos hőszigetelé-
sére, nyílászárók cseréjére, és általá-
nos épület felújításra, az elektromos 
hálózat felújítására, és a csapadékvíz 
elvezető rendszer kiépítésére.

A testület a pályázat benyújtásá-
hoz biztosítja a 20 %  önerőt. A 
benyújtott pályázat összköltsége: 
ÁFA-val 19.980.750.- Ft, a pályázott 
összeg: 15.984.600.-Ft.
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Április 11-én 22 óra után kiderült: IT AZ IDŐ

a csomagdíjat (599 forint /hó, 2010. június 1-tõl 
619 forint /hó, EBKM: 0,15%) visszatérítjük a hónap utolsó 
munkanapján, amennyiben az adott hónapban legfeljebb legfel-
jebb három bankszámlájára érkezõ forint utalás összege eléri 
a 150 ezer forintot 
ingyenes szolgáltatások széles köre

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes 
leírását, kondícióit a vonatkozó Szerzõdés, Általános szerzõdési feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és 
Hirdetménye tartalmazza, melyek megtekinthetõk a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon. A 
Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. K&H lakossági bankszámla EBKM=0,15% a 2010. április 
27-én hatályos Hirdetmény szerint. 

 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355  www.kh.hu  bank@kh.hu
 gyors ügyek sávja  hiteltanácsadás  befektetéstervezés  biztosítások

K&H zéró 
számlacsomag

oszthatod, szorozhatod, 
akkor is zéró

Jánoshalma, Rákóczi út 10.     telefon: (06 77) 501 350

A 2010. évi parlamenti választás eredményei
Pártlistákra leadott szavazatok megoszlása
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Jánoshalma 1. sz. szavazókör 
(Batthyány u. 4.)

956 0 956 523 523 0 3 520 8 135 17 44 313 3

Jánoshalma 2. sz. 
szavazókör (Petőfi u. 35.)

977 0 977 635 635 0 5 630 7 152 32 76 337 26

Jánoshalma 3. sz. 
szavazókör (Béke tér 13.)

923 26 949 581 580 -1 8 572 4 107 20 91 331 19

Jánoshalma 4. sz. szavazókör 
(Hunyadi u. 18)

930 0 930 545 545 0 4 541 2 166 12 69 275 17

Jánoshalma 5. sz. szavazókör 
(Radnóti u. 12.)

917 0 917 538 538 0 2 536 3 105 17 47 356 8

Jánoshalma 6. sz. szavazókör 
(Bernáth Z. u. 1.)

882 0 882 579 579 0 6 573 3 133 20 70 334 13

Jánoshalma 7. sz. szavazókör 
(Molnár J. u. 3-5)

885 0 885 500 500 0 1 499 5 115 12 54 305 8

Jánoshalma 8. sz. 
szavazókör (Bajai u. 4.)

1022 0 1 022 558 558 0 5 553 2 124 17 65 341 4

Jánoshalma Összesen 7 492 26 7 518 4 459 4 458 -1 34 4 424 34 1 037 147 516 2 592 98

Bács-Kiskun megye összesen 428 276 1 648 429 924 266 056 265 971  1 924 264 047 3 767 414 48 14 741 38 597 159 605 5 889

Egyéni képviselőjelöltekre leadott szavazatok megoszlása
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Jánoshalma 1. sz. szavazókör 
(Batthyány u. 4.)

956 0 956 523 523 0 5 518 348 11 115 44

Jánoshalma 2. sz. 
szavazókör (Petőfi u. 35.)

977 0 977 635 635 0 4 631 402 37 125 67

Jánoshalma 3. sz. 
szavazókör (Béke tér 13.)

923 26 949 581 580 -1 4 576 373 28 92 83

Jánoshalma 4. sz. 
szavazókör (Hunyadi u. 18)

930 0 930 545 545 0 4 541 309 23 145 64

Jánoshalma 5. sz. szavazókör 
(Radnóti u. 12.)

917 0 917 538 538 0 6 532 378 17 96 41

Jánoshalma 6. sz. szavazókör 
(Bernáth Z. u. 1.)

882 0 882 579 579 0 6 573 362 23 132 56

Jánoshalma 7. sz. szavazókör 
(Molnár J. u. 3-5)

885 0 885 500 500 0 1 499 351 5 95 48

Jánoshalma 8. sz. 
szavazókör (Bajai u. 4.)

1 022 0 1022 558 558 0 5 553 376 12 111 54

Jánoshalma Összesen 7 492 26 7518 4 459 4 458 -1 35 4 423 2 899 156 911 457

10. sz. E. VK. Összesen 36 990 100 37 090 37 090 20 491  244 20 247 13 136 615 3 306 3 109

Választókörzetünkben érvényes és eredményes volt az országgyűlési kép-
viselő választás első fordulója. A  FIDESZ-KDNP pártszövetség jelöltje, Bányai 
Gábor a leadott szavazatok közel kétharmadát szerezte meg, Ezzel az első 
fordulóban megszerezte parlamenti képviselői mandátumát. 

Az országos eredmények alapján saját és az újkori demokráciánk történe-
te legnagyobb arányú győzelmét aratta a FIDESZ-KDNP.

A választások második fordulója is – ahol azt meg kellett tartani – fölényes 
FIDESZ-KDNP győzelmet hozott, így a párt szövetség a parlamenti mandá-
tumok több mint kétharmadát szerezte meg. 

Az itt látható táblázatok részletesen mutatják, hogy mely szavazókörben 
hogyan alakultak az eredmények Jánoshalmán
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Az ünnepi műsort, melyre 2010. március 
11-én délután került sor a 9. évfolyam adta, a 
szereplők a 9.A és a 9.K osztályból kerültek ki. 
A próbák mindig fegyelmezetten és rendben 
teltek. Minden alkalommal többször is elpróbál-
tuk a műsort. A kisebb-nagyobb hibákat lassan 
kijavítottuk. Általában magyar órán próbáltunk, 
szerintem minden szereplő nagy örömére.

Mikrofonos próbát nem tudtunk tartani. A 

műsor közeledtével mindenkinek egyre jobban 
ment a saját szövege. Általában az aulában 
gyakoroltunk, mivel a műsor is ott zajlott le. Las-
san összeállt a kész műsor.

Az előadás előtt a többség nagyon izgult, 
viszont az előadás végén mindannyian büsz-
kén jöttünk le a színpadról. A műsor jól sike-
rült.

Zámbó Balázs 9.K osztályos tanuló

Május elsején reggel sok érdeklődött vonzott 
a gépes ballagás. A legkülönfélébb hangkeltők 
hívták fel a város lakóinak figyelmét, hogy a szo-
kásostól eltérő ünnep van, melyet még szeb-
bé tesz a ballagás. A sok gép elvonulása után 
a vette kezdetét a hagyományos ballagás. A 
tantermektől való búcsúzást követően az isko-
laudvaron tartott ünnepségen ott volt Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő, a Megyei Köz-
gyűlés elnöke. 

A búcsúzókat Taskovics Péter főigazgató-he-
lyettes köszöntötte. Ünnepi beszédét követően 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak jutalma-
kat adott át. 

Varga Róbert 12. k osztályos tanuló igazga-
tói dicséreten, tárgyjutalomban részesült a diák-
önkormányzat elnökeként kifejtett tevékenysé-
géért, könyvjutalmat kap a szakmai előkészítő 
érettségi tantárgyak országos versenyén elért 
kiemelkedő szerepléséért, valamint a gyakorla-
tokon végzett több éves kimagasló munkájáért.

Fenyvesi Máté 12, k osztályos tanuló igazga-
tói dicséretben és könyvjutalomban részesült a 
Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak orszá-
gos versenyén elért kiemelkedő szereplésé-
ért, valamint a gyakorlatokon végzett több éves 
kimagasló munkájáért.

Herceg Milán 12. k osztályos tanuló igazga-
tói dicséretben és könyvjutalomban részesült a 
szakmai előkészítő érettségi tantárgyak orszá-
gos versenyén elért kiemelkedő szerepléséért.

Bárány Ágnes 12. k osztályos tanuló igazga-
tói dicséretben és könyvjutalomban részesült 
a gyakorlatokon végzett több étes kimagasló 
munkájáért.

Tisóczki Zoltán 12. a osztályos tanuló kiemel-
kedő gyakorlati munkájáért és az SZKT verse-
nyen eléri eredményéért könyvjutalomban és 
igazgatói dicséretben részesült.

Vadászi Tamás 12. a osztályos tanuló kiemel-
kedő munkájáért és az SZKT versenyen elért 
eredményéért könyvjutalomban és igazgatói 
dicséretben részesült.

Csincsák Norbert 12. a osztályos tanuló 
kiemelkedő gyakorlati munkájáért könyvjuta-
lomban részesült.

Csernus Richárd 12, a osztályos tanu-
ló kiemelkedő gyakorlati munkájáért részesült 
könyvjutalomban.

Locskai Attila 12. a osztályos tanuló a négy-
éves közösségi munkájáért kőnk jutalomban 
részesült

Katona Szabolcs 12. a osztályos tanuló a 
négy éves közösségi munkaijáért könyvjutal-
mat vehetett át.

Szanyi Andor 12. b osztályos tanuló a gyakor-
latokon végzett kiemelkedő munkájáért könyv-
jutalomban részesült.

Sümegi Gábor 12. b osztályos tantiló a gya-
korlatokon végzett kiemelkedő munkájáért 
könyvjutalmat vehetett át,

Kis Eszter 12. b osztályos tanuló a gyakorla-
tokon végzett kiemelkedő munkájáért  könyvju-
talmat vehetett át.

Császár Diána 12, b osztályos tanuló jó tanul-
mányi eredményéért ugyancsak könyvjutalom-
ban részesült.

Pásztor Katalin 12. b osztályos tanuló a 
közösségi munkájáért és kiemelkedő gyakorlati 
munkájáért kapott jutalmat. 

A 14. T osztályból
Csátity Csaba tantestületi dicséretben és 

könyvjutalomban részesült  az országos szak-
mai tanulmányi versenyen elért 1. helyezéséért 
és kiemelkedő kulturális munkájáért.

Szalma István tantestületi dicséretben és 
könyvjutalomban részesült az országos szak-
mai tanulmányi versenyen elért 2. helyezéséért 
és kiemelkedő gyakorlati munkájáért.

Farkas László igazgatói dicséretben és 
könyvjutalomban részesült az országos szak-
mai tanulmányi versenyen elért 8. helyezéséért 
és kiemelkedő gyakorlati munkájáért.

Soós István igazgatói dicséretet és könyvju-
talmat kap az országos tanulmányi versenyen 
elért 6. helyezéséért.

Kis Dávid igazgatói dicséretet és könyvjutal-
mat kap kiemelkedő gyakorlati munkájáért-

A gépes ballagásról több képet következő 
számunkban jelentetünk meg.

ikor

Ezzel a mondat-
tal fémjelezve ren-
dezett a jánoshalmi 
FVM Kelet Magyar-
országi Agrár-
szakképző Köz-
pont hagyomány-
őrző katonai kiál-
lítást, melyen a II. 
világégés fegyve-
reiből, kitüntetései-
ből, egyenruháiból 
és egyéb felsze-
reléseiből láthat-
tak ízelítőt a láto-
gatók. Az alkalmi 
bemutatón a vidék-
ről érkező gyűjtők 
(Polgár Zoltán, Thiesz János, Szalai Dávid, 
Ágoston Tamás) főleg a Magyarországon har-
coló magyar, szovjet és német katonák ránk 
maradt relikviáit vonultatták fel. Közreműködé-
süket ezúton is köszönjük. A tanulók nagy része 
ilyen kézzelfogható közelségbe talán még nem 
is került hasonló tárgyakkal. Ezt bizonyította a 
nagyarányú érdeklődés is. A kiállítók szívesen 
válaszoltak a hozzájuk intézett kérdésekre, és a 

látogatók közül volt aki a hatástalanított fegyve-
rek egy-egy darabját is kézbe vehette.

Reménykedjünk abban, hogy sem nekünk 
sem pedig a következő generációknak nem kell 
fegyvert fogni embertársainkra, a harci eszkö-
zök pedig, mint technikatörténeti érdekességek 
maradnak fenn az utókor számára.

Mészáros Endre

Ez év tavaszán 
hagyományaink-
nak megfelelően 
újra megrendezés-
re került iskolánk-
ban a Ki Mit Tud? 
vetélkedő. Nagy 
érdeklődéssel vár-
ták a tanulók és 
az iskola dolgozói 
is, „teltház” volt. 
Taskovics Péter 
főigazgató-helyet-
tes megnyitóját 
követően 4 vers-
mondó, 2 táncos 
és 3 ének-zenei 
produkció került 
bemutatásra. Min-

den szereplő lámpalázát félresöpörve 
a legjobbat próbálta kihozni magából. 
Legnagyobb tetszést Csonka Gábor 
11.A osztályos tanulónk BlackSys nevű 
rockzenét játszó együttese aratta. Ők 
már visszatérő fellépők, és most sem 
csalódtunk bennük. A vetélkedőn részt-
vevők között rangsorolás nem történt. 
A zsűri tagjai a produkciókat követő-
en elmondták véleményüket a látottak-
ról és hallottakról, ezzel segítve a fellé-
pőket esetleges hibáik kijavításában. A 
hangulat — a műsorok sokszínűségé-
nek hála —végig nagyszerű volt. Mint 
több kategóriában is fellépő, elmond-
hatom, valóban érdemes magunkat 
közönség előtt is próbára tenni. Így 
érezhettük azt a bizonyos pár perces 
hírnevet, amely a legtöbb embernek 
nem adatik meg az életben.

