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A következő verssel szeretném megköszönni mindenkinek ez évi együttgondolkodását,
együttműködését, együttimádkozását.

Úgy bánj hát másokkal, ahogyan szeretnéd,
hogy veled bánjanak, s küldj szép jeleket.
Mert az Isten jót ad, és ha észrevennéd,
nem játszanál gyakran szörnyű szerepet.
Te vagy a gyermeke, általad tapasztal,
s csak általad élhet a jó, s a gonosz!
Egyben ez a jó hír – s talán megvigasztal –
mert mikor megérted, az helyzetbe hoz!
Vedd hát a kezedbe az igaz teremtést!
Emeld fel Uradhoz fénylő lelkedet!
Szíved oltárára napi szinten ezt vésd:
– Sirámok közt élni szépen, nem lehet!
Izzítsd hát fel lelked, gyújts hát benne vágyat,
örömmel, vidáman alkoss holnapot!
És ha teszel érte, úgy lesz, ‘hogy kívántad,
amit csak elképzelsz, azt mind megkapod!
Kívánok mindenkinek Istentől megáldott,
békés Karácsonyt és új évet!
Sándor atya plébános,

az Imre Zoltán Művelődési
Központba az
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Czeller Zoltán
polgármester

Emlékezz csak vissza, mit hoztál magaddal?
Képzeld el: – Ha vége, mit viszel tovább?
Nem mindegy miként élsz: – Örömmel? Haraggal?
Mire tanít téged az életiskolád?

Ez a nap sem különb, mint a többi másik,
te teszed csodássá, boldoggá, ha kell,
hisz külső világod belülről virágzik,
s azt kapja a lélek, amit érdemel!

2017.12.11-én 14 órakor

Hamarosan véget ér az esztendő. A 2017. év nem szűkölködött feladatokban, sok munka áll
mögöttünk. Bizonyos, hogy nem minden sikerült tökéletesen, de meg kell erősíteni magunkban, hogy a jót, amit elkezdtünk, folytatnunk kell a jövőben is.
Megköszönöm minden Munkatársamnak a hivatalokban, az intézményekben, a mezőgazdaságban, ipari üzemekben, kereskedelmi egységekben, a civil szervezetekben, az egyesületekben végzett egész évi eredményes munkáját, mindazokat a kezdeményezéseket,
amivel gazdagították közösségeinket, tovább építették az összetartozás érzését, ami közös
létünk alapja, és mozgatórugója.
A közelgő ünnepekre kívánok Önöknek áldott, szép
Karácsonyi Ünnepeket, és békés, boldog Újesztendőt!

Mai napi tanítás

Ne mutogass másra, mert sorsod te írod!
Csak a te kezedben az irányítás!
Ha lemondasz róla, s úgy érzed nem bírod,
akkor tud uralni, vagy legyőzni más!

Jánoshalma Városi Önkormányzat
szeretettel várja
városunk szépkorú lakóit

Kedves Újságolvasók!

Aranyosi Ervin:

Képes vagy naponta újra megcsodálni,
azt amit az élet tálcán tesz eléd?
Képes vagy tanulni, jobb emberré válni,
szabad ember leszel, vagy pedig cseléd?

Köszönöm Önöknek!
Jánoshalmán
az
elmúlt években befejeződött az Önkormányzatunk egyik legfontosabb fejlesztése, a csatorna beruházás. Közel
42 km csatorna-hálózat,
és egy korszerű tisztító
berendezés épült meg,
és működik azóta. A csatornázási pályázatra fordított pénzösszeggel az
Önkormányzat hiánytalanul elszámolt az EU és
a Magyar Állam felé, a
kivitelezés költségeit tekintve az ellenőrző
szervek mindent rendben találtak.
Örülök, hogy részese lehettem egy olyan
nagy jelentőségű munkának, aminek eredményeképpen mérséklődik a környezetünkből távozó kémiai anyagok talajba kerülése,
környezetünk szennyezése. Munkatársaimmal úgy gondoljuk, ez kötelességünk volt,
gyermekeink és unokáink egészségéért.
A Vizi-közmű Társulatnak már csak egy
feladata maradt, lezárni a Lakossági Takarékpénztári elszámolásokat, és elkészíteni a beruházás pénzügyi zárását. Juhász
Zsolt, a Vizi-közmű Társulat elnöke, ma
már Elszámoló Bizottsági tagja 2017. október26-án, a Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adott arról, hogy a Vizi-közmű
Társulat 2017. decemberében megkezdi az
elszámolást a lakosokkal, és a jövő év elején fejezi be.
A Vízi-közmű Társulat lakosság felé tör-

Programajánló
December 3-án, vasárnap a 10 órás szentmise után szeretetebédre hívnak minket a szervezők a templom előtt. A menü paprikás krumpli kolbásszal. Egy adag ára 300 Ft. A befolyt összeggel
a rászorulók karácsonyi ebédjét támogatjuk Itt is
mag lehet enni. és éthordóban el is lehet vinni
akár a rászorulóknak is.
Adventi hangverseny lesz december 17-én,
vasárnap délután 16 óratól kezdően a Szent
Anna templomban. Az egyház adományokat a
karácsonyi szeretet ebédhez való hozzájárulásként elfogad

Ünnepi szentmisék rendje
december 24. vasárnap 09:00, 10:00 Szentmise
24.00
Éjféli mise
december 25. hétfő
09:00, 10.00 18.00

Karácsony, Jézus születése

dec.26. kedd 10:00

Szent István diakónus

december 31. vasárnap09:00, 10.00 A Szentcsalád ünnepe
18:00
Év végi hálaadás (vetítéssel)
január 1, hétfő
10:00 és 18:00

2017. december

Újév, Szűz Mária Isten anyja

ténő elszámolásának alapelvei az LTP
pénzkezelési szabályaival egyeznek meg.
Pontosan úgy, mint minden más LTP esetében. Ezt az LTP-t az ingatlan tulajdonosai célzottan a csatorna beruházásra kötötték meg. Az a lakos, aki részleteiben mindig pontos összeget, pontos időben fizetett,
annak a LTP–Lakos között kötött szerződésben foglalt állami támogatás képződik.
Ez képezi az elszámolás alapját.
Kedves Jánoshalmiak!
Nagyra értékelem, és őszinte elismerésemet fejezem ki mindazoknak, akik megértették beruházás jelentőségét a jövőre nézve, ezzel együtt elfogadták a vele járó kötelezettségeket. Minden munkatársam nevében, akik 2008 óta folyamatosan dolgoztak a csatornázás sikeres lebonyolításáért,
ezen a fórumon is megköszönöm Önöknek,
hogy a feladatokat együtt végig tudtuk vinni!
Czeller Zoltán polgármester

Közmeghallgatás 2017

November 28-án tartotta a Jánoshalmi Képviselő-testület közmeghallgatást. Czeller Zoltán polgármester részletesen, fényképekkel és adatokkal
alátámasztva számolt be az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról A több. mint két órás beszámoló végén, a szennyvízberuházással és a
lakossági elszámolással kapcsolatban volt kérdés és hozzászólás. Ezekre
mostani számunkban is mát megtalálják a válaszokat. A beszámoló további témáiról következő számunkban tudósítunk.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Képviselőtestület 15/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete alapján

2016. december 27 – 29-ig

a Polgármesteri Hivatal, igazgatási szünet miatt zárva tart.
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy sürgős ügyeiket az igazgatási szünetet
megelőző ügyfélfogadási napokon szíveskedjenek intézni.
Az igazgatási szünet alatt rendkívüli esetben a következő telefonszám
hívható: +3630-995-3585
Jánoshalma, 2017. október 27.
Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző
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Könyvtári Napok 2017