Vér Anett 11.K oszt. tanuló

MEGHÍVÓ
Jánoshalma Város Képviselő-testülete

és az ünnepséget rendező 
Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület 

a

MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE
A 

„HŐSÖK NAPJA”
alkalmából 

2010. május 28-án 10,00-TÓL
ünnepi megemlékezést tart

A Kistemető katonai sirkertjében
Ünnepi műsort ad a

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
és a

KISKUNHALASI BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉNEKKARA.
Ünnepi megemlékezést tart

 BÁNYAI GÁBOR országgyűlési képvise-
lő, a Megyei Közgyűlés elnöke

MINDENKIT TISZTELETTEL VÁRUNK

Ismét siker volt 65 éve ért véget a II. világháború

Március 15.

Ballagás
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A Hunyadi Iskola hírei
Alkotó pedagógusok kiállítása

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázi-
um Szakközépiskola és Kollégium a projekt-
hét lezárása alkalmából „Ismeretlen ismerőse-
ink…” alkotó pedagógusok kiállításának meg-
nyitója volt április 9-én, 1700 órakor a nevelői 
szoba előtt lévő folyosón. 

Az iskola diákjai műsorral kedveskedtek a 
vendégeknek és az érdeklődőknek. 

Sere Mihály úr a Honvéd Kaszinó Kulturális 
Egyesület társelnöke nyitotta meg a „Folyosó 
Galériát”, ahogy Ő nevezte. Számtalan új forma 
és módszer bevezetése tette színessé az igaz-
gató úr által vezetett Kulturális Központ tevé-
kenységét, amely méltán adott okot elismerés-
re szakmai berkekben.

A kiállításon aktív-, nyugdíjas-, elhunyt peda-
gógusok festményeit, kézimunkáit lehetett 
megcsodálni.

              

Láncszavalás
Intézményünk minden évben megrendezi a 

Láncszavalást a Költészet Napja alkalmából.
Az idei évben is április 9-én délelőtt alsó-, fel-

ső tagozatosok, óvodások, gimnazisták folya-
matosan mondták a verseket egész délelőtt.

                  

            

Április 14-én tartottuk iskolánk általános 
iskolai tagozatán a Diák Önkormányzati Napot. 
Az alsó- és felső tagozatosok sok-sok program 
közül válogathattak.

Megmutatták kedvenc állataikat, láthattunk 
cicákat, nyuszikat, kutyusokat, tengeri mala-
cot, hörcsögöt, teknőst és degut. Mindenkinek 
nagyon tetszettek a kedves kis jószágok. Közö-
sen és egyénileg énekelhettünk a karaoke par-
tin. A sportcsarnokban rendezett évfolyamon-
kénti sorversenyen lelkesen játszottunk és osz-
tálytársaink szurkoltak a résztvevőknek.

Délben ínycsiklandozó illatok várták a ver-
senyben megfáradtakat. Szülők, tanárok, diá-
kok kellemes hangulatú beszélgetéssel zárták 
a jó hangulatú napot.

Matematika verseny 
1-4. osztály

Április 21-én délben izgatott elsősök gyü-
lekeztek az osztályban. Életük első matemati-
ka versenyére készültek. Kellő komolysággal 
és figyelemmel oldották meg a feladatokat. Az 
egyik elsős a végén megjegyezte: Ez izgalmas 
volt! Máskor is lesz? Délután a többi alsós évfo-
lyam  versenyzői gyülekeztek a fizika előadó 
előtt. Nekik ez már a második forduló volt mate-
matikából. Fegyelmezetten, figyelmesen oldot-
ták meg a nem kevés feladatot. 

Az  eredmények a következők lettek:
1. o I. Friebert Dorina 1.c   II. Madarász Maja 
1.c III. Szilasi Emma 1.c     
2. o. I. szarvas Gergő 2. b   II. Gilicze Adrián 2.b   
III. Mizser Anna 2.b         
3.o: I. Szőke Janka 3.a   II. Burján Ákos 3.b    III. 
Szvétek Csaba 3.a   
4.o: I. Bereka Gellért  4. b   II. Szakáll Luca 4.c    
III. Kiss Anna 4.b  
Gratulálunk minden résztvevőnek, különösen a 
győzteseknek

Április 22. A FÖLD NAPJA
DÉLELŐTT: Mozdulj Suli! - felszólítással 

Wellness Csúcs Napot rendeztünk iskolánk-
ban 2010. 04. 22-e délelőtt. Az „Ép testben 
ép lélek”jegyében hívtuk előadóinkat és kiállí-
tóinkat.  A programot Dr. Mikó Attila „Mozgás 
nélkül nincs élet” c. nagyon elgondolkodtató 
előadása kezdte. Utána megérezhettük, hogy 
az egyik legnehezebb mozgás a gerinctorna, 
melyen az könnyített, hogy vidám zenére tet-
tük, és sokan.  A következő előadó Mojzesné 
Kiss Ildikó dietetikus az „Ételed az életed” c. 
témáról beszélt nekünk.  Majd Bátyai Dóra 
latin tánc óráján tanultuk a cha-cha-cha és a 
jive alapjait.  Dr. Benkő Zsolt a gyermekko-
ri cukorbetegség megelőzéséről, és egyben 
nagy kutatásáról tartotta meg nagyon komoly 
előadását.  Ezután Bátyai Fruzsina hastánc órá-
ján megtudtuk, nem is olyan könnyű mozgásról 
van szó. Végül Takáts Katalin a kineziológiáról 
mesélt nekünk. A nap folyamán a Benkő Patika 
dolgozói és iskolánk védőnője cukor -, kolesz-
terin- és vérnyomásmérést végeztek.  A Royal 
Sütőipari Kft. és a Satri Pékség jóvoltából egész 
nap finom reform péksüteményeket, Szauter 
Erzsébet Gyógynövény boltjából finom egész-
séges reform ételeket, valamint Fekete Sándor 
finom almáiból kóstolhattunk. Kiállítóink voltak: 
Avon, MBT, Jessica. A nap végén az egészsé-
ges életmóddal kapcsolatos kérdőívet töltöt-
tünk ki, mellyel tombolasorsoláson vehettünk 
részt.  Zárásként aerobic csoportunk bemuta-
tóját láthattuk.  

DÉLUTÁN:
A hatékony és szórakoztató délelőtti Wellness 

program után izgatottan készülődtek tanulóink
a világnap ünneplésére.
Már előző napokban meghirdettük az osz-

tályok közötti versenyt, amely 5 feladatból állt, 
és 10 000 Ft-ot lehetett nyerni a győztesnek az 
osztálykirándulásuk támogatására.

Használt elemek gyűjtése, zöld ruhadarab 
felvétele, öröm-bánat térkép készítése, fák 
számlálása, és gyalogos vagy kerékpáros köz-

lekedés volt a feladat. 
Csodálatos térképek készültek, melyeket a 

folyosón kiállítottunk, ezek hűen ábrázolják 
városunk szép, és problémás területeit.

A készülődés izgalma ihlette versírásra Sza-
káll Luca 4.c osztályos tanulónkat:

Óvd a Földet!
Óvd a Földet, meghálálja!
Tavaszra szép termést hoz, 
Legyen az virág, zöldség, gyümölcs.
Kivirul, ha itt a jó meleg.

Óvd a Földet, meghálálja!
Télre lesz sok tűzifa,
Az állatoknak ennivaló,
A vastag hótakaró alatt.

Óvd a Földet, nem játék!
Tiszteld, szedd fel róla a szemetet, 
Ő annyi mindent megtesz, 
Ez lenne a legkevesebb!

Az osztályok versenyében az 5.b-sek nyer-
ték a 10.000Ft-ot, melyet INVOKÁCIÓ  alapítvá-
nyunk számlájáról fizettünk ki. Második helyen 
az 5.d, harmadikon a 4.c végzett.

Ezen a versengésen kívül 2-2 évfolyamon-
ként más- más feladatok megoldásával fordí-
tották tanulóink figyelmüket a FÖLD megóvá-
sa felé:

A 1-2. osztályosok az iskolaudvaron az 
egészséges életmóddal, játékos sport- ver-
senyekkel ünnepeltek. Tanítóik tudatosították 
velük a nap jelentőségét, fontosságát.                                                

A 3-4.osztályosok állomáspark környékén 
szemétszedéssel ünnepeltek. Megtisztították 
az állomáshoz vezető utcákat. A Petőfi, az 
Arany János, a Dózsa György utca mind-
két felén vidám harmadikosok és negyedi-
kesek ballagtak.  Zsákokkal és gumikesztyű-
vel felfegyverkezve indultak harcba az elejtett, 
eldobott műanyagpalackok, zacskók, renge-
teg cigarettacsikk s még felsorolni sem lehet 
milyen sokféle szemét ellen. Legalább 8 zsák 
hulladék került az őt megillető helyre a szemét-
tárolóba. 

Sokan megjegyezték, hogy milyen rendetle-
nek egyesek, akik a gyönyörű virágos kerteket 
képesek elcsúfítani a sok-sok hulladékkal. A jól 
végzett munka örömét fokozta az is, hogy az 
állomásparkba érve nagyon jót játszhattak. 

A 5-6. osztályosok a piactér és környékének 
szemétmentesítését vállalták, riportot, plaká-
tot készítettek.

   

     

A 7-8. osztályosok iskola és utcák környékén 
versenyeztek. Plakátokat és emblémákat készí-
tettek a nap témájával kapcsolatosan. Szend-
vicsemberként hirdették a környezetvédelem-
mel kapcsolatos felhívásaikat, még szórólapo-
kat is készítettek és osztottak a járókelőknek. 
Mérték a fák magasságát, megbecsülték élet-
korukat. Cikkolvasó versenyt is tartottak termé-
szettudományos témakörben.

Mivel ők versenyszerűen tevékenykedtek, 
eredményeik:

8.b;        II.      7.a;    III.    8.a és d  osztá-
lyok.

A sok feladattal és versennyel lezajlott nap 
mindannyiunk számára emlékezetes marad, és 
tudatosította a Földdel kapcsolatos problémá-

inkat tanítványainkkal.

Aerobicosaink az idei tanévben is hagyomá-
nyaikhoz méltóan helytálltak az Országos Diák-
olimpián. Ismét dicsőséget szerezve iskolánk-
nak, Jánoshalmának. 

Általános iskolás korcsoportban/ UP II./ cso-
port kategóriában 5. helyezést értek el: Mikó 
Dóra, Németh Gina, Rasztik Rebeka, Juhász 
Lujza. Takács Kitti az országos verseny előtt 
kisebb balesetet szenvedett, helyére Lujzi állt 
be. Így tudtunk részt venni a jól megérdemelt 
döntőn.

Mikó Zsófia középiskolás korcsoportban /UP 
I./ egyéni kategóriában 5. helyezést ért el. 

Benke Anita felnőtt egyéni korcsoportban 6. 
helyezést ért el.

Legközelebb az V.23. Jánoshalmán megren-
dezésre kerülő Fogathajtó Versenyen gyönyör-
ködtetik a közönséget.    

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya megrendezte 
a „Kerékpáros Iskolai Kupa” elnevezésű ver-
senyt.

Ezen részt vettek április 29-én: Madarász 
Dóra /6.c/, Besze Martin /8.d/ és Kiss Ádám 
/8.b/ osztályos tanulóink. A csapat eredménye-
sen oldotta meg az elméleti és gyakorlati fel-
adatokat, mert továbbjutott a kecskeméti for-
dulóra. Az egyéni versenyben Kiss Ádám a 2. 
helyezést nyerte el.

TÁBORAINKBA 
várjuk a jelentkezőket:

A Terézhalmi Ökoturisták Egyesülete Tanya 
Tábort szervez Csabrendeken július 26-tól 
31-ig.

Programok: balatoni fürdőzés, wellness 
nap, horgászás, várjáték megtekintése 
Sümegen, lovaglás, túrák: Hegyestű - Geoló-
giai bemutatóhely a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Parkban, a Tapolcai-medence tanúhe-
gyeinél, kalácssütés a tanya udvari kemen-
céjében.

A tábor részvételi díja: 20.000 Ft. 
Utazás autóbusszal.
Elhelyezés: sátrakban és a pajta feletti „lak-

osztályokban“.
Ha kalandra vágysz, jól akarod érezni magad, 

gyere, és tölts egy vidám hetet velünk!
Jelentkezni lehet Filmák Endréné tanárnőnél.

Szeretnéd látni? 
Elég kitartó vagy? Szereted a kihívásokat, a 

kalandokat? Kibírod az éjszakai 10 órás uta-
zást? Akkor köztünk a helyed!  Tarts velünk 
Erdélybe!

Július 4-én este indulunk a nagy útra, s egy 
hétig járjuk Erdély legszebb tájait. 

- Megérintheted Déva várának legendás 
köveit, amiket a ballada szerint Kőmíves Kele-
menné hamvai tartanak egybe.

- Bejárhatod Vajdahunyad várát, ahol isko-
lánk névadója élt.

- A Tordai-hasadéknál kutathatsz Szent 
László lovának patkónyoma után.

- Megtapasztalhatod, hogy a szovátai Med-
ve-tó vizében a magas sótartalom miatt szinte 
lebegnek a fürdőzők.

- Csíkszeredára érve barátok várnak ben-
nünket, akik megmutatják Székelyföld legneve-
zetesebb látnivalóit. 

- Láthatod Csíksomlyón a kegytemplomot.
- Megpihenhetsz Gyilkos-tó partján.
- Az Alföld alá is bekukkanthatsz a Sugó-

barlangban. 
-A Békás-szoros sziklafalai között életre szó-

ló élményben lesz részed.
Részvételi díj: 28.000 Ft                   Jelent-

kezés: Bozsóki Ferencnénél

Üdvözlünk a Misztikus Lények Kincsei 
játékban!

Gyere velünk felfedezni az elrejtett kincse-
ket! 

2010. augusztus 2-8-ig, Szarvason minden 
titokra fényt derítünk - kivéve azokra, melyeket 
még Te sem ismerhetsz meg az örök éjszakák 
birodalmában. Részvételi díj: 32.000 Ft  

Jelentkezésedet várjuk a Hunyadi Iskola tit-
kárságán, vagy  Marancsikné Kubatov Ágnes 
tanítónőnél.

Csak egyvalaki ismeri a Sötétség Világá-
nak titkait!

HJÁGSZK
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   Soha többé! Ez volt a közpon-
ti gondolata annak a rendezvénynek, 
amit a náci haláltáborokban meggyil-
kolt hatmillió ember emlékének szen-
teltünk. 

  A gimnázium diákjai megrendí-
tő erejű kép-és hanganyaggal jele-
nítették meg a holokauszt borzalma-
it. A bemutatott anyag óriási hatással 
volt a diákokra. Az ilyen, és hason-
ló jellegű megemlékezésekkel a cél 

kettős. Egyrészt kötelességünk fejet 
hajtani az ártatlan áldozatok emlé-
ke előtt, másrészt pedig annak igaz-
ságát kell újra és újra hangsúlyozni, 
mely szerint, aki nem emlékszik az 
elmúltakra, megismétlődésüket koc-
káztatja meg.

Már pedig ennek a borzalomnak 
megismétlődnie nem szabad! Soha 
többé!

Hosszú kihagyás után az idén, ápri-
lis 10-én, ismét megrendeztük a Rad-
nóti Miklós emlékének szentelt vers 
– és prózamondó versenyt. Igyekez-
tünk egyrészt a hagyományainkhoz 
hűek maradni, másrészt pedig újíta-
ni is szerettünk volna. Ennek érdeké-
ben – a versmondás mellett - két új 
kategóriában is megmérettethették 
magukat a versenyzők: egy Radnó-
ti-műre készíthettek filmetűdöt, illetve 
a költő egy szabadon választott ver-
sét zenésíthették meg. Megelégedés-
sel tapasztaltuk, hogy nagy volt az 
érdeklődés. Harminchárom középis-
kolás jelentkezett a versenyre olyan 
városokból, mint Kecskemét, Kiskun-
félegyháza, Kunszentmiklós, Kalo-
csa, Baja, Bácsalmás stb. 

     A fiatalok versengése természe-
tesen szakmai zsűri előtt zajlott, mely-
nek elnöke Kerényi Miklós Gábor 
Kossuth – díjas, Érdemes Művész 

volt, aki jelenleg a Budapesti Ope-
rettszínház igazgatója. Munkáját Bori 
Tamás Radó-díjas színművész, és 
Somogyi Szilárd rendező, a Művé-

szek Magyarországért kitűntető cím 
birtokosa segítette. 

   Három kategóriában hirdettünk 
tehát nyertest. A vers-és prózamon-

dás első helye-
zettje Tóth 
Tamás, a kalo-
csai Szent Ist-
ván Gimnázium 
tanulója lett. A 
legjobb filmetű-
döt - „Táj szerel-
mekkel” címmel 
- a mi gimná-
ziumunk diák-
ja, Boldizsár 
Richárd  készí-
tette. A meg-
zenésített vers 
kategór iában 
a bajai lll. Béla 
Gimnáziumból 
érkező Markó 

Ákos bizonyult a legjobbnak. 
   A rendezvény legizgalmasabb 

pillanata az volt, amikor –a jelen-
lévők szavazata alapján – kihirdet-

tük a Prima Primissima díj nyertesét, 
tehát a három első közül az abszolút 
győztest. Ezt a díjat azért ítéltük oda, 
mert a Radnóti – emlékverseny fővéd-
nökségét majdnem két évtizede ellá-
tó Dr. Tabajdi Csaba az idén fődíj-
ként felajánlott a nyertesnek, felkészí-
tő tanárának, és a szervezőnek egy 
strasbourgi vagy egy brüsszeli tanul-
mányutat. Ezt a díjat Tóth Tamás és 
felkészítő tanára, Bedő Lénárd nyer-
te. Tabajdi úr nagyvonalú gesztusát 
ezúttal is köszönjük!

    Tartalmas, színvonalas produkci-
ókkal telített ünnepét ülhettük ezen a 
napon a szép szónak, az értelemnek 
és az érzelemnek. Nagyon jó érzés 
volt látni, hogy a fiatalok igenis fogé-
konyak mindezekre, és megerősítette 
bennünk azt a tudatot, hogy ennek a 
rendezvénysorozatnak létjogosultsá-
ga van, szükség és igény van rá!

2010. április 22-én került sor a vég-
zős gimnazista osztályok faültetésé-
re a jánoshalmi sportpályánál. Nem 
volt véletlen az időpont kiválasztá-
sa, hiszen ekkor ünnepeltük a Föld 
napját is. Ez az esemény már tradí-
ciónak mondható, hiszen több éve 
már, hogy az elballagó tanulók fát 
ültetnek.

Mindkét osztály ásót ragadva, 
vidám hangulatban ültette el a cse-
metéket. A szorgos kezek  nagy 
figyelemmel és törődéssel dolgoz-
tak. Mindenkinek megvolt a maga fel-
adata, voltak, akik a gödröket ásták, 
mások a vizet hozták. Akadtak olya-
nok is, akik mivel nem fértek hozzá 

az aktív munkához az első körben, 
biztatták, vagy csak vicces megjegy-
zésekkel szórakoztatták társaikat. A 
pár tucat csemete elültetése gyorsan 
haladt, és észre sem vettük, hogy 
elszaladt a délután.

Ezzel a cselekedetükkel a város-
szépítés mellett a zöld környezet 
megteremtésén túl az idetartozásu-
kat is kifejezték. A fa jelkép is, hiszen 
gyökereik ide kötik őket, és bizton-
ságot is nyújt az otthon, a rájuk váró 
rideg világgal szemben. Reményked-
ve várjuk, hogy a csemetékkel együtt 
diákjaink is erős és hatalmas fákká 
nőjenek.

Radnóti – emlékverseny 

Soha többé!  

Hunyadi János Általános Isko-
la Gimnázium Szakközépiskola 
és Kollégium ismét nagy siker-
rel rendezte meg iskolán belül 
a „DIÁKNAPOT” 2010. március 
31-én. 

Tanítás helyett közös progra-
mokat készítettünk, amiben min-
denki részt vett. A tavalyitól elté-
rően egy új program is felkerült 
a listára, melyet zsűri kísért figye-
lemmel és értékelt. Minden osz-
tály választott egy számára szim-
patikus országot, és annak jel-
legzetességét szerepjátékkal és 
tánccal mutatta be. Remek pro-
dukciókat láthattunk.  A diákok a 
legtöbbet hozták ki magukból. A 
szoros verseny miatt a zsűrinek 
nehéz dolga volt. Végül az egyik 
végzős osztály érdemelte ki az 
első díjat. Az Oroszlánkirály című 
filmből adtak elő egy táncot. Ezt 
követően az alábbi programok következtek:

A sporttevékenységek a sportcsarnokban zajlottak. A 
csocsómérkőzésekre a gimnázium aulájában került sor. 
A 2-fős párosok közül Híz Péter, Kolompár Dávid nyerte 
meg az első helyezést. A fekve nyomást minden évben a 
Mezőgazdasági Szakiskolában tartották, és ez alól a mos-
tani év sem volt kivétel. Egy másik helyszínen kézilab-
da verseny zajlott. Később a focimeccsek kezdődtek el. 
Nagyon sok csapat indult, vegyesen: fiúk, lányok.

Tíz órától az osztályok a belső udvarban főztek. Min-
denki a saját ízlése szerint készítette el az ebédet.  A 
fárasztó programok után jóízűen fogyasztották el az étele-
ket. A jó hangulatot háttérzene is biztosította. Tanár - diák 
felszabadultan élvezte egymás társaságát.

Kellemes napot töltöttünk együtt.
A diáknap minden évben maradandó élményt nyújt a 

diákok számára. Megszépítik szürke hétköznapjainkat. 
  Várhegyi Fanni-Kiss Magdolna 11. osztály

Tájékoztatjuk a Hunyadi Népe 
olvasóit, hogy a Hunyadi János Álta-
lános Iskola Gimnázium Szakközép-
iskola és Kollégium sikeresen pályá-
zott a TÁMOP 3.2.9/B-08/2 kódszá-
mú Audiovizuális emlékgyűjtés című 
projektre. A projekt kezdési ideje: 
2010. április 1., befejezése 2011. 
május 31. Ennek a pályázatnak a cél-
ja a szociális és állampolgári kompe-
tenciák megerősítése, a demokrá-
ciára és a toleranciára nevelés fej-
lesztése. Nagy Andrásné, Kiss Haj-
nalka, Stefánovits Bernadett, Nikli 

Károly, Menyhárt Tamás és Nagy 
László tanárok minőségi továbbkép-
zés keretében lesznek felkészítve 
arra, hogy a projektben résztvevő 24 
diákot felkészítsék az audiovizuális 
emlékgyűjtésre.

Az interjúk elkészítésének meg-
szervezése, az interjúalanyok fel-
kutatása már folyamatban van. Az 
1939-90 közti korszak tanúival élet-
interjúk készülnek a jövőben. A maj-
dan elkészült audiovizuális forrá-
sok az elkövetkező 5 évben oktatási 
segédanyagként szolgálnak.

Végzős gimnazisták 
faültetése

DiáknapAudiovizuális emlékgyűjtés

(Folytatás az 1. oldalról)
Az igazgatónő jutalomban 

részesítette Jónás Brigitta 13. N 
osztályos tanulót jó tanulmányi 
eredményéért, Nagy Petra 13. N 
osztályos tanulót közösségi mun-
kájáért, Bíró Kitti 13. N osztá-
lyos tanulót közösségi munkájá-
ért, Kutyifa Réka 13. N osztá-
lyos tanulót közösségi munkájá-
ért, Gelányi Dóra 13. N osztá-
lyos tanulót közösségi munká-
jáért, Keresztúri Zsuzsanna 12. 
osztályos tanulót közösségi mun-
kájáért, Kriván Flóra 12. osztá-
lyos tanulót közösségi munkájá-
ért Kaszás Szilvia 12. osztályos 
tanulót közösségi munkájáért, Híz 
Péter 12. osztályos tanulót közös-

ségi munkájáért, Fiedler Tibor 
12. osztályos tanulót közössé-
gi munkájáért, Terner Zsanett 
12. osztályos tanulót közösségi 
munkájáért

A búcsúzó diákjok egy emlék-
szalagot kötöttek az iskolazász-
lóra, s végzősök átadták a 11-es 
évfolyamnak az zászlót. 

Ezt követte a  11. évfolyam 
búcsúzó műsora, majd a 13. N 
és 12. osztály ünnepi műsora, 
melynek végén a végzős diákok 
virággal köszöntötték tanáraikat. 
A ballagás hivatalos része után 
a búcsúzó diákok a családjaik 
körében folytatták az ünneplést. 
Némi izgalommal, hiszen hétfőn 
már kezdődött az érettségi 

-k -r

Búcsúztak a végzősök 
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A Probitas Táncsport Egyesü-
let jánoshalmi táncosai a köz-
elmúltban több alkalommal is 
képviselték és jó hírét vitték vá-
rosunknak. Több táncpárunk 
is részt vett országosan meg-
hirdetett tánciskolások tánc 
versenyein. Tököl, Mohács, 
Budapest és Szekszárdi ver-
senyeken mutatták meg tehet-
ségüket és tudásukat. Korcso-
port  szerinti kategóriákban ki-
sebbek- és nagyobbak izgulták 
végig ezeket az eseményeket.

Akik a legjobb eredménye- 
ket hozták;   .r
Gusztonyi Péter és Dukai  
Babett ifjúsági haladó kate-
góriában több dobogós és 
okleveles helyezéssel „gaz-
dagodtak” már. Legjobb 
egyéni eredményük ezüstér-
mes 2.helyezés 
Szilasi Gergő és Holoda  
Kornélia ifjúsági kezdő ka-
tegóriában 3.helyezés
Molos Tamás és Holoda  

Kornélia felnőtt kat. 
4.helyezés
Beretka Kornél és Új- 
laki Noémi ifjúsági kat. 
5.helyezés
Odrobina Tamás és Mészá- 
ros Csilla 5.helyezés
A kisebbek közül a legered- 
ményesebbek voltak;

Dudás László és Berta Vi- 
rág  Gyerek II. kezdő kat. 
3.helyezés
Lengyel Áron és Berta Jáz- 
min  Gyerek II. kezdő kat. 
6.helyezés.
Dudás László és Kiss Do- 
minika  Junior I. kezdő kat. 
3.helyezés

A többi táncpáros is szép ered-
ményekkel és élményekkel teli  
térhetett haza.
Április 24-én Túrkevén került 
sor a Tánciskolások Formációs 
Táncversenyére.( koreográfiák  
minősítő versenye)
A Probitas TSE jánoshalmi és 
szegedi tagjai 6 koreográfiá-
val vettek részt, melyekből; 4 
ARANY és 2 EZÜST minősítést 
kaptak. Gratulálunk a táncosok 
és felkészítőjük Balaton Rená-
ta eredményes munkájához! 
A további tánchoz és a verse-
nyekhez jó egészséget, kitar-
tást és munkájukban lelt sok 
örömet kívánunk!           M. A.