A jánoshalmi Városi Könyvtár a hagyományokhoz híven
ebben az évben is csatlakozott
az Országos Könyvtári Napokhoz, melynek célja minden év
őszén, ráirányítani a figyelmet a
könyvtárakra, a könyvtári szolgáltatásokra. Ebből az alkalomból minden óvodai, iskolai csoportnak színes plakát, könyvjelző készült a könyvtárunkkal kapcsolatos hasznos információkkal.
A legkisebbek, az óvodások
rendhagyó könyvtári foglalkozás
keretében Papírszínházban jártak a könyvtárban. A Vízcsepp
című mese meghallgatása után
kis hajókat is hajtogattunk. A foglalkozás végén jutott idő könyvek
nézegetésére és könyvkölcsönzésre is.
Egy kellemes délutánt töltöttek
a könyvtárban azok a felnőttek,
akik a Kápolnás temető restaurálójáról szóló „ Édes Szűzanyám,
fogd a kezem” című könyv bemutatóján vettek részt.
Bízom benne, hogy régi olvasóink mellett, mások is kedvet
kapnak a könyvtárlátogatáshoz,
hiszen kellemes, modern környezetben kikapcsolódásra, szórakozásra, ismeretszerzésre, tájékozódásra és kulturált közösségi
együttlétre van lehetőség. Könyvtárunk állománya folyamatosan új
könyvekkel bővül. Minden régi
és új könyvtárlátogatót szeretettel
várunk! Szabó Andrea

2017. december

10 évesek a Pöndölösök!
„A zene olyan gyönyörűséget vált
ki, amely nélkül az ember képtelen
meglenni.”
Együtt ünnepeltük meg sok jó baráttal, kedves ismerőssel, zenét kedvelő
és művelő emberrel citerazenekarunk
10. éves fennállását. Közös elhatározás után úgy döntöttünk, hogy egy színes és vidám hangulatú kulturális rendezvény keretein belül tartjuk megalakulásunk kerek évfordulóját! Helyszíne a városi Diákélelmezési Konyha
volt. A táncmulatsághoz a Kék Ingesek húzták a talpalávalót. A bál megrendezéséhez sok támogató is hozzájárult, akiknek ezúton is köszönjük felajánlásaikat, anyagi hozzájárulásukat! Vendégeink voltak és fellépésükkel nagymértékben emelték a bál
színvonalát négy vidéki citerazenekar:
a kiskunhalasi „Szilaj” citerazenekar,
a bócsai citerazenekar, az ősi „Vadrózsa” és a kunfehértói Bácska citerazenekar.
Jelenlétükkel és muzsikájukkal,
nagy zenei tudásukkal felejthetetlenné tették számunkra az estét!
A népi kultúránk hatalmas eszköztárral rendelkezik, úgy a népzene,
népdal és néptánc területén egyaránt. Már elődeink is
jól tudták, hogy a népzenének, népdalnak közösségteremtő ereje van, mely összeköti az embereket. Énekelünk, muzsikálunk örömünkben, bánatunkban, mert
könnyebb kifejezni érzéseinket velük. Vigaszt és erőt
meríthetünk belőlük.
Egy évtizedes fennállásunk alatt számos fellépésünk
volt, és sok érdekes emberrel ismerkedhettünk meg
külföldön, belföldön egyaránt. Ausztria, Erdély, Bácskossuthfalva, továbbá a szomszédos terepüléseken:
Rém, Borota, Kunbaja, Kiskunhalas, Bócsa, Madaras,
Bátya, stb. Ahol sok szép élményben volt részünk!
Elért eredményeink az egy évtized alatt, azon túl,
hogy sok-sok embert megismertünk, számos barátot
szereztünk, és felejthetetlen élményekben volt részünk.
2016. május 6-án az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tudon Arany minősítés értünk el. 2017. augusztus 20 –án
az általa alapított Emlékplakett vehettük át Czeller Zoltán polgármester úrtól, amit ezúton szeretnénk megköszönni!

Végezetül pedig szeretném megköszönni a Diákélelmezési Konyha Vezetőjének és az ott dolgozó szakácsnőknek a finom vacsorát és önzetlen segítségüket,
mellyel nagymértékben hozzájárultak a bál jó hangulatához és zökkenőmentes lebonyolításához.
Suták Zsuzsanna

Megemlékezés és gyertyagyújtás
a hősi emlékműnél

November 4-én a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Jánoshalmi Csoportja szervezésében
mécsesgyújtással emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadság harc vérbefojtásárnak 61. évfordulójára, és imádkoztak a hősök, mártírok lelki üdvükért az 56-os emlékműnél. Emlékező beszédet mondott
Dr. Szobonya Zoltán lánya Szobonya Csilla, melyben
felidézte a 61 évvel ezelőtti novemberi eseményeket.
Megismerhettük a helyi eseményeket, és annak súlyos
következményeit.
Megemlékezését a következő gondolatokkal zárta
Október 23-tól a napok rendkívül tevékeny, lelkesítő napok voltak. Elmondhatjuk, hogy Jánoshalma népe
hazaszeretetből, lelkesedésből, tenniakarásból példát
mutatott.
Elmondhatjuk, hogy az októberi napokban a polgári
átalakulás első lépéseit tették meg. Ezzel szemben áll a
megtorlás, a súlyos ítéletek: dr. Szobonya Zoltánt kötél
általi halálre, Hajnóczi Lajost - életfogytig tartó börtönre ítélték, s ebből letöltött 6 évet töltött le, amnesztiával szabadult. Török Péter nemzetőrt 8 évi börtönre, dr.
Zámbó Endrét 5 évi börtönre, Fekete Bélát 3 évi börtönre ítélték.
A megemlékezésen Pecsmán Viktor papnövendék
két verssel tette emlékezetesebbé az est hangulatát.
Az emlékezés végén a résztvevők imádkoztak hőseink lelki üdvéért, és az emlékműnél elhelyezték az
emlékezés mécseseit, hogy világítsanak értük, és
ragyogják be emléküket.
b.s.

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

2017. évi bérleti díj
készpénzben történő kifizetése

2017. december 11-től december 14-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8 00 –1200 és 13 00 –15 00
2017. december 15-én: 8 00 –12 00
Kifizetés helye: Agroprodukt Kft . székhelye:
6440 Jánoshalma Kölcsey utca 28.
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Felavatásra került Jánoshalma Szent István szobra

"Minekutána pedig az Úr szent István királyon irgalmasságát megsokasította s uralkodása alá vetette sok nemzet népeit, elhatározta,
hogy az ország koronáját letéve e világ pompáiról lemond, és a világi gondoktól szabadulva egyedül Isten szolgálatára szenteli magát, s
föltette magában, hogy az ország koronáját fiának Imre herczegnek
fogja adni."
Jánoshalma főterén a rendszerváltás óta először állíthattunk szobrot.
Végre volt akarat és szándék, hogy nagyjainknak emléket állítsunk. Végre adódott elég erő, adódott egy az alkotáshoz méltó, és kiváló művész
ember, és adódott támogatás is, melyet ezúton is köszönünk a Nemzeti Kulturális Alapnak.
A szoboravató ünnepség 10 órakor a Szent Anna Katolikus Templomban
ünnepi misével kezdődött, ahol gyönyörű kíséretével közreműködött a Mithras Pedagógus Kórus. A téren a Kiskunhalasi Lovasbandérium díszsorfala várta a jánoshalmiakat, és mindazokat, akik eljöttek megcsodálni Kligl
Sándor remekművét. Czeller Zoltán polgármester úr köszöntőjében elmesélte mindazon körülményeket, melyek a Szent István szobor november
5-i átadásáig vezettek, mely egyben Szent István királyunk fia, Szent Imre
herceg napja is. Feladatom Kligl Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész
alkotásának méltatása volt, és művész úr alkotása minden csodálatunk
megérdemli. Méltán állíthatjuk, és méltán mondhatjuk, hogy országunkban
az egyik legszebb Szent István szobor Jánoshalmán áll.