A bioetanol (E-85) 
100 Ft-tal olcsóbb literenként

KB Autoteam Kft.: bevezető áron bioetanol átalakító 
forgalmazás és beszerelés

A környezettudatos, megújuló energiaforrások szükségszerű használata 
és az E-85-ös literenkénti 100 forinttal olcsóbb ára egyre több jármű-
tulajdonos kíváncsiságát keltette fel a már régóta ismert üzemanyag 
iránt. A KB Autoteam Kft. autószervize április 1-től szolgáltatásai között 
a bioetanol átalakító készülék forgalmazásával, beszerelésével, beállítá-
sával, javításával és karbantartásával is ügyfelei rendelkezésére áll.
E-85 (bioetanol), a környezetbarát üzemanyag 
A 85-ös szám azt jelenti, hogy az összetétele 85%-ban bioetanol és 15% 
klasszikus motorbenzin egyvelegéből áll. A szabvány szerinti bioetanol 
70-86 %-ban tartalmaz alkoholt. Az E-85-ös csak a benzin üzemű mo-
torokban alkalmazható és szakszerű méréseket követő, járművenkénti 
egyedi beállítást igényel. Évente kétszer az őszi-téli és a téli-tavaszi 
évszakváltásnál célszerű a KB Autoteam Kft. szakszervizében történő 
beállítás.
Az E-85-ös üzemanyag számos előnyt kínál. Az üzemanyag közel har-
madával kevesebbe kerül, környezetbarát és egyre több benzinkúton 
kapható (Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 56., Kiskunhalas, Tinódi utca Avia 
kút). A bioetanollal a jármű menettulajdonságai dinamikusabbá válnak. 
Az E-85-ös használatával az alapanyagot termelő, hazai mezőgazdaság 
is erősödik. Az előnyök mellett azonban szükséges az időszakos szak-
műhelyi ellenőrzés, mert bizonyos műanyagalapú alkatrészek intenzí-
vebben kophatnak és évszakváltásnál célszerű szakembernek állítani az 
átalakító készüléken. 
A KB Autoteam Kft. az egyik piacvezető standard átalakítót forgalmazza 
(PT-E-85 De Luxe). A készülék gyári csatlakozós, ami a legkorszerűbb 
digitális technológián alapul 5 év garanciával. Az etanol dúsítási érték 
mellett a készülék hidegindító rendszerrel van felszerelve, ami hideg 
időben is gyors és egyszerű indítást biztosít.
A készülék ára beszereléssel együtt (bruttó): 46.400 Ft
A beszerelésről, a használatról, a karbantartásról és az üzemanyag ke-
verési arányok részleteiről, kérjük érdeklődjön a KB Autoteam Kft. Au-
tószervizeiben!

KB AUTOTEAM KFT.  AUTÓSZERVIZ
6400 Kiskunhalas Keceli út 19-23, Tel./fax: 

77/422-596
6500 Baja, Dr. Alföldi József tér 1. 

Tel.: 79/425-131
www.kbautoteam.hu 

Megjelent az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból a védett 
őshonos és a veszélyeztetett mező-
gazdasági állatfajták genetikai állo-
mányának tenyésztésben történő 
megőrzésére nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 38/2010.
(IV.15.) FVM rendelet.

A támogatás célja az alacsony lét-
számmal rendelkező védett ősho-
nos és a veszélyeztetett mezőgazda-
sági állatfajták - a fajta eredeti tartási 
és takarmányozási körülményeihez 
hasonló feltételek mellett - tenyész-
tésben történő megőrzése.

E rendelet alapján vissza nem térí-
tendő állatlétszám alapú támogatás 
vehető igénybe védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági állat-
fajták tenyésztésben történő megőr-
zésére.

Az alábbi célprogramokhoz vehető 
igénybe támogatás:

szarvasmarha célprogramcsoport;• 
bivaly célprogramcsoport;• 
ló célprogramcsoport;• 
szamár célprogramcsoport;• 
sertés célprogramcsoport;• 
juh célprogramcsoport;• 
kecske célprogramcsoport;• 
tyúk célprogramcsoport;• 
gyöngytyúk célprogramcsoport;• 
kacsa célprogramcsoport;• 
pulyka célprogramcsoport;• 
lúd célprogramcsoport;• 

Támogatás a törzskönyvezett - a 
magyartarka fajta esetében „ A „ 
főtörzskönyvben sorolt - védett ősho-
nos és veszélyeztetett mezőgazdasá-
gi állatfajták nőivarú egyedeire adha-
tó.

A támogatást az az állattar-
tó veheti igénybe, aki az adott 

célprogramcsoportban a támogatási 
feltételeknek megfelelő védett ősho-
nos és veszélyeztetett mezőgazdasá-
gi állatfajták elismert tenyésztőszer-
vezetének – az adott naptári évre 
vonatkozó – igazolásával rendelkező 
törzskönyvezett

a) nukleusz minősítésű, vagy
b) fajtafenntartó minősítésű, vagy
c) nukleusz és fajtafenntartó minő-

sítésű
fajtatiszta nőivarú egyedeket- 

baromfifélék esetén állományt – tart.
Az állattartó az elismert tenyész-

tőszervezettől évente, az adott nap-
tári évre vonatkozóan, az adott nap-
tári év január 31-ig - a támogatá-
si időszak első évében a támogatá-
si kérelem beadásának időpontjáig 
- beszerzi a programban részt vevő 
állományra vonatkozóan a tenyészté-
si programban meghatározottak sze-
rinti igazolást.

A támogatás igénybevételének 
egyes állatfajokra vonatkozó feltét-
elei, a támogatás mértéke és  további 
információk a jogszabályban olvas-
hatók.

A támogatási kérelmet 2010. május 
1. és 31. között lehet benyújtani az 
MVH-nak a támogatásra jogosult 
lakóhelye vagy székhelye szerint ille-
tékes megyei kirendeltségéhez az 
MVH Központ áltat rendszeresített 
formanyomtatványon, írott formában.

A támogatási kérelmeket az MVH 
célprogramonként az 5. melléklet 
szerinti pontrendszer alapján bírál-
ja el.

A fentieken kívül további infor-
mációk a falugazdászoktól, kama-
rai tanácsadóktól, szaktanácsadók-
tól kérhetők.

Fekete István László

Az Erdélyi 
Hagyományo-
kért Egyesület 
szervezésében 
Április 16-18 
között került 
megrendezésre 
Aradon a Jelen 
Házban a Duna- 
Körös- Maros- 
Tisza Euró régi-
ós szintű Fóru-
ma három régió 
képviseletében.  
E lőad ásokon 
Magyarország 
2011 EU elnök-
ség jelentősé-
ge, szerepválla-
lása, prioritásai 
kerültek bemu-
tatásra. Duna 
s t r a t é g i á h o z 
való kapcsoló-
dás- és a civi-
lek véleménye-
zési lehetőségei. Egyben e rendez-
vénnyel kezdetét vette egy sorozat 
tevékenység, mellyel egyesületünk 
bekapcsolódik Magyarország 2011-
es EU elnökség szerepvállalási tevé-
kenységeihez. A találkozó csoportos 
megbeszélése, diskurzusa alkalmá-
val folytatódott a hálózatépítő mun-
ka. A Fiatal Mezőgazdászok és Kör-
nyezetvédők Hálózatának szakmai 
megbeszélése a hálózati koordináci-
ós munkára is kiterjedt. Új koordiná-
torokkal bővült a szervezési csoport. 
Bánságból Lénárt Erika Zsuzsanna 
és Délvidékről Talpai András került 
megválasztásra. Szakmai együttmű-
ködések és programok lehetőségei 
kerültek felvázolásra.  A DKMT- „Hír-
hozó” néven megjelenésre kerülő 

kiadványunk az Erdélyi Hagyomá-
nyokért Egyesületet és a Fiatal Mező-
gazdászok és Környezetvédők Háló-
zatát kívánja népszerűsíteni. Megje-
lentetéssel kapcsolatos szerkesztési 
és szervezési munkálatokat egyeztet-
tük. Csoport diskurzus során az EHE 
által létrehozott KITTI- Háló működte-
tési felépítése új arculatot kapott. Fő 
irányzat az, hogy minél több szerve-
zet, közösség partnerre találjon az 
érdekelt szakterületeken, közös pro-
jektek kidolgozása érdekében.  Esti 
programot színesítette az impozáns 
Minorita katolikus templomban meg-
rendezésre került felemelő hangulatú 
hangverseny a 100 tagú Székelylány, 
Gyermekfilharmónia előadásában.

Fórumot a résztvevők eredményes-

nek értékelték, a szakmai programok 
folytatását szorgalmazták és az euró-
pai gondolkodásmóddal összhang-
ban az ifjúság erkölcsi nevelésében 
támogatásukat biztosították a nemze-
ti fennmaradás érdekében.

Az egyesületünk következő ren-
dezvényei a május elsejei közös-
ségépítő találkozó Jánoshalmán és 
május 15-én megrendezésre kerülő 
amatőr színjátszó csoportok bemu-
tatkozása Kiskunhalason.

Szeretnénk megköszönni támo-
gatóinknak a Szülőföld Alapnak és 
a Nemzeti Civil Alapprogramnak az 
anyagi támogatását, az aradi Jelen 
Ház munkatársainak vendégszere-
tetét, és Berecz Gábor úrnak Arad 
bemutatását.

Dukai Babett és
 Gusztonyi Péter

Akikre büszkék lehetünk  

Állattartók  Figyelmébe!Eredményes találkozó
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Író-olvasó találkozó 
a könyvtárban

 Április 27-én vendégünk volt Nógrádi 
Gábor  több, nagysikerű ifjúsági regény írója. A 
tini közönség nagy érdeklődéssel hallgatta a lel-
kes előadást, mely bevezette őket a regényírás 

rejtelmeibe. A gyerekek előadás végén kérdé-
seikkel bombázták az „író bácsit“,aki humoros, 
ötletes válaszaival jó hangulatot teremtett,ezzel 
is kedvet csinálva a művek elolvasásához. 

MAGYARORSZÁG!
KÖSZÖNJÜK,

csik_bp.indd   2 2010.04.26.   13:10:56

Fizetett politikai hirdetés

Kérjük Önöket, hogy  támogassák  
adójuk 1 százalékával  a  „Já-

noshalmi I., II. és IV. számú Óvo-
dákért”  Alapítványt 

Alapítványunk adószáma: 
18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!
 Mikó Mária intézményvezető

FelhívásHáz eladó 
Jánoshalma, 
Kápolna u. 

61. sz. 
Érd: 

06-77/402-444
06-30/839-

48-67

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott 
parlagfű elleni védekezési kötelezettségek haté-
kony betartatása érdekében Jánoshalma Város 
Képviselő-testülete az alábbi parlagfű-mentesítési 
programot alkotja:

I. Jogszabályi háttér:
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

szóló 2008. évi XLVI. törvény,
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végre-

hajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylé-
sének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 
30.) Korm. rendelet. az élelmiszerlánc felügyele-
tével összefüggő bírságok kiszámításának módjá-
ról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. 
rendelet.

A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése 
értelmében a földhasználó köteles az adott év júni-
us 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt köve-
tően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. Parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó nem 
tesz eleget parlagfű elleni védekezési kötelezett-
ségének. Ezzel párhuzamosan a földhasználóval 
szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni.

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a sza-
bályozza a hatásköri és illetékességi kérdéseket. E 
szerint belterületen a jegyző jogosult az ellenőrzés-
re és a közérdekű védekezés végrehajtására. Kül-
területen az ellenőrzésre az ingatlanügyi hatóság 
(körzeti földhivatal), közérdekű védekezésre pedig 
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogosult.

A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részletesen 
szabályozza a növényvédelmi bírság mértékét. A 
bírság alapja a károsítóval fertőzött terület mérete. 
A rendelet 1. sz. melléklete alapján belterületen a 
fertőzött terület nagyságától függően ez tizenötezer 
forinttól ötmillió forintig terjedhet a bírság.

II. Jánoshalma Városának parlagfű-
szennyezettségi állapota:

A város központi része parlagfűvel gyengén, 
vagy egyáltalán nem szennyezett, ezeken a terü-
leteken a védekezés könnyen megvalósítható. 
Veszélyt csak néhány elhanyagolt ingatlan jelent, 
de a tulajdonos felszólításával külön intézkedésre 
nincs szükség.

Jelentősebb mennyiségben található parlag-
fű a még belterületnek számító peremterületeken. 
Ezek egy része önkormányzati terület, egy része 
viszont magánterület. Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján azonban itt sem volt szükség eljárás meg-
indítására.

Elsődlegesen szennyezett területek:, Hosszú-
hegyi út (régi szeméttelep), Bem utca és a Pacsir-
ta utca kereszteződésénél lévő vízgyűjtő terület, 
Pacsirta utca, Borpince utca és a Majoros Aladár 
utca kereszteződésének környéke, Vasútállomás 
és környéke, Zenészsor melletti terület (vásártér), 
Damjanich utca vége (vízgyűjtő), Bajai utcai teme-
tő mögötti vízgyűjtő, Móricz Zsigmond utca vége, 

Újvidék utca eleje, Laktanya előtti rész, Kélesi úti 
vízgyűjtő, Mátyás király utca, Kisfaludy utca vége, 
Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri telep 
környéke, Erzsébet tér, Tópart utca és a Kistelek 
utca közötti rész, Hold utca vége, Kiss Ernő utca és 
Kalmár Sándor utca kereszteződése , Dézsmakert 
utca , Czobor utca beépítetlen része és az abból 
nyíló utak szélei, 

III. Megelőzés:
A parlagfű virágzását megelőző időszakban min-

den évben megtörténik a lakosság értesítése köte-
lezettségeinek betartása érdekében. Ez általában 
a polgármesteri hivatal épülete előtt és a város 
egyéb pontjain elhelyezett hirdetőtáblákon, vala-
mint a helyi lapban történik. Frekventáltabb helye-
ken azonban lehetőség van szórólapokon történő 
tájékoztatásra is.

IV. Ellenőrzés, intézkedés:
Jánoshalma belterületén az ellenőrzést a köz-

terület-felügyelő végzi, aki a parlagfűvel fertőzött 
területekről tájékoztatást ad a Városgazdálkodási 
Iroda vezetőjének. A fertőzött területeket a helyszí-
nen megvizsgálják és az ellenőrzés tapasztalata-
it dokumentálják. 

A virágzási időszakban ellenőrzésre sor kerülhet 
hivatalból, vagy lakossági bejelentés alapján.

Hivatalból történő ellenőrzésre előre nem meg-
határozott időpontban és helyszíneken kerül sor, 
figyelembe véve a területek szennyezettségének 
arányát. Mind hivatalból, mind lakossági bejelen-
tésre történő ellenőrzéskor, csekély mennyiségű 
szennyezettség esetén megtörténik az ingatlan 
tulajdonosának a parlagfű kiirtására irányuló szó-
beli felszólítása, határidő megállapításával. A határ-
idő lejártát követően utólagos ellenőrzésre kerül 
sor. Erősebb szennyezettség esetén a törvényben 
meghatározott növényvédelmi bírság kiszabásá-
ra kerül sor.

V. Parlagfű elleni 
közérdekű védekezés:

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása ese-
tén a jegyző a parlagfű elleni közérdekű védeke-
zést határozatban rendeli el, amely fellebbezésre 
tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A határozat 
egy példányát meg kell küldeni a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalnak. A közérdekű véde-
kezés elvégzése során a hatóság, valamint a közér-
dekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végre-
hajtásának keretei között az érintett területre belép-
het, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. 
Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (Ket.) az irányadók.

A parlagfű elleni közérdekű védekezésre János-
halma Város Önkormányzata a Városgazda Kft-t 
(Jánoshalma, Bajai u. 66.) bízza meg.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a parlag-
fű mentesítési programot 2009. április 29-én tartott 
ülésén elfogadta. 

Jánoshalma Város Polgármeste-
ri Hivatala tel.:77-501-001, Fax:77-401-

788, E-mail: polghiv@janoshalma.
hu, kaszibasanyi@janoshalma.hu

Jánoshalma Város 
Önkormányzatának parlagfű-

mentesítési programja

Az Önkormányzati Minisz-
térium Sport Szakállamtit-
kársága levélben fordult a 
települések polgármestere-
ihez a Kihívás Napja 2010 
rendezvényen való részvé-
tellel kapcsolatban. Április 
29-i testületi ülésen a Kép-
viselő-testület foglalkozott a 
kérdéssel.

Az ülésen megállapítást 
nyert, hogy Jánoshalma 
2003. év óta nem vesz részt 
a Kihívás napja sportren-
dezvényein, mivel: túl sok 
adminisztrációt igényelt, 
egyszer sem nyert a telepü-
lésünk, propaganda anya-

got alig kaptunk, azt nem 
lehetett igazságosan elosz-
tani. az intézmények saját 
sportprogramokat, verse-
nyeket egyébként is ren-
deznek.

Miután előzetesen az 
Oktatási, Művelődési, Sport 
Bizottság az ügyet meg-
tárgyalta, azt a határozati 
javaslatot terjesztette a tes-
tület elé, hogy a város és 
intézményei ne vegyenek 
rész a Kihívás Napja 2010 
országos rendezvényen. A 
bizottság javaslatát a Képvi-
selő-testület elfogadta.

A Kazinczy utcai szilárd burkolatú út építé-
sének kérdése régóta megoldatlan probléma 
a városban, ebben az ügyben az önkormány-
zat perben áll Kovács István vállalkozóval. Ápri-
lis 29-i testületi ülésen a Képviselő-testület újra 
foglalkozott a kérdéskörrel, mivel még ebben az 
évben meg kívánja valósítani a földes út szilárd 
burkolattal való ellátását.

Az út tervezése során derült ki, hogy a terve-
zett nyomvonal nem egyezik meg a valóságban 
használt nyomvonallal. Ezért szükséges volt a 
szabályos nyomvonal kialakítása érdekében 
földterületet vásárolni. Ezeknek a területeknek a 
megvásárlására a Képviselő-testület 2009. októ-
ber 15-i testületi ülésén 150 Ft/m2 árat határo-
zott meg. A területek tulajdonosainak egy része 
hozzájárult a területeinek eladásához. Azok-
nak a tulajdonosoknak a területeit, akik nem 
járulnak hozzá az eladáshoz, kisajátítási eljárás 
keretében vásárolhatja meg az önkormányzat.

Ugyanakkor egyértelművé vált az is, hogy 
az út Keleti oldalán olyan területek alakultak ki, 
amelyeket az önkormányzatnak kell eladni. 

Ahhoz, hogy a telekalakítást a földhivatal 
átvezesse, a telekalakítással érintett összes 
ingatlanhoz okiratot kell csatolni (adás-vételi 
szerződés, kisajátítási határozat). Annak érde-
kében, hogy az önkormányzati ingatlanok elad-
hatóak legyenek, meg kellett határozni az ingat-
lanok árát. Mivel az út nyugati részén az árat 
150 Ft/m2 árat határozott meg a Képviselő-tes-
tület, így ésszerű volt a másik oldalon is ezt az 
árat meghatározni.

További problémát okozott, hogy a tulajdo-
nosok évek óta úgy használják a területeket, 
hogy az nem egyezik a földhivatali nyilvántar-
tással. A testület feltételezte, hogy az évtizedek 
óta használt területekért nem kívánnak fizetni a 
tulajdonosok újra. Ezáltal veszélybe került vol-
na a földhivatali átvezetés és az út kialakítása, 
az ügy tovább húzódott volna. Ezért a Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a Keleti oldalt térí-
tésmentesen adja át az önkormányzat, azzal a 
kikötéssel, hogy az eljárási illetékek (földhivata-
li eljárási és ajándékozási illeték) az ajándéko-
zottakat terhelik. 

Megoldódnak a Kazinczy 
utcai útépítés problémái?

Jánoshalma nem vesz 
részt a Kihívás Napján

TISZTELT JÁNOSHALMI POLGÁROK!

2010.április 11-én Önök is döntést hoztak arról, hogy ki képviselje Önöket és 
szeretett városunkat a Magyar Országgyűlésben. A választáson megjelent jános-
halmi választók közül 2899-en, lényegében jánoshalma választópolgárainak két-
harmada a bizalmával és a képviselet jogával bízott és tisztelt meg. Ezt az ered-
ményt hiszem, hogy az Önökért elvégzett munkámnak is köszönhetem. Ezért 
mindent megteszek, hogy a kormányt adó parlamenti többség tagjaként, az 
egész választókerület képviselőjeként, szolgáljam minden jánoshalmi ember 
érdekét, segítsem a városunk fejlődését. 
Kedves Választóim!
Mindent elkövetek, hogy a bizalmukat megháláljam.

Bányai Gábor
Országgyűlési képviselő

EBOLTÁSOK 
JÁNOSHALMÁN

2010. május 10. (hétfő) Piactér 
8:00 -11:00 15:00 -17:00. Május 11. 
(kedd) Batthyány Óvoda tér 8:00 
- 10:30,  Áchim A. u.. - Majoros u. 
sarok 11:00 - 12:00, Fürdő u. ( Diófa 
söröző)  15:00 - 17:00
Május 12. (szerda) Tranzit Étterem 
8:00 - 11:00, Vásártér  13:00 - 14:30,  
Laktanya  15:00 - 17:00
Május 13. (csütörtök) Hét Vezér tér 
8:00 - 10:00,  Jókai u. - Mátyás K. 
u. sarok 10:15 - 12:00,  Kélesi út 
(Jimmy kocsma)  14:00 - 17:00.

Május 17. (hétfő) PÓTOLTÁS
Piactér 8:00 - 11:00 15:00 - 17:00

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 
a 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet 
szerint a veszettség elleni védőol-
tás és az ebek féregtelenítése min-
den 3 hónaposnál idősebb ebnél 
KÖTELEZŐ. Kérjük az oltási igazol-
ványokat elhozni, mert ezek cseré-
je a 164/2008 rendelet értelmében 
2010-ben kötelező.

A védőoltás díja: 2 000 Ft
A féreghajtó tabletta: 100 Ft/l0 kg 

súlyra vonatkoztatva Az új oltási iga-
zolvány ára: 500 Ft.

Az oltatlan eb tulajdonosa a 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrende-
let alapján 50 000 Ft-ig terjedő pénz-
bírsággal büntethető.

Polgármesteri Hivatal
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A Kalocsa-Kecskeméti Főegyház-
megye a Támogató Társadalmi meg-
újulás operatív program (TÁMOP) 
keretén belül a TÁMOP-3.1.4/08/2. 
„Kompetencia alapú oktatás, egyen-
lő hozzáférés - Innovatív intézmé-
nyekben” című pályázaton sikeresen 
pályázott. Az elnyert projekt címe: 
„Hitben egyenlő eséllyel” 

Az egyházmegye 4 intézménye 
90.000.000.- Ft-ot nyert

A pályázat keretében megvalósí-
tandó feladatok:

A jánoshalmi Szent Anna Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola 15000000 
Ft-ot.

A sikeres munkaerő-piac alkalmaz-
kodáshoz szükséges, az egész életen 

át tartó tanulás megalapozását szol-
gáló képességek fejlesztése és a kom-
petenciaalapú oktatás elterjesztése.
Ennek érdekében a pályázat a kom-
petenciaalapú oktatás módszertaná-
nak és eszközeinek széleskörű elter-
jesztését célozza meg, a pedagógu-
sok módszertani kultúrájának kor-
szerűsítését, a tanulók képességei-
nek és kulcskompetenciáinak egyén-
re szabott fejlesztését és megerősíté-
sét, a rendszerben meglévő szelektív 
hatások mérséklésével, valamint az 
egyenlő hozzáférés és esélyegyenlő-
ség szempontjainak érvényesítésével.
Az infrastrukturális fejlesztéseket 
összekapcsolja a szükséges szak-
mai (tartalmi, módszertani) fejleszté-

sekkel, annak érdekében, hogy azok 
egymás hatásait erősítve, komplex 
módon járuljanak hozzá az oktatás 
minőségének javulásához

a.  Kompetencia alapú oktatás imp-
lementációja
- szövegértés – szövegalkotás kulcs-

kompetencia területen kompeten-
cia alapú oktatási programcsomag 
bevezetése

- matematika kulcskompetencia terü-
leten kompetencia alapú oktatási 
programcsomag bevezetése

- idegen nyelv (angol-német) kulcs-
kompetencia területen kompeten-
cia alapú oktatási programcsomag 
bevezetése

- szociális, életviteli és környezeti 
kompetencia területen kompeten-
cia alapú oktatási programcsomag 
bevezetése

- életpálya – építési kompetencia 
területen kompetencia alapú okta-
tási programcsomag bevezetése

- tantárgytömbösített oktatás beve-
zetése

- műveltségterület tantárgyi bontás 
nélküli oktatása

- három hetet meghaladó projekt 
megszervezése

-  témahét megszervezése
- moduláris oktatás megszervezése
- digitális tartalmak, taneszközök 

oktatási gyakorlatban való haszná-
lata

- pedagógusok és vezetők kötelező 
továbbképzése (120 illetve 60 óra)

- az implementációs folyamat érde-
kében szaktanácsadói szolgáltatás 
igénybevétele

b.  Hátrányos helyzetű és SNI tanulók 
esélyegyenlőségének javítása

 
c.  Új módszerek intézményi alkalma-

zása, elterjesztése önálló intézményi 
innováció megvalósítása

- jó gyakorlatok átvétele
- intézmény saját innovációjának 

megvalósítása
- fejlesztések eredményeinek az 

intézmény mindennapi gyakorlatá-
ba való beillesztése

A pályázat keretében pedagógusaink 
folyamatosan képzik magukat. 

Képzések:
Kasziba Magdolna igazgatónő - 
menedzsment- képzés
Szente Mariann – Általános pedagó-
giai módszertani továbbképzések
- IKT eszközök oktatásban történő 
alkalmazása
- Szövegértés, szövegalkotás 5-8.
Enesei Péter - Általános pedagógiai 
módszertani továbbképzések
- IKT eszközök oktatásban történő 
alkalmazása
- Kompetencia alapú oktatási progra-
mok alkalmazása a matematikában
Hefner Istvánné - Általános pedagó-

giai módszertani továbbképzések
- IKT eszközök oktatásban történő 
alkalmazása
- Kompetencia alapú oktatási prog-
ramok alkalmazása az idegen nyel-
vi képzésben
Marton Klára - Általános pedagógiai 
módszertani továbbképzések
- IKT eszközök oktatásban történő 
alkalmazása
- Kompetencia alapú oktatási prog-
ramok alkalmazása az idegen nyel-
vi képzésben
Simityné Mészáros Judit: - Sajátos 
nevelési igényű gyermekek együtt-
nevelése
Horváthné Kocsis Tünde: - Sajátos 
nevelési igényű gyermekek együtt-
nevelése
Kovács Ágota:- Tevékenységköz-
pontú pedagógiák
Völgyesiné Marancsik Tünde: - Osz-
tályzat nélküli pedagógiai értékelés
Tantestület egésze: - IPR alkalma-
zására felkészítő képzés. Hatékony 
együttnevelés az iskolában. Tanórai 
differenciálás a gyakorlatban
A képzések elméleti és gyakorlati 
ismereteit műhelymunkákon dolgoz-
tuk fel, és beépítjük a mindennapi 
tevékenységekbe.