De hogy miért éppen Szent István előtt állunk, és várjuk leleplezését?
Mert Ő az origó, az a pont, amit Magyarország legerősebb sarokpillérének tartunk!
Hisz Ő volt az Államalapító, az első, aki megkísérelte nyakas népeinket
nemzetté kovácsolni!
Mert Ő volt, aki felismerte, hogy mik a megmaradás alapjai, kikhez kell
kormányozni az országa hajóját!
Első úti cél a Teremtő és Megváltó Isten volt, akiben Ő hitt. Itt is a nyugati
kereszténységhez, és tudatosan nem a keleti, bizáncihoz kötötte a magyar
egyházat. Tudta, hogy ez is értékválasztás, és tudta, hogy keleti gyökerekkel, de a Nyugathoz kell kormányoznia országa hajóját, annak ellenére,
hogy a későbbi történelmünk a bizonyíték, hogy többször hagytak cserben,
mint álltak mellénk, kikhez mi álltunk!
De mi is a valódi lényeg? Neki köszönhetjük, hogy magyarként még itt
lehetünk, mert műve, a magyar állam és magyar nemzet kiállta az ezredéves próbát!
A leleplezés után Mons. Ft. Menyhárt Sándor plébános úr megáldotta és
felszentelte a remekművet.
Üdvözlégy, Szent István király, néped reménye rajtad áll, tudósunk és
apostolunk, akiben váltig bízhatunk, szentség tüköre, üdvöz légy, mi igazunk!
Hisszük, ha vagy közbenjárónk, megszabadít érted Krisztus: Imádkoz-

zál népedért, esedezz a papságért, hogy senki ellenség kezébe ne essék!
(13-ik századi keltezésű zsolozsma imája)
B. G.

2017-ben nyugdíjba vonult munkatársak
A mindennapos munkából távozó, munkatársainktól köszönünk el ezen a fórumon is, bizonyságul arra, hogy nem feledjük el az évek alatt tett erőfeszítéseiket, a városunkért végzett munkájukat, az
együtt töltött időt. Ebben az évben nyugdíjba vonuló munkatársainknak ezúton kívánunk boldog, békés és örömökben gazdag éveket, családjuk körében, jó egészségben!

A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és
Gyermekjóléti Központból Pásztor Imréné 19 év
óvodai dajkai munka után 2017. július 15-től nyugdíjba vonult.
Rabb Antaln é óvodai dajkaként, később az egységes óvoda- bölcsődében kisgyermeknevelőként dolgozott. 22 év munkaviszony után 2017. október 2-től
nyugdíjba vonult.
Polgármesteri Hivatal
Ferenczi

Jánosné

lánykori neve Kiss Etelka
Született Jánoshalmán
1958. november 27-én
Az Általános Iskola elvégzése után Baján a Türr István
Közgazdasági Szakközépiskolába járt, ahol az érettségi mellett pénzügyi ügyintéző
és képesített könyvelői képesítést végzett. Tanulmányai után 1977. július 1-én a
Nagyközségi Közös Tanácsnál kezdte meg munkáját
mint előadó. 2001-2003. között a Perfekt Rt. tanulója
volt ahol mérlegképes könyvelői végzettséget szerzett
államháztartási szakon. 2017.október 31-én köztisztviselői jogviszonya nyugdíjazása miatt megszűnt. (40 év)

Szűcs László Lajosné lánykori neve Törköly Juli-

anna
Jánoshalmán született,
1958. december 8-án. Általános Iskolai tanulmányai után
Bajára a Türr István Közgazdasági Szakközépiskola járt, ahol érettségit szerezett. 1977. július 16-án a
Kiskunhalasi Járási Hivatalnál kezdett el dolgozni pénzügyi előadóként. 1981. május 16-án áthelyezéssel
átkerült a Jánoshalmi Tanácshoz adóügyi előadóként.
1997-1999. között a Perfekt Rt.-nél elvégezte a mérlegképes könyvelői képzettséget államháztartási szakon. 2009-2011. között a Bajai Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar tanulója volt
ahol Közgazdász diplomát szerezett. 2017. augusztus
31-én köztisztviselői jogviszonya nyugdíjazása miatt
megszűnt /40 év/

zett. 1972. december 6-án
hivatásos gépkocsivezető
vizsgát tett. 1986. december
1-től Jánoshalma Nagyközségi Közös Tanácsnál gépkocsivezetőként foglalkoztatták.
1999. július 1-től a Jánoshalma Városi Önkormányzat
Háziorvosi Ügyeletnél, közalkalmazotti jogviszonyban,
gépkocsivezetőként dolgozott.
2017. július 11-én közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulása miatt megszűnt. /46 év/

alakult Pelikán Közhasznú Non-profit Kft.-ben dolgozott.
  

Pelikán Nonprofit Kft.
Balázs
Istvánné
1955. október 20-án született Baján. Munkáját 1995.
szeptember 18-án az Önkormányzat által fenntartott szociális intézményben kezdte,
és egészen nyugdíjazásáig,
2017. július 9. napjáig, az
1996. február elsején meg-

Rutai Lászlóné 1958.
szeptember 23.-án született
Iregszemcsén. Munkaviszonya 2010. december 1. napjától, nyugdíjba vonulásáig,
2017. augusztus 10. napjáig tartott a Pelikán Közhasznú Non-profit Kft.-ben, ahol
takarítónőként dolgozott.
MH

Csima Mihály Jánoshalmán született 1954. január
9-én. 1972. november 1-én a 609. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben karosszérialakatos szakmát vég-

INDUL A CSATORNABERUHÁZÁS
ELSZÁMOLÁSA
A Jánoshalmi Víziközmű-társulat elindítja a csatorna-beruházás elszámolását a tagjaival. A Fundamenta Lakáskasszától megérkezett az utolsó elszámolási
állomány is, mely összességében lehetővé teszi, hogy
elkezdődjön a jogszabály szerinti tagi elszámolás.
Ennek menete a következő lesz: a Társulatnak
3000taggal kell elszámolnia. Az elszámolás alapját a
csatorna-beruházáshoz kapcsolódó összes jogszerűen elszámolható költség képezi, melyek a következők:
a szennyvíz csatorna beruházáshoz szükséges lakossági önerő, az ingatlanon belüli házi bekötés, a társulat
tíz éves működési költsége, a Fundamenta Lakáskas�sza számlanyitási díjai, a hitelfelvételhez kapcsolódó
egyes költségek. Minden érdekelt megtudhatja, hogy
mennyit fizetett be a Társulathoz és jelenleg milyen
pénzügyi egyenleget tart nyilván a számláján.
2017.november 29-én elkezdte a Társulat a tértivevényes levelek postázását. A kiértesítések előreláthatólag december és január hónapokban jutnak el minden
érdekelthez. A borítékban megküldjük az Elszámolási értesítőt és egy nyilatkozatot, melyet kitöltve kérünk
visszajuttatni a Jánoshalmi Víziközmű-társulat ügy-

félszolgálatára. Csak az aláírt és kitöltött nyilatkozat
visszajuttatása után tudjuk kifizetni amennyiben vis�szafizetendő összeg szerepel. Tájékoztatjuk Önöket,
hogy lehet olyan érdekelt, akinek nem képződött meg
a szükséges összeg. Ilyen esetekben közöljük hátralékát és kérjük az elmaradás rendezését.
Mivel ekkora volumenre szűkös az adminisztrációs
kapacitásunk, így szíves türelmüket kérjük a nyilatkozatok átvétele, a pénzügyi tranzakciók elvégzése és az
esetleges egyéb ügyek intézése tekintetében.
Kérjük intézkedést igénylő kérdés esetén hitelt
érdemlő bizonyítékokkal szíveskedjenek felkeresni
bennünket.
Társulatunk továbbra is a megszokott helyen és időben áll az Önök rendelkezésére.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Társulati ügyintézés a
karácsonyi ünnepek alatt szünetel!
Az ügyfélszolgálati iroda 2017.12.21-én 15 óráig tart nyitva, majd 2018.01.03-án reggel 08 órakor nyit.
MINDEN KEDVES PARTNERÜNKNEK BÉKÉS,
BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Pastrovics Lászlóné

1954. június 23.-án született
Jánoshalmán. Munkaviszonya 2000. március 1. napjától, nyugdíjba vonulásáig,
2017. szeptember 10. napjáig tartott a Pelikán Közhasznú Non-profit Kft.- ben, ahol
takarítónőként dolgozott.
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
áldott karácsonyi
ünnepeket és sikeres
új évet kíván minden
kedves ügyfelének!
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Tájékoztató munkalehetőségről
és képzésekről a
Jánoshalmi Járásban
A Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2017. november 23-án délelőtt az Európai Munkáltatói Napok keretében álláskereső ügyfeleinek tájékoztatót
szervezett Jánoshalmán a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A rendezvényen megjelenteket Mészáros Pongrác a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának osztályvezetője, valamint Almási László a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezető helyettese köszöntötte.

Kis Éva a HUNENT Zrt. vezérigazgató helyettese tájékoztatta a résztvevőket,
hogy a kiemelt kormányzati beruházásnak köszönhetően Mélykúton 2018. október végéig felépül egy víziszárnyas vágóhíd, egy feldolgozó üzem, hűtő és fagyasztóházzal és szennyvízteleppel. Az üzemben 450 munkahelyet tudnak kínálni majd
a térség dolgozni akaró lakóinak.
Molnárné Balogh Erika termelésvezető beszélt az üzemben folyó munka kapcsán a legalapvetőbb tudnivalókról. Beszédében hangsúlyozta, hogy Kiskunhalason a képzés gyakorlati helyszínén mindenkit meg tudnak tanítani a feldolgozás
során szükséges alapfogásokra. Véleménye szerint a képzés gyakorlati ideje alatt
minden tudnivaló és készség elsajátítható lesz.
A munkáltató tájékoztatóját követően a Bács- Szakma Nonprofit Kft. képviseletében Rigó Kinga ismertette a tervezett képzési lehetőségeket.
A tájékoztatón megjelent közel 140 álláskereső teljes körű felvilágosítást kapott
a jelenleg tervezés és szervezés alatt álló Húskészítmény gyártó és Húsipari termékgyártó képzésekkel kapcsolatban.
A munkáltatói igényre épülő képzések három és hét hónap időtartamban kerülnek megszervezésre. A képzések ideje alatt közfoglalkoztatási bér, vagy kereset
pótló juttatás jár a részt vevő álláskereső ügyfeleknek attól függően, hogy melyik
képzésre jelentkeznek.
A tájékoztatón minden részt vevő érdeklődőnek lehetősége volt jelentkezési lapot kitölteni a Jánoshalmi Járási Hivatal szervezésében induló képzésekre. A
jelentkezés jelenleg is folyamatos és minden érdeklődőt várnak a Jánoshalmi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának dolgozói, akik teljes körű felvilágosítást adnak a
képzések iránt érdeklődő ügyfelek részére.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

2017. december

Rendszeres pénzügyi ellátásokról

Tisztelt Ügyfeleink!
RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN
ISMÉTELTEN AZ ALÁBBIAKRA HÍVJUK FEL FIGYELMÜKET

Időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában, ápolási díjban
részesülő köteles bejelenteni 8 napon belül:
——ha a kérelem benyújtásakor vagy a benyújtást követően bármikor
másik rendszeres pénzellátás megállapítására kérelmet nyújtott be
vagy rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van
folyamatban,
——ha álláskeresési támogatás igénylése céljából az állami foglalkoztatási szervnél jelentkezett,
Köteles bejelenteni 15 napon belül:
——amennyiben a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülménye megváltoznak ( pld. jövedelem, lakcím )
Az aktív korúak ellátásában részesülő köteles bejelenteni 8 napon belül:
——az ellátás szünetelésére okot adó körülmény bekövetkezését és megszűnését
——amennyiben a szünetelésre okot adó körülmény megszűnésétől számított 8 napon belül értesíti hivatalunkat, az aktív korúak ellátására való
jogosultság a szünetelésre okot adó körülmény megszűnését követő
naptól kezdődik, egyéb esetben a bejelentés napjától
A jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetése:
——a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlanul felvett időskorúak járadékát, aktív korúak ellátását, ápolási díjat vissza
kell fizetni
——amennyiben a megtérítésre kötelezett és még ellátásban részesülő
személy – a kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – nem fizeti meg a megtérítés összegét, a szociális hatáskört gyakorló szerv a követelését az általa folyósított pénzbeli ellátásból levonja ( a folyósítandó ellátás 30%-ig ), ha ez
eredménytelen, a követelést adók módjára kell behajtani, melynek költségei a kötelezettet terhelik
——amennyiben a járási hivatal a követelés adók módjára történő behajtásáról intézkedik, a behajtandó köztartozás tekintetében, megkeresése alapján az illetékes állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) jár el
Ha a járási hivatal a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a
kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – kérelemre méltányosságból: csökkentheti
vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (jelenleg 71.250.- Ft), részletekben fizettetheti meg.
A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybe vett ellátás meg-

térítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét
méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha
a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és
félszeresét ( jelenleg 128 250.- Ft ).
A járási hivatal a megtérítés összegének méltányosságból történő csökkentése, elengedése, vagy részletekben történő megfizetése iránti kérelemre hozott döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
A megtérítésre kötelezett személy halála esetén a követelés meg nem
térült összegét a hagyaték erejéig az örököstől kell behajtani.
A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg az alábbi feltételek
esetén számít jövedelemnek időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása esetén:
——a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg,
valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy
egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg,
ha azt a hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli,
——a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a
vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt
álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a
vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló
pénzösszeg.
Aktív korúak ellátásában részesülők a felülvizsgálat időszakban kötelesek 30 nap munkavégzést igazolni, mely teljesíthető:
——keresőtevékenység végzésével
——közfoglalkoztatásban való részvétellel
——munkaerőpiaci programban való részvétellel
——az Flt. szerinti, - legalább hat hónap időtartamú - képzésben való
részvétellel
——szociális szövetkezeti tagsági jogviszony keretében a szociális szövetkezet közös termelésében való közvetlen közreműködéssel
——közérdekű önkéntes tevékenység végzésével
amennyiben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy a felülvizsgálati időszak alatti 30 napos munkavégzést nem teljesítette és a felülvizsgálati időszak alatt legalább 30 napig igazoltan keresőképtelen volt, a járási hivatal a kötelezettség teljesítésére 60 napos határidőt ad
Ezen tájékoztatás nem teljes körű, a további részletszabályok felől tájékoztatást nyújt a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Kormányablak Osztálya valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya ( 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.sz. ).
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai
Közzététel időpontja: 2017.11.21

Munkakör

Univerholz Kft.
Univerholz Kft.

Munkavégzés
helye
Mélykút + vidék
Mélykút + vidék

megegyezés szerint
megegyezés szerint

Strobán Zsolt ev.

Mélykút

megegyezés szerint

Kuhné Éles Ilona ev.

Jánoshalma

138.000,-Ft

Maus Ker. és Szolg. Kft.

Mélykút

megegyezés szerint

Alma Malacfarm Kft.
Vertikális Kft.
KEFAG ZRT.
Bács-Tak Kft.