K. M.

A kompetencia alapú oktatás megvalósulásának színterei intézményünkben:

Bevont osztály
Kompetencia 
alapú oktatási 

program

Tantárgytömbö-
sített oktatás a 
szakrendszerű 

oktatásban

Műveltségte-
rület tantárgyi 
bontás nélküli 

oktatása

Legalább egy 
három hetet 
meghaladó 

projekt

Témahét
Moduláris okta-

tási program

5. osztály

Szövegértés, 
szövegalkotás
Idegen nyelvi 

kommunikáció
Angol nyelv

Szövegértés, 
szövegalkotás

Magyar nyelv és 
irodalom

6. osztály
Idegen nyelvi 

kommunikáció
Német nyelv

7. osztály Matematika kémia angol A kényér

8. osztály
Környezet-
védelem

 Az új oktatási formák és eszközök bevezetésével és további használatával igyekszünk megfelelni a kor kihívásainak. 
A hagyományos módszerek mellett szükségesnek véltük a megújulást, hogy diákjaink magas szintű oktatását bizto-
sítani tudjuk.

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0042
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Közoktatási intézményeiben

A nagyböjti időszakban Jézus 
Krisztus szenvedésére, kereszthalá-
lára, feltámadására emlékezve márci-
us 26-én tantestületünk tagjai kereszt-
úti ájtatosságot vezettek. 

A húsvéti időszak mélyebb meg-
élésére hangolódtunk március 27-én 
Kalocsán. 

A Megyei Közlekedési Versenyen 
Horváth Marcell 3. osztályos diákunk, 
iskolánk jó hírét öregbítve, 3. helye-
zést ért el. 

A Megyei Hittanos Diákolimpián 

a nyolcadik osztályos fiúk kispályás 
fociban 3. helyezést értek el. 

Asztaliteniszben, 5-6-dikos korosz-
tályban Lancsárovics Friderika első, 
Roszinszki Cintia második helyezést 
ért el. Sakkban 5-6. osztályos kor-
csoportban Hegedűs Máté negye-
dik, Kiss Bálint 7-8. osztályos kor-
csoportban szintén negyedik helye-
zést ért el.

Kiss-Pető Apor a „Harmatcsepp” 
levelező tanulmányi verseny közép-
döntőjébe, az Apáczai Kiadó és a Szi-

várvány Heted 7 
Határon gyermek-
újság által meg-
hirdetett Kis nyel-
vész versenyen az 
országos döntőbe 
jutott, Az államala-
pító Szent István 

komplex tanulmányi versenyen 10. 
helyezést ért el.

A Kaán Károly Országos Termé-
szet- és Környezetismereti Versenyen 
Hegedűs Réka és 
Sánta József kép-
viselte iskolánkat, 
a hosszú és kitar-
tó munkát igény-
lő felkészülés után 
Hegedűs Réka 
első helyezett lett.

Április 22-én mi is megemlékez-
tünk a Föld Napjáról. Évfolyamonként 
virágültetést, szemétszedést végez-
tünk, hogy ezzel is hozzájáruljunk 
környezetünk szépítéséhez.

Húsvétot követő héten az Egyház-
megyei Hittanverseny iskolánkban 
került megrendezésre. A versenyzők 
két témakörben mérték össze tudá-
sukat: Máté evangéliuma és Jónás 
könyve. Két korcsoportban indulhat-
tak versenyzők, 7-8. és 5-6. osz-

tály. Intézményünket 
Simon Imre, Bogdán 
Alex és Miskolczi 
Zsolt képviselte. A 
verseny győztese a 
tataházi csapat lett.

Nagy örömünk-
re szolgál, hogy 50 
leendő kis elsőst 
fogadhatunk a követ-
kező tanévtől közös-
ségünkbe.

A Szent Anna Iskola tavaszi hírei

„Hitben egyenlő eséllyel”
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Jézusom, bízom Benned”

Az isteni irgalmasság búcsúja Krakkóban

Egy utazási iroda szervezésében Jánoshalmáról 8 fő vett részt 2010. április 9-11 között a zarándoklaton. Az út kelle-
mes volt, rengeteg szép élményben részesültünk és lelkileg gazdagon feltöltődve tértünk haza.

(Gavlikné Komáromi Mária)

A csokoládé 
édes, barna, kelle-
mesen olvad a száj-
ban. A fehér cso-
koládé édes, vaj-
színű, kellemesen 

olvad a szájban Nem minden csoki 
csoki, amit annak gondolunk. Hogy 
is van ez?

A legfőbb eltérés az összetevő-
ik között található. Az étcsokoládé 
cukor, kakaóvaj, kakaóoldat és eset-
leg a vanília keveréke. A tejcsoko-
ládé esetében ehhez még hozzá-
tesznek tejet vagy tejport. Ahhoz, 
hogy egy csokoládé kiérdemelje a 
„fekete“ minősítést, legalább 43%-nyi 
kakaóból kell készülnie. Minél maga-
sabb ez az arány, a csokoládé annál 
„keserűbb“. A fehér csokoládéból 
ezzel ellentétben hiányzik a kakaó, 
vagyis a szabvány szerint nem is 
nevezhető csokoládénak. Nemcsak 
a színe más, hanem a kakaó elő-
nyös tulajdonságait sem élvezhetjük 
a fehér csemege fogyasztásakor

Ez természetesen nem von le az 
értékéből semmit, azonban ez eset-
ben is fontos odafigyelni a mérték-
letességre, hiszen a fehércsokolá-
dé valamennyivel több energiát tar-
talmaz a keserű csokinál. A hozzá-
adott tejpor viszont nagyobb meny-
nyiségű kalciumbevitelt tesz lehető-
vé (270 mg-ot egy táblában), amely 
a tejcsokoládéra szintén igaz. Kalci-
umpótlásra, -kiegészítésre természe-
tesen továbbra is a tej és tejtermékek 
rendszeres fogyasztása a legmegfe-
lelőbb megoldás

Ha szeretnénk az élvezetek mellett 
az egészségünkre is áldozni, válasz-
szuk az étcsokoládét és elégedjünk 
meg alkalmanként csupán néhány 
kockával. Sokan idegenkednek a 
keserűbb ízétől, azonban a csoko-
ládéval összefüggésben említett és 
sokat kutatott jótékony összetevők az 
étcsokoládéban koncentráltabb for-
mában találhatóak meg benne, vala-
mint kevesebb cukrot, ezáltal keve-
sebb energiát tartalmaz.

Édes érdekességek:
Egy jó keserűcsokoládéhoz 

ugyanúgy szelektálják a kakaókat, 
mint jó borhoz a szőlőt, s közel 
annyi különböző aromamolekula is 
van benne, mint egy jó vörösbor-
ban. Hasonló kóstolási tapasztalat 
szükséges ahhoz is, ha valaki iga-
zán jó csokoládé szakértő szeret-
ne lenni. A csokoládé a kozmeti-
kában is nagyon hasznos: fehér-
jéi élénkítik a bőr mikrokeringését, 
polifenoljai pedig segítenek a ráncok 
elleni harcban. Egyre népszerűbb 
kényeztető, bőrszépítő masszázsok, 
krémek alapanyagaként. A csokolá-
dé alapanyagát, a kakaót évszázad-
ok óta misztikus varázsszerként tisz-
telik, gyógyszerként épp úgy hasz-
nálták, mint fizetőeszközként. Ter-
mészetesen fontos betartani néhány 
szabályt: kizárólag minőségi csoko-
ládét fogyasszunk, lehetőleg főét-
kezések után, s egyszerre csak kis 
mennyiséget, hetente maximum 1-2 
alkalommal.

Faragóné Hován Éva
      Dietetikus

Édes tények
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

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

Összefogás  
Jánoshalmáért Egyesület

célkitűzéseit.

Adószámunk: 18369748-1-03
Czeller Zoltán  

az egyesület elnöke

Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiz-
tosítási Igazgatóság felhívja a foglal-
koztatók, egyéni vállalkozók, őster-
melők figyelmét, hogy a nyugdíjjogo-
sultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megál-
lapításhoz szükséges adatokat 2009. 
évre vonatkozóan 2010. április 30-ig 
kellett teljesíteniük a regionális nyug-
díjbiztosítási igazgatóságok részére. 

Amennyiben adatszolgáltatás nem 
történt, úgy azt minél előbb pótolni 
szükséges! 

Az adatszolgáltatás teljesítése 
elsősorban elektronikus úton, meg-
határozott körnek papír alapú bizony-
laton történhet, melyhez az e célra 

rendszeresített, az ONYF honlapjáról 
letölthető Bejelentő Lapot kell kitöl-
teni. Amennyiben az adatszolgálta-
tás a megelőző években elektronikus 
ügyintézés keretében történt, újabb 
Bejelentő Lapot leadni nem kell. A 
nyilvántartásra kötelezett képviselő-
je útján is eleget tehet kötelezettsé-
gének, ebben az esetben a Bejelen-
tő Laphoz mellékelni kell a meghatal-
mazás eredeti példányát. 

Amennyiben ellátás megállapítá-
sára kerül sor, az adatszolgáltatási 
kötelezettség - a társadalombiztosí-
tási nyugellátásról szóló törvény 97. 
§-a alapján - a 2010. évi keresetekre, 

jövedelmekre is vonatkozik, melyet 
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
felhívására 10 munkanapon belül kell 
közölni.  A biztosított adatainak köz-
lése történhet egyrészt papír alapon, 
másrészt a Kormányzati Portál Ügy-
félkapujához hozzáféréssel és TAJ 
számmal rendelkező ügyfelek részé-
re elektronikus úton. 

Közös érdekünk, hogy a nyugdíj 
megállapításhoz minden adat ren-
delkezésünkre álljon. Bővebb infor-
máció az ONYF honlapján található 
(www.onyf.hu).

ONYF

Jánoshalma, Kiss E. u. 78. alatti te-
tőtér beépítéses családi ház külön 

bejáratú garzonnal eladó 
(a garzon vállalkozásra is alkalmas) 

Tel: 06-20-961-24-64

adatszolgáltatási 
kötelezettségrőlAz 

A Lajtha 
Nonprofit Kft. 

tisztelettel meghívja Önt és 
kedves családját 
2010. június 1-jén

 17 órára 
a jánoshalmi könyvtárba 

Schäffer Erzsébet 
(a Nők Lapja munkatársa) 

A csoda bennünk van 
című előadására. 

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

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

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

Ne utazzon máshová, 
nézzen be hozzánk!

Gázkonvektorok, 
gázkazánok,

 gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 

JAVÍTÁSA,
 KARBANTARTÁSA

új gázkészülékek 
beüzemelése:

KISS ATTILA
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:20-32 39 906

Válla lkozásunk a hozzánk forduló temettetők 
megbízásából 2010. ápri l is hónapban a következő 

elhuny tak temetésén működött közre:

„Régi nyomokat keresek, melyeket elfújt a szél. 
Régi szavakat, melyeket elmosott a víz.”

                                                                 (Wass Albert)
Nagy Zsolt ügyvezető 

Halász Lajos (1931)
Czeglédi Antal (1935)

Király István László - Charlie (1959) 
Ördög Györgyné sz. Jacsó Anna (1911)

Balász Sándorné sz. Naszvadi Mária (1922) 
Romanóczki Péterné sz. Csernók Julianna (1929)

ÉPÜ LET-
BONTÁST

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

alap ki ásást, 
ho mok ra ko dást 

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

azon nal ra vál la lok 

Pal kó Lász ló
 kő mű ves vál lal ko zó

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

Mo bil: 30/92-84-430
Temetkezési vállalkozás

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

Lekner Istvánné 
sz: Szili Margit élt: 79 évet
Vlasics József élt: 79 évet
Nagy Péterné 
sz.: Fehér Etelka élt: 83 évet
Édes Imréné 
sz.: Kiss Jolán  élt: 88 évet

Dobos Sándor élt: 63 évet
Banó Gáborné
sz.: Lakatos Cecília élt: 60 évet
Molnár Istvánné 
sz.: Balázs Terézia élt: 96 évet
id. Mészáros István élt: 80 évet

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

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

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

Csényi Lász ló üg y  ve ze tő

2010.  május  19-én  lesz
 Or szágos Kirakodó Vásár

BORBOR
A MINDENNAPOKRA! STÍLUS ÜZLET

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

Májusi  akciója!

Viaszos vászon terítő (100*140 cm): 450.-
Laphinta: 1150.-                                       Szalagfüggöny: 250.-

 További akciók az üzletben!
Műanyag kerti székek, asztalok folyamatosan 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 

2010. május hónaptól bevezetjük a vízmérőhely ellenőrzést szolgáltatási területünkön. Az el-• 
lenőr megbízólevéllel rendelkezik, pénzt a helyszínen nem szed. Kizárólagos feladata a jogsza-
bály szerinti vízvételezés ellenőrzése és fi gyelemfelhívás a szabályellenességekre. Köszönjük 
türelmüket és megértésüket.