Kiskunhalas
Jánoshalma
Jánoshalma
Császártöltés

megegyezés szerint
138.000,-Ft
140.000 – 165.000,-Ft
178.000 – 200.000 Ft

Iskolai végzettség

Cég megnevezése

Faipari segédmunkás
Épületasztalos

Általános iskola
Szakmunkásképző
Általános iskola, szakmunkásképző,
Ruházati bolti eladó
szakközépiskola
Bolti eladó
Általános iskola, szakmunkásképző
Szakiskola, szakmunkásképző,
Értékesítési munkatárs (kereskedelmi)
szakközépiskola, technikum
Sertéstelepi gondozó
Általános iskola
Udvaros
Általános iskola, szakmunkásképző
Faipari segédmunkás
Általános iskola
Baromfigondozó
Általános iskola

Munkabér

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. 2017. december
18-tól: Jánoshalma, Arany János u. 13. Tel. 77/ 795-015
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
08.00-12.00
13.00-16.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

Lakossági tájékoztató EESZT-ről

Tájékoztatás a
Foglalkoztatási Osztály
költözéséről!
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink figyelmét, hogy a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya ( munkaügyi kirendeltség )
2017. december 19. napjától
elköltözik a Jánoshalma, Arany János utca 13. szám alá – a posta
utcájában tovább haladva a vasútállomás felé, az orvosi ügyelet épületébe.
Az új épületben az ügyféltér szűkös lesz, ezért nyomatékosan kérjük
ügyfeleinket, hogy ügyeik intézéséhez kérjenek időpontot – telefonos elérhetőségünk: 77/ 795-015 – és a már kiosztásra került időpontokat tartsák be a gördülékeny ügyintézés és a várakozás elkerülése érdekében.
December 18-án a költözésre való tekintettel nem tudunk ügyfeleket
fogadni, december 19-től már az új épületben várjuk tisztelt ügyfeleinket.
A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadása, e-mail címe és telefonszámai nem változnak.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Ml AZ EESZT?
Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, melyhez 2017. november11-én a háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények, és az összes gyógyszertár
csatlakozott. Az orvosok és a patikusok a jövőben is ugyanazokat a számítógépes rendszereket fogják használni, mint eddig is, nem kell új programmal megismerkedniük, így az ellátás menete nem fog több időt igényelni,
mint eddig. Viszont az EESZT-n keresztül elérhetővé válnak olyan adatok,
melyeket eddig Önnek kellett papíron őrizgetnie vagy bevésnie az emlékezetébe, hogy az orvosi vizsgálatkor azt ismertethesse a kezelőorvossal. A
gyógyszertárban pedig a gyógyszerész láthatja majd az Önnek felírt készítményeket, olyanokat is, melyeket korábban váltott ki, vagy elfelejtette kiváltani, és könnyebben tud tanácsot adni, hogy milyen készítményeket ne
szedjen egy időben, vagy miért ne felejtse el kiváltani egyes készítményeit.
Ml AZ E-EGESZSEGÜGY?
A mai világban már szinte az élet minden területén megjelenik a digitalizáció. Amennyiben ez még távol áll Öntől,semmi dolga nincsen az EESZTvel, az orvos ugyanúgy el fogja Önt látni, mint eddig, a gyógyszereit ugyanúgy kiválthatja a papírrecepttel, mint eddig, vagy megkérheti erre valamelyik rokonát, ismerősét. Ha viszont érdekli Önt a digitalizált világ, akkor sok
új szolgáltatás válik elérhetővé az Ön számára. A Lakossági portál felületén
(ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadása után) megtekinthet minden olyan adatot, dokumentumot, mely az Ön ellátása folyamán keletkezett. Nyomon követheti a saját ellátásának menetét, bármikor megtekintheti az összes Önnek felírt receptet, beutalót, és az e-Pfoil adatokat, melyek
az Önre jellemző soha vagy csak nagyon ritkán változó adatokat összesíti, hogy sürgősségi ellátás esetén minél hamarabb a kezelőorvosa rendelkezésére álljanak ezek. Ezen a felületen bármikor szabályozhatja a digitá-

lis önrendelkezés keretén belül, hogy ki férhessen hozzá az Ön adataihoz.
Ml A DIGITÁLIS ÖNRENDELKEZÉS?
A digitális önrendelkezés lehetőségét az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 2015. évi CCXXIV. törvényben módosított rendelkezései teszik
lehetővé. A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége nyílik, hogy a portálon keresztül, vagy bármely kormányablak ügyintézőjénél
nyomon kövesse, ki és mikor kért hozzáférést az EESZT-ben rögzítésre
került adataihoz. Beállíthatja, hogy értesítést kapjon a személyéhez kapcsolt új adatok bekerüléséről, és amennyiben indokoltnak érzi, korlátozásokat és engedélyezéseket határozhat meg a lekérdezőre vagy egyes adatokra vonatkozóan. Ha Ön nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a jelenleg is
élő korlátozások lesznek érvényben. Betegadatait csak a háziorvosa és a
kezelőorvosa láthatja, különösen érzékeny adatokat, mint pl. a nemi betegségekre, pszichiátriai vagy addiktológiai kezelésre vonatkozó adatok, csak
az e szakterületen dolgozó kezelőorvos tekintheti meg. A digitális önrendelkezés 2017. február 15-től elérhető.
MIT KELL TENNEM 2017. NOVEMBER 1-JE UTÁN?
A betegek számára az a pozitív meglepetés, hogy csak annyiban érinti őket ez a változás, amennyiben arra igényük van. Ha élnek a digitalizált
világ előnyeivel, akkor sok új szolgáltatás nyílik meg számukra, ha viszont
elzárkóznak előle, akkor semmiben sem változik a korábban megszokott
betegellátási folyamat. Önnek semmi más dolga nincsen, mint hogy ugyanúgy elmenjen az orvosához, ha beteg, vagy rutin vizsgálatot ellenőrzést
szeretne, pont úgy, ahogyan azt eddig is tette. Ha azonban Ön szeretné
megismerni a magyar e-egészségügyi szolgáltatásokat,akkor decemberben megnyílik önnek a lehetőség erre a Lakossági portál felületén, amit az
eeszt.gov.hu oldalon ér el.
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Lakossági tájékoztató EESZT-ről

HOGYAN VÁLTHATOM KI A JÖVŐBEN A GYÓGYSZEREIMET?

A felírt készítmények kiváltásának lehetősége kibővült: továbbra is lehet az eddig megszokott módon a kapott papírrecepttel, és így mások gyógyszereit is ki lehet váltani személyazonosság igazolásával és TAJ kártya felmutatásával akkor is, ha a papírrecept nincs
nálunk, de így csak a saját gyógyszereinket válthatjuk ki (chipes e-személyi igazolvány
tárolja a TAJ számot, így akkor nem kell két kártya – ez decembertől fokozatosan kerül
bevezetésre)

KELL-E NEKEM E-SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY?