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.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatással, társa-dalmi munkával, spor-
tolással, játékkal vagy részvétellel hozzájárult a Városi Majális megrendezéséhez. Reméljük az 
elkövetkezendő években hagyományt, teremthet ez a nagyszerű kezdeményezés, mely tovább 
bővíti a városi rendezvények sorát.
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Jánoshalma Város Képviselő-testülete felülvizsgálja a köz-
területen elhelyezett közkifolyók szükséges-ségét. Ezek után csak az indokolt helyeken lehet 
majd korlátozott mennyiségben ivóvízhez jutni.
Felhívjuk a fi gyelmet, hogy közkifolyóról nagyobb mennyiségű víz vételezése nem megengedett, 
a továbbiakban az önkormányzat azt ellenőrizni és szankcionálni fogja.

 www.janoshalma.hu/VárosgazdaKft

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE 
KIZÁRÓLAG A :  SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

a 77/402-493-as telefonon , naponta 06-16 ÓRÁIG

TÁJÉKOZTATÁS!
2010.április 30.-tól a tanuszoda műszaki üzemszünetet tart. Az üzemszünet ideje előrelátha-
tólag 6 hónap. Ez idő alatt a létesítmény nem látogatható. A megvásárolt bérletek érvénye-

sek maradnak.
Köszönjük megértésüket.

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

Tájékoztatás a csatorna beruházásról!
Jánoshalma Város Önkormányzata ismét fontos állomáshoz érkezett a 
csatorna beruházás kapcsán. Ebben a hónapban beadásra kerül a pályá-
zat második fordulója, melynek pozitív elbírálása után kezdődhet a tényle-
ges kivitelező kiválasztása, majd a fizikai megvalósítás. Ennek várható idő-
pontja 2011 év eleje. Jelen fázisban a kiviteli tervek elkészítése fejező-dik 
be. Elmondhatjuk, hogy a pályázat menete, illetve a beruházás előkészítő 
szakasza az ütemterveknek megfelelően folyik. Minden érintett azon dol-
gozik, hogy a pályázat beadá-sa előtt minden összeálljon a sikeres benyúj-
táshoz. Itt szeretnénk megköszönni a Tisztelt Érdekelteknek, hogy a rákö-
tési szándéknyilatkozatukkal támogatták a projektet, valamint elősegítették 
a második fordulós pályázat sikeres beadását.

Továbbra is kérünk minden érintettet, hogy az LTP szerződésben foglalta-
kat havonta maradéktalanul teljesítse. Az eddigi esetleges elmaradásairól, 
minden érintett ingatlantulajdonost a közeljövőben értesíteni fogunk.

Kérjük. amennyiben esetleges hátralékával, befizetései-
vel problémája van, keresse ügyfélszolgálatunkat.

Ügyfélszolgálati irodánk
 készséggel áll  rendelkezésükre minden kérdésben.

 JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

A

Új helyen 
várom 

meglévő és 
leendő ügyfeleimet!

Jánoshalma, 
Kölcsey u. 1/d 4/8 sz. alatt

ÁDÁM KÁROLYNÉ
AEGON BIZTOSÍTÓ 

területei képviselője
06-30/425-43-95
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Felnőtt csapatunk számára felemásra sikered-
tek az áprilisi bajnoki mérkőzések.

Eredmények:
XX. forduló: 2010. 04. 03. 

Kötöny FC – Jánoshalmi FC
2:4   (1:3)

Gólszerzők: Ságodi Imre, Szem Róbert, Doszpod 
József 2
László György edző értékelése: Magabiztos 
győzelmet arattunk idegenben a gyenge játék-
erőt képviselő harkakötönyi csapat ellen.
Jók: Doszpod József, Szem Róbert, Lódri 
Ferenc

XXI. forduló: 2010. 04. 10.
Jánoshalmi FC – Kiskunhalasi Spartacus

3:3  (1:1)
Gólszerzők: Balogh Viktor, Doszpod József, 
Szemlics Bertram
Edző értékelése: 1:3-ról az akaratunknak köszön-
hetően sikerült igazságos döntetlenre hoznunk 
a mérkőzést a gyors Spartacus ellen.
Jók: Varga Károly, Szemlics Bertram, Balogh 
Viktor, Balázsevics Péter, Varga Zoltán

XXII. forduló: 2010. 04. 17.
Szanki Olajbányász SE – Jánoshalmi FC

4:1   (2:0)
Gólszerző: Szem Róbert
Edző értékelése: Az összeszokott, nagy futás-
teljesítmény produkáló hazai csapattal szemben 
enervált játékunkkal nem volt esélyünk a jobb 
eredmény elérésére.
Jó: Harczi László serdülő korú játékosunk

XXIII. forduló: 2010. 04. 24.
Jánoshalmi FC – Öregcsertő KSE 

2:3   (1:1)
Gólszerzők: Ságodi Imre, Szem Róbert
Edző értékelése: Nem érdemeltünk vereséget a 
jó iramú gól gazdag mérkőzésen. Kis szerencsé-
vel mi is nyerhettünk volna.
Jók: Szem Róbert, Ságodi Imre, Lódri Ferenc, 
Balácsevics Péter

XXIV. forduló: 2010. 05. 02.
Homokmégyi SE – Jánoshalmi FC

2:4   (1:3)
Gólszerzők: Szem Róbert, Tóth András, Balogh 
Viktor, Ruskó Attila
Edző értékelése: Megérdemelt győzelmet arat-
tunk a falusi futballt bemutató hazai csapat 
ellen.
Jók: Ságodi Imre, Szemlics Bertram, Ruskó 
Attila

Az májusi férfi mérkőzések időpontjai:
XXV. forduló: 2010.05.09. (vasárnap) 17:00 

Jánoshalmi FC – Dunaegyháza
XXVI. forduló: 2010.05.15. (szombat) 17:00

 Bócsai SE – Jánoshalmi FC
XXVII. forduló: 2010.05.22. (szombat) 17:00 

Jánoshalmi FC – Fülöpjakabi SE
XXVIII. forduló:2010.05.30. (vasárnap) 17:00 

Jánoshalmi FC – Tázlári SC
XXIX. forduló: 2010.06.05. (szombat) 17:00 

Jánoshalmi FC – Csengődi SE
A bajnokság állása a XXIII. forduló után:
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1. Kecel FC 23 19 3 1 87 13 74 60
2 Öregcsertői KSE 23 16 5 2 101 33 68 53
3 Fülöpjakabi SE 23 15 4 4 83 28 55 49
4 Szanki SE 23 15 2 6 60 28 32 47
5 Kkh.Szpart.SE 22 14 4 4 65 28 37 46
6 Csengőd SE 23 14 3 6 66 27 39 45
7 Jánoshalmi FC 23 12 2 9 52 43 9 38
8 Vadkert FC 23 9 6 8 60 52 8 33
9 Dunaegyházi SE 23 9 2 12 40 61 -21 29
10 Bócsai SE 23 9 1 13 45 58 -13 28
11 Újtelek SE 23 8 2 13 41 57 -16 26
12 Kecel Senior 23 6 1 16 45 82 -37 19

13
Jászszentlászlói 
SE

23 5 4 14 29 60 -31 19

14 Kötöny SC 23 5 1 17 36 94 -58 16
15 Homokmégyi SE 23 3 4 16 36 114 -78 13
16 Tázlári SC 22 1 2 19 11 79 -68 5

Serdülő csapatunk április hónapban sajnos 
elvesztette addigi veretlenségét.
Eredmények:

XIII. forduló: 2010. 04. 01.
Jánoshalmi FC – Szeremle   3:0    

Az ellenfél nem érkezett meg a mérkőzésre, 
ezért a három pontot  3:0-ás gólkülönbséggel a 
hazai csapat kapta meg.

XIV. forduló: 2010. 04. 03.
Nemesnádudvar – Jánoshalmi FC   0:5   (0:2)
Gólszerzők: Enesei Dániel, Enesei Márton, Kiss 
Benedek, Fenyvesi Evelin, Nagy Róbert
Bada Pál edző értékelése: Nagyon szép és jó 
játékkal vertük meg az ellenfelet. 

XV. forduló: 2010.04.10. 
szabadnapos: Jánoshalmi FC

XVI. forduló: 2010. 04. 18.
Jánoshalma FC – Nagybaracska    1:5     (0:2)
Gólszerző: Nagy Róbert
Edző értékelése: Elképzelés nélküli gyenge 
játékkal és sok egyéni hibával tarkitott mérkőzé-
sen szenvedtünk váratlanul súlyos vereséget.   
XVII. forduló: 2010. 04. 24.
Érsekcsanád – Jánoshalma FC    0:0     
Edző értékelése: Nagyon jó mérkőzésen, 

igazságos döntetlen született az élcsapatok 
mérkőzésén.

A májusi serdülő mérkőzések időpontjai:
XIX. forduló:

2010.05.08. (szombat) 10:00 
Tompa – Jánoshalmi FC

XX. forduló:
2010.05.16. (vasárnap) 10:00 

Jánoshalmi FC - Madaras
XVIII. forduló:

2010. 05. 20. (csütörtök) 17: 00 
Jánoshalma FC – Kiskunhalas

XXI. forduló:
2010.05.22. (szombat) 10:00 
Bácsbokod – Jánoshalmi FC

XXII. záró forduló:
2010.05.29. (szombat) 10:00 

Jánoshalmi FC - Sükösd

A bajnokság állása a XVI. forduló után:
1. Jánoshalma 14 11 1 2 49 - 10 34 pont
2. Érsekcsanád 15 11 1 3 80 - 12 34 pont
3. Kiskunhalas 15 10 2 3 80 - 14 32 pont
4. Tompa 14 9 4 1 49 - 24 31 pont
5. Nagybaracska 15 9 1 5 64 - 21 28 pont
6. Bácsalmás 15 8 4 3 40 - 22 28 pont
7. Madaras 14 6 1 7 31 - 43 19 pont
8. Nemesnádudvar 14 4 1 9 17 - 66 13 pont
9. Sükösd 15 3 1 11 23 - 57 10 pont
10. Bácsbokod 14 1 - 13 12 - 68 3 pont
11. Szeremle 15 - - 15 4 - 112 0 pont

Női csapatunk áprilisban is folytatta remek 
szereplését.
 Eredmények:
XII. forduló: 2010. 04. 11.
Szeged – Jánoshalmi FC    1:6 (1 :4)
Gólszerzők: Fenyvesi Evelin 3, Kéfer Tímea 3
Gál László edző értékelése: Jó és eredményes 
játékkal arattunk váratlanul – de megérdemelt – 
nagyarányú idegenbeli győzelmet a jó erőkből 
álló szegedi csapat ellen.
XIII. forduló: 2010. 04. 17.
Jánoshalmi FC – Kiskunhalas     2:1 (2:0)
Gólszerzők: Kéfer Tímea, Patocskai Rita
Edző értékelése: Küzdelmes mérkőzésen sike-
rült győzelmet aratnunk a két szomszédvár 
rangadóján.
XIV. forduló: 2010. 04. 25. 
Mórahalom – Jánoshalmi FC     2:0 (0:0)
Edző értékelése: Szoros mérkőzésen szenved-
tünk vereséget a sokszoros bajnok ellen.
XV. forduló: 2010. 05. 02.
Jánoshalmi FC – Géderlak     1:2 (0:0)

Gólszerző: Molnár Erika
Edző értékelése: Sajnálatos vereséget szen-
vedtünk a helyzeteit jobban kihasználó gyors 
Géderlak ellen.
A májusi női mérkőzések időpontjai:
XVI. forduló:
2010. 05. 08. (szombat) 17:00 Kalocsa – 
Jánoshalmi FC
XVII. forduló:
2010. 05. 15. (szombat) 17:00 Jánoshalmi FC 
– Dusnok
XVIII. záró forduló:
2010. 05. 22. (szombat) 17:00 Nagykőrös – 
Jánoshalmi FC

A bajnokság állása a XV. forduló után:

1  Mórahalom 15 15 0 0 45 75:8 67
2 Géderlak 15 12 1 2 37 58:18 40
3 Jánoshalma 15 9 0 6 27 33:22 11
4 Szeged 15 8 2 5 26 45:27 18
5 Dusnok 15 6 2 7 20 24:34 -10
6 Kiskunhalas 14 6 1 7 19 27:29 -2
7 Városföld 14 5 1 8 16 27:43 -16
8 Nagykőrös 15 4 1 10 13 23:52 -29
9 Kalocsa 15 1 1 13 4 11:64 -53

10 Tiszaalpár  KIZÁRVA 
Minden futball iránt érdeklődőt szeretettel várunk 
a Jánoshalmi FC mérkőzéseire!        HAJRÁ 
JFC!

A munka ünnepén a JFC vezetése nagyszabású 
városi majálist szervezett az erre az alkalomra 
széppé tett városi futballpályán. Az időjárás 
kegyeibe fogadta a rendezvényt. A verőfényes 
napsütésben az egész nap folyamán, több mint 
ezren látogattak ki a majálisra. A változatos 
programoknak köszönhetően minden korosz-
tály megtalálhatta a számára legkedvezőbb 
szórakozást. Az elmondások szerint a majálison 
résztvevők jól érezték magukat és kérték a szer-
vezőket, hogy évről-évre rendezzék meg ezt a 
városi majálist.  A rendezvényen készült képek 

FELHÍVÁS!
A JFC Elnökségének nevében fel-

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

Ádám Gyula
JFC elnök 

Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről 

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: Méret-
pontos minőségi 

üléshuzat, 
autó szőnyeg, 

csomagtér tálca!



16. oldal 2010. májusHUNYADI 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.