A betegellátás továbbra is TAJ-alapon történik. A betegek beazonosításához a személyazonosság és a TAJ szám igazolása szükséges, éppen ezért Önnek nincs feltétlenül szüksége arra, hogy e-Személyi igazolvánnyal rendelkezzen. Ahhoz, hogy a Lakossági portál
felületén majd igénybe vehesse az e-egészségügyi szolgáltatásokat szintén nincs szüksége e-Személyi igazolványra, viszont rendelkeznie kell ügyfélkapus azonosítóval. Decembertől kerül bevezetésre az egészségügyi ellátóknál, hogy a tárolóelemmel rendelkező
e-Személyi igazolvány önmagában elegendő legyen a betegazonosításhoz, mivel a PIN
kód megadása után a TAJ szám is elérhető lesz így.
MIÉRT JÓ AZ EESZT NEKEM?
Rövid távon érezni fogja, hogy gyorsabbá válik az ellátás menete, hiszen a betegadatait,
a most készült leleteit, az e-beutalóit és e-receptjeit egy gombnyomással érik el a szolgáltatók. Az adatai egy kiemelt, 5-ösbiztonsági szintű rendszerbe kerülnek, és bármikor nyomon
követheti, ki, mikor, mely intézettől és mely adatát kérdezte le. Receptjeit akkor is kiválthatja, azokat egyébként otthon felejtette.
Hosszú távon egyre több előnyét érezheti majd az EESZT-nek, hiszen 5 évre visszamenőleg be fognak kerülni a betegadatok, így az elhagyott, vagy már elfelejtett kórelőzmények is a kezelőorvosa rendelkezésére fognak állni, így sokkal biztosabb diagnózist állíthat fel, és hatékonyabb kezelést írhat elő az Ön számára. 2018. november 1-jéig csatlakozni fognak a magán egészségügyi ellátók is, így az ottani vizsgálati eredményei is bekerülnek majd a rendszerbe, ezeket is láthatja majd a háziorvosa. Ugyanekkor fog csatlakozni az Országos Mentőszolgálat is, és már a riasztáskor lekérhetik a beteg legfontosabb
adatait, és mire beszállítják a beteget, már a kórházi orvos elérheti mindazon ellátási eseményeket, melyeket a mentősök végeztek a betegállapotának stabilizálása érdekében. A
rendszerben elérhetővé fognak válni az oltási adatok, a várandós- és gyermekgondozási
adatok is, ami tovább növeli a betegbiztonságot. A jövő fejlesztése további szolgáltatásokat vezetnek majd be a rendszerbe, hogy minél gyorsabb és biztonságosabb ellátást kaphassanak a betegek.

Negyedik Tanoda az
Alkotóházban
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2017. évi Városi Egészséghét
2017. november 20 és 24 között került megrendezésre a Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében a Városi Egészséghét.
A hét során minden korosztály számára igyekeztünk
hasznos programsorozatot összeállítani.
A Pelikán Szociális Otthon adott helyet az idősek
közösségben tartása programsorozatra, ahol az idősebb korosztály torna, kézműves, csoportos séta, pszichés gondozás, beszélgető kör és énekkar foglalkozásokon vettek részt.
Délelőttönként a helyi óvodákban a nagycsoportosok részére az EFI bohóc és az EFI iroda munkatársai
mutatták be a kézmosás és fogmosás helyes technikáját, délutánonként pedig az iskolákban az alsó tagozatos, 2. és 4. osztályos tanulók a jánoshalmi rendőrség
szakemberei segítségével ügyességi és közlekedési
vetélkedőn vettek részt, valamint az EFI munkatársak
részvételével az egészséges táplálkozásról beszélgettek, egészséges élelmiszereket fogyasztottak.
A felnőtt lakosság részére esténként előadások
kerültek megtartásra az egészséghez kapcsolódó, valamint a betegségeket megelőző témakörökben. A hétfői
nap folyamán a felnőttek részére nyújtottunk új információt a nyílt szív és érrendszeri, diabetes és tudatos
vásárlók klub keretén belül, ahol dr. Király Ibolya és dr.
Mikó Attila tartottak előadásokat szakterületükhöz kapcsolódóan. Az előadásokat követően vásárlással egybekötött kiállítást tekinthettek meg a résztvevők, ahol
tartósítószer, adalékmentes és cukormentes lekvárokat, gyümölcsleveket, szörpöket, savanyúságot, fűszereket ismerhettek meg a résztvevők. Megtekinthették,
hogy egy tudatos vásárló a mindennapi bevásárláskor
hogyan vásárol, mibe helyezze a megvásárolt élelmiszereket, hogy minél kevesebb hulladékot vigyen haza,
gyűjtsön össze, ezzel is védve környezetünket.
A szerdai és csütörtöki napokon délelőtt a munkahelyi színtéré volt a főszerep. Két munkahelyet kerestünk
meg, akik az egészséges táplálkozás és a testmozgás
elméleti és gyakorlati hátterével ismerkedhettek.
Szerda este Béres Alexandra fittnes edzővel mozogtunk együtt, megmutatta azokat a gyakorlatokat, mel�lyel izomcsoportjaink erősítését, testünk átmozgatását végezhetjük, majd életmódbeli tanácsokkal látott
el minket.
Csütörtök este az egészséges táplálkozásé volt a
főszerep, amelynek keretében Csizovszki Balázs élelmiszer biztonsági mérnök előadását hallgathattuk meg
Vedd a helyit! címmel, aki a helyben vásárolt termékek
előnyére, biztonságosságára hívta fel figyelmünket, a
boltban, ismeretlen cégtől vásárolt termékekkel szemben. Ezt követte Prof. Dr. Pap Ákos gastroenterológus
előadása az emésztőrendszer betegségeiről és szűrővizsgálatok jelentőségéről
Az egészséghetet a lelki egészség napjával zártuk
Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Lajkó Mónika ultrafutó előadásával.
Köszönjük minden kedves résztvevőnek a megjelenést, reméljük, hogy programjainkkal hozzá tudtunk
járulni ahhoz, hogy a mindennapokban egészségtudatosabb emberekké váljanak.
Szervezők

Az EFOP-3.3.1-16-2017-00016 kódszámú, Értelemmel, tettekkel, derűvel-4 című Tanoda program keretében 34 hátrányos helyzetű, többségében roma fiatal vesz részt fejlesztő foglalkozásokon. Ezen nem csupán tantárgyi korrepetálást kell érteni. A program keretében a szervezők vállalták, hogy olyan foglalkozásokra, kirándulásokra viszik el a diákokat,
amelyekre a családnak szűkös forrásaik miatt nincs lehetőségük. A nyári szünetet Sellyén
kezdték a gyerekek. Egyhetes táborozás alatt kirándultak Szigetvárra, Pécsre. A kézműves
foglalkozások mellett jutott idő strandolásra is. A számháború nagy élmény volt a pedagógusoknak és a diákoknak is egyaránt. A nyár többi részében az Alkotóházban szerveződtek
szabadidős foglalkozások. Az iskola elkezdésével megkezdődtek a fejlesztő foglalkozások.
A diákok heti 3 órai tanulás mellett szabadon használhatják a számítógépeket, asztalitenisz
és csocsó asztalt. Patócskainé Klári néni segítségével Budapesten a Művészetek Palotájában nézhették meg a Felszállott a páva díjazottjainak műsorát. A téli szünet első napján
Kiskunhalasra utaztak el a fiatalok. A strandolás előtt megnézték a Csipkeház kiállítását.
Nagy István projektmenedzser

Rendkívüli pályázat
tanyák fejlesztésére!

Támogatás mértéke 95%, napelem, szennyvíz, ivóvizes rendszer kiépítése. Keressen minket
bizalommal, kizárólag sikerdíjjal
dolgozunk!
Érdeklődni hétköznap a

+36/70 280 5768-as
telefonszámon,

vagy a
bajaipalyazat@gmail.com
e-mail címen lehet!

Faddi Szabolcs

közterület-felügyelő telefonszáma

06-30/565-37-58
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Bibliatörténeti kiállítás városunkban
Az Imre Zoltán Művelődési Központban három
napig volt látható az a Biblia-történeti kiállítás, melynek alapját egy magángyűjtemény képezi. A kiállító célja felekezeti és világnézeti elköteleződéstől függetlenül bemutatni a Biblia kialakulását, a fordítások
történetét, a történelemre, kultúrára és gondolkodásra gyakorolt hatását.
A régészet számos olyan kéziratos és nyomtatott
Biblia-kiadást tart számon, melyek a tudomány és a
teológia számára felbecsülhetetlen értékűek. Ezek a
könyvek a világ különböző könyvtáraiban, múzeumaiban, kutatóintézeteiben találhatók. A modern technika lehetővé teszi, hogy ezeknek a Bibliáknak a pontos hasonmásait a kutatók és a gyűjtők számára elérhetővé tegyék.
A gyűjtemény segítségével egy tárlaton belül
tekinthetők voltak azok a történelmi Biblia-hírességek, melyek eredeti példányait lehetetlen egy kiállításon bemutatni. Láthattunk itt a könyvtár helyiségben a legkülönbözőbb vallásokhoz, és nyelvre lefordított bibliát, még felsorolni is sok lenne, mennyi félét.
A Bibliák eredeti példányaik keletkezésének sorrendjében, tudományos ismertetőkkel voltak kiállítva,
így bármilyen korú és műveltségű ember eligazodhatott és talált maga számára érdekességeket.
A gyűjtemény elsősorban hasonmás könyvekből
áll, de látható volt a Biblia történetével kapcsolatos
ókori régészeti leletek replika is. Városunk iskolásai
csoportosan, szervetett körülmények között tekintették meg a kiállítást, melyek alkalmával Kis István teológus, lelkész tartott előadást és tárlatvezetést.

A kihűlés veszélye
A fagypont alatti hőmérséklet keménypróba elé állítja az utcán élőket
és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élőidős embereket. A téli hideg
idő beáll-tával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban
élők. Kér-jük, figyeljenek oda rájuk, működjenek együtt a rendőrséggel, az
ön-kormányzatokkal!
A hideg
beköszöntével a rendőrség minden évben
kiemelt
figyelmet fordít a közterülete-ken élő
hajléktalan
személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre,
azok elhárítására.
A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul gondoskodnak a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő hajléktalan mentővel történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást adnak a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a hajléktalan számára, amennyiben az
ilyen kérdéssel fordul hozzájuk.
A rendőrök szükség esetén - a hajléktalan személy fizikai állapotának
ellenőrzését követően -a rendőrség ügyeletén keresztül értesítik a területileg illetékes regionális diszpécserszolgálatot, amennyiben a krízishelyzetben lévő hajléktalan nem ismeri a környéket, készpénzzel nem rendelkezik, vagy a tömegközlekedési eszköz igénybevételével veszélyeztetné a
közegészséget.
A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a lakásukban,
házukban
- bármilyen
okból - fűteni nemtudó,
főleg egyedül élő, idős
emberekre is.
Tüzelő nélkül,
hideg lakásban túlélési esélyeik
csökkennek.
Védelmük érdekében a rendőrség a jelző-rendszer részeként a társszervekkel -mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, amegyei és települési önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek - közösen fel-használ minden rendelkezésére álló
esz-közt, és együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a civil
szervezetek-kel.
Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a kihűléses halálesetek megelőzhetők legyenek. így mindenki nyújthat aktív segítséget a hideg idő
beköszöntével.
Kérjük, az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetükben élőkre, a legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idős emberekre - füstöl-e a lakásuk
kéménye - és az utcára szorult hajléktalanokra.
Kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan emberről, akit akár milyen okból
kihűlés veszélyeztethet, tegyenek bejelentést azingyenesen hívható 107es, vagy a 112-es telefonszámokon, illetve jelezzék a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!

A kiberbiztonság mindannyiunk felelőssége
^Biztonságunk az online térben egyre fontosabb. Adataink
védelméért mi magunk tehetünk a legtöbbet.
A dolgok internete: hatalmas lehetőségek..

Nincs már távol az a jövő, amikor valamilyen online kommunikációra
képes eszközzel, mindenféle „papírozás” nélkül egyszerűen intézhetnek
minden egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos ügyet, akár okostelefonról. Vagy amikor okos autóik maguktól tájékozódnak és önmagukat vezetik;
amikor az energia- és közlekedési hálózatok, bankok és az állami szervezetek hálóba kapcsolva működnek, a lakosság kényelmét szolgálva. Az 5G
világa ez, amely számtalan, ma még talán nem is ismert lehetőséget kínál
majd a felhasználók számára a legmodernebb telekommunikációs technológia segítségével. Előrejelzések alapján 2020-ra a dolgok internetét (IoT)
alkotó több tízmilliárd (!) eszköz fog csatlakozni az internethez.

Ez ugyanakkor rengeteg kihívással, lehetséges biztonsági fenyegetéssel is jár – az adatok védelmét ebben a nagyon gyorsan fejlődő és változó térben, a kiber világban is biztosítani kell. Ahogy egyre inkább használják a digitális technológia által nyújtott lehetőségeket, úgy vannak egyre inkább kitéve ezeknek a modern biztonsági támadásoknak. A kockázatok exponenciálisan növekednek. Az internet sötét oldala, a dark web segíti ezeket az illegális akciókat, de nem kizárólagos forrása ezeknek. Magánés állami szereplők egyaránt egyre több kísérletet tesznek az adatlopásra, a csalásra, sőt, akár a kormányzatok destabilizálására. Csupán 2016ban naponta több mint 4 000 zsarolóvírusos támadásra került sor, az uniós vállalkozások 80 százaléka már legalább egyszer szembesült kiberbiztonsági eseménnyel. Egyes számítások alapján a kiberbűnözés gazdasági hatása csak az elmúlt négy évben ötszörösére nőtt, 2019-ig pedig ez az
érték újból megnégyszereződhet. A zsarolóvírus-támadások terén különösen nagy növekedés tapasztalható, pusztán az elmúlt négy év során az
ötszörösére emelkedett.
A kérdéssel tehát mindenképp foglalkozni kell. A kibertámadások nem
ismernek határokat, országoktól teljesen függetlenül tarolnak mindenütt,
ahol csak infokommunikációs megoldásokat használnak. Éppen ezért a
felkészülést és a védekezést is célszerű egye-sített erővel és együttműködéssel elősegíteni – ebben pedig élen jár Európa. Az online biztonságot
számos uniós jogszabály védi és garantálja jelenleg is. Személyes adataik védelmét többek között a 2018 tavaszán hatályba lépő lépett általános
adatvédelmi rendelet (GDPR) védi, amely számos helyen szigorít a személyes adatokat kezelő szolgáltatások szabályain. Szintén jelentős a hálózatés információbiztonságról szóló irányelv(NIS), amely az eddigi önkéntes
együttműködés helyett létrehozza az európai szintű együttműködés alapjait; meghatározza az alapvető szolgáltatásokat nyújtó (pl. energia, a közlekedés, az egészségügy és a pénzügy kritikus ágazatában működő) szereplők biztonsági kötelezettségeit minden tagállamban.
|Uniós együttműködés a kiberbiztonság erősítésére!
A legújabb javaslatok közt a Bizottság felvázolta egy közös európai uni-

ós kiberbiztonsági ügynökség létrehozásának tervét is, amely a már működő Európai Uniós Hálózat- és Információ-biztonsági Ügynökség (ENISA)
tovább fejlesztésével jönne létre. Segítségével rendszeresen páneurópai
gyakorlatokat tartanának, a fenyegetettséggel összefüggő információkat és
tudást pedig eredményesebben tudnák megosztani a tagállamok. Szintén
az uniós tervek között szerepel egy - az élelmiszer jelöléséhez hasonlóan működő - uniós kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszer kialakítása. Ez
garantálná a védjeggyel ellátott termékek és szolgáltatások biztonságosságát, eligazítva a felhasználókat a modem technológiai eszközök között.
„A kiberbiztonság mindannyiunk felelőssége. Várj, gondolkozz, csatlakozz!”|