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

A Btk. 188. § (1) bekezdés I. for-
dulatába ütköző és a (2) bekezdés a. 
pontja szerint minősülő súlyos testi 
sértés okozó ittas állapotban elköve-
tett közúti jármű ittas vezetés bűntett-
ének megalapozott gyanúja miatt eljá-
rás indult ismeretlen elkövető ellen, 
aki 2010. április 2-án 23 óra15 perckor 
az általa vezetett  személygépkocsival 
az 5412-es úton Borota felől Jánoshal-
ma irányába közlekedett ittas állapot-
ban. Ittassága miatt a 24.500 méter-
nél letért a menetiránya szerinti jobb 
oldali árokba, ahol járművével fának 
ütközött. A baleset során B.K., H. Zs, 
V. R. , F. D, .és K. K. borotai lako-
sok súlyos, életveszélyes sérüléseket 
szenvedtek.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütkö-
ző és a (4) bekezdés b. pont I. fordu-
lata szerint minősülő - figyelemmel 
a  (2) bekezdés II. fordulat d. pont-
ra -  kisebb értékre elkövetett betöré-
ses lopás bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt  M. I. mélykúti lakos fel-
jelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
aki 2010.március 27-én 20:00 óra és 
2010. április 4-én 08:00 óra közötti 
időben a Mélykút, Kinizsi utcai lakat-
lan házba ablakbenyomás módszeré-
vel behatolt és onnan különböző ház-
tartási tárgyakat tulajdonított el kb. 
30.000 Ft. értékben. Az ismeretlen 
elkövetőt a Mélykút kmb. rövid időn 
belül elfogta.

Á. M. mélykúti lakos 2010. ápri-
lis 8. 15 óra 30 perckor tett bejelen-
tést, miszerint a nap folyamán a mély-
kúti vasútállomás előtt lakattal lezárt 
kerékpárját ismeretlen személy eltu-
lajdonította. Lopási kár: kb. 10.000. 
Ft. Rongálási kár: kb. 500. Ft. A beve-
zetett intézkedéseknek köszönhető-
en a cselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható személy a 
Mélykút KMB. által elfogásra került, 
akitől az eltulajdonított kerékpár is le 
lett foglalva.  Az elfogott személy: K. I. 
mélykúti lakos. 

A Btk. 170. § (2) bekezdésébe ütkö-
ző és a szerint minősülő súlyos testi 
sértés bűntettének megalapozott gya-
núja miatt eljárás indult R. Á., János-
halmi lakos ellen. A rendelkezésre álló 
adatok szerint 2010. április 9.-én kb 
17:45 óra körüli időben H. Zs.  jános-
halmi lakos megjelent R. Á. lakóhá-
zánál és ott az utcán korábbi vitájuk 
miatt szóváltásba keveredtek. A szó-
váltás közben egymást kölcsönösen 

lökdösték, melynek során R. Á. egy 
alkalommal úgy lökte meg H. Zs-t, 
hogy az a kezében tartott kerékpár-
ján átesett és nyolc napon túl gyógy-
uló súlyos sérülést, kulcscsonttörést 
szenvedett.

A Btk. 324. § (1) bekezdésébe ütkö-
ző és a (3) bekezdés a./ pont szerint 
minősülő nagyobb kárt okozó ron-
gálás bűntettének gyanúja miatt eljá-
rás indult Dr. B. P. jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján ismeretlen tettes 
ellen, aki 2010. április 8-án 18:00 óra 
és 2010. április 9-én 06:00 óra közöt-
ti időben a B. és Tsa. Kft. jánoshalmi 
telepén több épület ablakait betörte, a 
kültéri világításokat leverte, a telepen 
tárolt traktor szélvédőjét betörte, illet-
ve egy öltöző és pihenőhelyiségként 
használt épületbe ablak betöréssel 
behatolt, az ott talált berendezési tár-
gyakból (asztalok, székek stb.) tüzet 
rakott, amivel összesen kb. 500.000.-
Ft kárt okozott. Az elkövető a helyszí-
nen elfogásra került. 

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütkö-
ző és a (4) bekezdés b. pont I. fordu-
lata szerint minősülő - figyelemmel 
a  (2) bekezdés II. fordulat d. pontra 
-  kisebb értékre elkövetett lopás bűn-
tettének gyanúja miatt eljárás indult J. 
Sz.  Mélykút, Új utcai lakos bejelenté-
se alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
2010. április 17-re virradóra a Mély-
kút, Új utcai lakóháza előtt az utcán 
parkoló kék színű VW Golf típusú sze-
mélygépkocsiját a baloldali első ajtó 
üvegének betörésével kinyitotta, és a 
műszerfalba épített autós rádiómag-
nót eltulajdonította, aminek értéke  kb. 
22.000.-Ft.

Eljárás indult V. M. F. Mélykút, Mun-
kácsy Mihály utcai lakos feljelenté-
se alapján lopás vétség elkövetésé-
nek gyanúja ismeretlen tettes ellen, 
aki 2010. április14-én 20 óra és 2010. 
április 15-én 07 óra közötti időinterval-
lumban a kerítésen keresztül bemá-
szott a feljelentő házának udvarába, 
majd a nyitott garázsból eltulajdonított 
1 darab Sthil motorfűrészt kb. 50.000 
forint értékben. 

2009.június 27-én jármű önkényes 
elvétele miatt indított nyomozást isme-
retlen tettes ellen a Jánoshalma Rend-
őrőrs. Az ismeretlen elkövető kilétét 
2010.április hónapban sikerült meg-
állapítani, így K. I. rovására még más 
bűncselekmények elkövetése, így a 
Jánoshalma Téglagyár és Mélykúti út 

sarkán lévő 2009. szeptember hónap-
ban történt vegyesboltbetörés is a ter-
hére róható.

A Btk. 229. § (1) bekezdésébe ütkö-
ző és a szerint minősülő hivatalos sze-
mély elleni erőszak bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt  a kiskunha-
lasi Rendőrkapitányság 2010. április 
25.-én 21:35 órai kezdettől őrizetbe 
vette: K. R (27 éves) K. P. (35 éves) 
jánoshalmi lakosokat. A rendelkezés-
re álló adatok szerint K. R. 2010. ápri-
lis 25.-én kb. 21.18 órakor Jánoshal-
mán, a Halasi utcai „Lila” kocsma 
előtt az őt garázdaság gyanúja miatt 
igazoltató  körzeti megbízottak közül 
egyre  rátámadt, és egy alkalommal a 
mellkasán ököllel megütötte, majd K. 
P. is megtámadta a rendőrt és meg-
próbálta megütni.

Nevezettek további támadását a 
rendőrök testi kényszerrel elhárítot-
ták, majd az időközben helyszínre 
hívott erősítés segítségével elfogták. A 
támadás során az egyik rendőr nyolc 
napon belül gyógyuló könnyű sérü-
lést szenvedett.

Eljárás indult K. S. Jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján lopás bűntett elkö-
vetésének gyanúja miatt  ismeretlen 
tettes ellen, aki 2010. január eleje és 
2010. április 27-e között Kéleshalom, 
I. kerület alatti üres épületbe ajtóbe-
törés módszerével behatolt és onnan 
egy villanyórát tulajdonított el kb. 
21.000 forint értékben. A rongálással 
okozott kár kb. 1.000 forint.

 
F I G Y E L E M   F E L H Í V Á S!

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 segé-
lyezés miatt akarják a lakhatási körül-
ményeket felmérni, ennek célja is 
csak a figyelem elterelése. Valame-
lyik ismerősre (háziorvos, családtag) 
hivatkozva pénzösszegeket kérnek el, 
vagy elérik, hogy a náluk lévő általá-
ban rossz minőségű terméket drágán 
megvegyék. Kis értékű vásárlást vég-
rehajtva nagy címletű pénzzel fizet-
ve vagy egyszerűen pénzváltást kér-
ve elérik, hogy a későbbi sértett elő-
vegye a megtakarított pénzét. 

A fenti módszerek során a pénz rej-
tekhelyet kilesik, majd a sértett figyel-
mét elterelve azt eltulajdonítják. Az 
ilyen bűncselekmények tetteseinek 
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 személyesen. 

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 Pos-
ta és a Rendőrőrs együttműködé-
sével juttatjuk el.  

HUNYADI 
NÉPE

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

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

Ön kor mány za ta
Fe le lős ki adó:

Czeller Zoltán polgármester
Szerkeszti a Szer kesz tő bi zott ság

A szerkesztésért felel:
Ágoston István

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

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1.

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

Összeállította: Blázsik Sándor

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.

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

Ügyeleti beosztás
2010. május: 7. Dr. Mikó Attila, 8. 
Dr. Faddi Zoltán, 9. Dr. Faddi 
Zoltán, 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr. 
Korponyai Csilla, 12. Dr. Dudás 
József, 13. Dr. Vándor Ilona, 14. 
Dr. Faddi Zoltán, 15. Dr. Mikó 
Attila (O.O.), 16. Dr. Mikó Attila 
(O.O.), 17. Dr. Faddi Zoltán, 18. 
Dr. Csoboth Johanna, 19. Dr. 
Dudás József, 20. Dr. Kishonti 
Attila, 21. Dr. Mikó Attila, 22. 
Dr. Vándor Ilona, 23. (pünkösd) 
Dr. Vándor Ilona 24. (pünkösd) 
Dr. Mikó At tila pünkösd, 25. 
Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. 
Kishonti At tila, 27. Dr. Dudás 
József, 28. Dr. Vándor Ilona, 
29. Dr. Kishonti Attila, 30. Dr. 
Kishonti At t i la, 31. Dr. Mikó 
Attila, JÚNIUS , 1. Dr. Csoboth 
Johanna, 2. Dr. Kishonti Attila, 
3. Dr. Dudás József, 4. Dr. Faddi 
Zoltán, 5. 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

Rendőrségi hírek Lapunk legközelebb
2010. június 4-én 

jelenik meg 

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

-/--

GRATULÁLUNK!

születettek
Dudás Emília Anna (Anyja 
neve:Fet ter Beatrix), Németh 
Dániel , Németh Levente 
ikrek (an.: Magyar Gabriella), 
Kolompár Leonóra (an.: 
Kolompár Vik tória), Rendek 
Gergő (an.: Katona Ágnes), 
Székely Bence (an.: Nagy 
Katalin), Lengyel Anikó Ilona 
(an.: Pörös Mariann), Kolompár 
Jázmin Veronika (an.: Kolompár 
Hajnalka), Kiss Levente Mátyás 
(an.: Viszmeg Ildikó), Dudás 
Izabella (an.: Király Ildikó), Kelle 
Botond (an.: Fábián Rozália), 

forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

A rendőrőrs indokolt 
esetben az alábbi 

telefonszámon 
hívható 

éjjel – nappal :
20-539-64-99

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

Petróczky Fe renc 

Véget ért a három 
napos TISPOL akció.
A Kiskunhalasi Rendőrkapitány-

ság illetékességi területén a három 
nap alatt 120 gyorshajtót mértek 
be kollégáim. A közigazgatási bír-
ság hatálya alá tartozó büntetések 
összege 30.000,- és 300.000,- Ft
között van. Kérünk mindenkit, hogy 
az elkövetkező napokban fordít-
sanak kiemelt figyelmet a közle-
kedési szabályok és a sebesség-
határok betartására, hogy minél 
kevesebb áldozat és baleset
legyen az utakon!

Házasságot kötöttek 
Március hónapban:

Lengyel József és Pörös Mariann, 
Bognár Benedek és Zsebi Margit, 
Koch Csaba és Pusenszki Ágnes, 
Kiss Zoltán és Parittya Hajnalka, 

Április hónapban:
Fenyvesi Árpád és Szerezla Mónika, 

1,5 l-es ásványvíz 39 Ft/db-tól
100 g-os  Capuccino 299Ft/db - tól
2,5 l-s PEPSI Cola  Bomba áron tól
0,5 l-es dobozos sör 99 Ft/db-tól 

A Dózsa Gy. utcai és Rákóczi utcai üzletünkben 
19:30-tól 20:30-ig egyes termékekből nagy árengedmények

Az akció ideje: 2010. május 10-től május 15-ig, illetve a készlet erejéig tart

Rendőrnap alkalmából a Kis-
kunhalasi Rendőrkapitányság 
állományából az alábbi Jánoshal-
mán élő vagy dolgozó  szemé-
lyek részesültek elismerésben és 
jutalomban. 

Kutyifa Istvánné r. alezredes 
hivatalvezető főkapitányi jutalom-
ban, Sepsi László r. főtörzsőr-
mester KMB soron kívüli előlépte-
tésben r. zászlóssá – tudtuk meg 
Wodring Zsuzsannától, a halasi 
Kapitányság  sajtóreferensétől.

A kitüntetetteknek 
szeretettel gratulálunk!

Az április 25-i ülésen egyhangú 
szavazással elfogadott határozat 
értelmében Jánoshalma Város Kép-
viselő-testülete felhívja a Háziorvosi 
Ügyeleti Szolgálaton ügyeletet telje-
sítő orvosokat arra, hogy az ügyele-
ti szolgálat ideje alatt tartózkodjanak 
az ügyeleti helyszínen.

Az ügyeleten dolgozó assziszten-
sek kötelesek jelenteni, feljegyzés-
ben írásban rögzíteni, ha az ügyele-
tet ellátó orvos az ügyeleti idő meg-
kezdése után 10 perccel nem jele-

nik meg az ügyeleti helyen, vagy tar-
tósan távol van az ügyelet helyétől 
–kivéve a betegek ellátása miatt - , 
illetőleg hamarabb elmegy az ügye-
let helyszínéről, mint az ügyeleti idő 
lejárta. 

Amennyiben az asszisztens a 
mulasztást nem jelzi, a feljegyzést 
követő munkanapon a Polgármes-
teri Hivatal egészségügyi ügyinté-
zőjének, úgy a jelentést elmulasztó 
asszisztenssel szemben indul eljá-
rás.                                     (PMH)

Szigorítás az orvosi ügyeletnél