ONLINE VÁSÁRLÓK ARÁNYA AZ EU-BAN AZOK ARÁNYA, AKIK AZ
UTÓBB112 HÓNAPBAN LEGALÁBB EGYSZER VÁSÁROLTAK ONLINE :
Ez volt az idei kiberbiztonsági hónap szlogenje, ami utal rá, hogy online
biztonságukért nemcsak az EU vagy az egyes országok tudnak tenni. A legtöbb azon múlik, hogy a hálózatokhoz számtalan kütyüvel csatlakozó felhasználók mennyire körültekintően járnak el. Ismerik-e a leg-fontosabb szabályokat, amelyekkel védhetőek személyes adataik, használnak-e megfelelő védelmet például, ha egy kávézóban nyílt hálózatot használva neteznek,
online bankólnak vagy vásárolnak valamit. Nagyon sok alapvető apróságra
érdemes figyelni, hogy minimalizálják az online támadásokat.
Illusztráció: mennyire népszerű az online vásárlás az egyes országokban?
Végezetül egy
infografika a témához, amelyen látszik, mely országok használnak
leginkább online
boltokat. Az ábra
persze elég komplex
jelenséget
mutat be, hiszen
az online aktivitás
utalhat a szélessávú internet hozzáférhetőségére,
de arra is, men�nyire ismerik és használják ki ezeket az online lehetőségeket, és mennyire
magabiztosak az online térben.
Forrás: http:// http://europapont.blog.hu/2017/10/28/kiberbiztonsag_
online_vasarlas
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Teltházas koncert
Ahogyan ezt már megszokhattuk rendkívül elegáns,
szép díszlet várta a belépőket, a színpad kialakítása, a
hangszerek elhelyezése sugallta, hogy nemcsak a fülnek
és léleknek, hanem a szemnek is gyönyörködtető élményben lesz része. Nem is csalódott az, aki megtisztelte a Zene
Világnapját ünneplő koncertet.
A zeneművek kiválasztása a legnagyobb hozzáértést
tükrözte ebben az évben is. Ezen az estén a Romantika
nagymesterei közül hallgathattunk olyan gyöngyszemeket, melyek a nagyközönség számára némileg ismeretlen
műveket mutatott be. Azonban olyan dallam-és érzelem
dús világot tártak elénk interpretálásukkal az előadók,
amely egy elvarázsolt, képzeletbeli tájra, világba vitte hallgató közönségét. A XX. századi zeneszerzők művei is új
„megviláglásba” kerültek ezen az estén. A koronát talán két
zenemű előadása tette fel a zenei utazásunk csodálatos
előadóinak fejére. Wolf Péter- Sztevanovity Dusán szerzőpáros Harmadnapon című dalát adta elő, hihetetlen átéléssel Juhászné Zelei Judit, akit zongorán kísért Kovács Andrea, a tőle megszokott csodálatos játékával. A másik szám
a film világából jól ismert Karib-tenger kalózai, amerikai
kalandfilm-sorozat betétdalát hallhattuk és közben a kivetítőn élvezhettük Jack Sparrow kapitány bravúros menekülését.
Ez a jelenet emlékeztethetett bennünket Charlie Chaplin
némafilmjeinek (1914-1936) érdekes világára, ahol a kísérő zenét a film vetítése közben pianínón játszották, élőben.
Azt gondolnánk, hogy a könnyűzene hangjait a legkön�nyebb közvetíteni, előadni. Előadni talán valóban könnyű,
DE jól bemutatni a legnehezebb feladat. A két kiváló komoly
zenész ezt a feladatot is dicsérettel oldotta meg. Számomra világossá vált, hogy nekik nincs lehetetlen, olyan zenei
stílus, vagy korszak, amelyet ne tudnának kiválóan megformálni, bemutatni és előadni.
Ismét élmény volt ezen az estén őket hallani és látni, és
nagy örömmel töltött el, hogy teltházas Négykezes Zongoraest hallgatója lehettem itt Jánoshalmán az Imre Zoltán
Művelődési Központban.

2017. október 7-én a hagyománnyá vált Négykezes Zongaraest
hallgatójává válhattunk.

Egy család tett esküt

Ezúton is szeretnék gratulálni JÁNOSHALMA VÁROS
KULTÚRÁJÁÉRT adományozott elismerésüknek!
Ördögh Edit

7. oldal

A honfoglaló őseink eredetének
újszerű megközelítése…

A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület új előadótermében 2017. november 23-án csütörtökön, a „Mindentudás Egyeteme” sorozat keretén belül előadást tartott Dr. Neparáczki Endre genetikus, a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékének tudományos
munkatársa. Az előadásának témája a honfoglaló magyarok genetikai származásának és
rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel.
A magyarság eredet kérdésével kapcsolatban egyre többet hallhatunk a genetikai vizsgálatokról. Az új tudományos vizsgálatok óriási előnye az, hogy biztos adatokat nyújt az
egyének és a csoportok rokonsági viszonyairól, származásáról. A régészeti, történeti, nyelvészeti adatokat ezzel független természettudományos adatokkal tudja kiegészíteni.
A tanulságos előadás első felében az archeogenetikai módszerről beszélt az előadó,
melyben az egyének leszármazásának és a népességek kapcsolatának elméleti hátterét mutatta be. A második felében a honfoglalók anyai származásról kapott eredményeket
ismertette, végül pedig az újabb kutatási irányokra is kitért.

November
a Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekházban

November 30-án egy bácskossuthfalvi család három tagja Bogárdi
József és felesége Bogárdi Anna (született Lénárt Anna) és fiuk Bogárdi
József tett állampolgársági esküt Czeller Zoltán polgármester előtt. Ezzel a
család minden tagja élt az egyszerűsített honosítási eljárás nyújtotta lehetőséggel, s lett magyar állampolgárrá.

Köszöntés a
kilencvenedik alkalmából

Celler Zoltán polgármester
otthonában köszöntötte Kiss
Mátét, aki a közelmúltban töltötte be a 90. életévét. A ünnepi alkalom részese volt felesége is Kiss Máténé,született
Ujj Etelka. Mindkettőjüknek a
további jó egészséget és hos�szú boldog életet kívánunk!

Hepp Levente
fotó: Jeszenszky Roland

A
hónap első felében őszi mondókákkal, és dalokkal ismertettük meg az
anyukákat, és gyermekeiket. Énekeltünk libákról és falevelekről, mondókáztunk malacokról és tökökről. Az anyukákkal kis lámpásokat készítettünk, majd egy pénteki délutánon Kunfehértóra látogattunk a Márton napi
rendezvényre. Itt részt vettünk a lámpás felvonuláson, majd számos program közül válogathattunk. Volt lámpás szépségverseny, körjátékozás, liba
kergetés, valamint kedvünkre ehettünk zsíros kenyeret és sült almát is.
Egy csütörtöki napon pszichológusunk Dr. Kinigopulos Márta ismét választ
adott az anyukák által megfogalmazott kérdésekre, leginkább gyermekneveléssel kapcsolatban. A kicsik nagy örömére természetesen nagyon
sokat tornáztunk, báboztunk, ragasztottunk és festettünk. A hónap végén
pedig, elkezdtük a karácsonyi dekorációk készítését, mely az elkövetkezendő hetekben folytatódik. Nagyon várjuk a Mikulást, és közösön hangolódunk a szeretet ünnepére.
A Gyerekház kapuja MINDENKI előtt nyitva áll! Továbbra is szeretettel
várunk minden érdeklődőt!
Márti néni, Ági néni és Niki
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Rittgasszer János 1961-ben Baján született. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Császártöltésen végezte. A
Bányai Júlia Kereskedelmi Szakközépiskola elvégzése után a pedagógus pályát
választotta hivatásul, ezért iratkozott a
Bajai Tanítóképző Főiskolára, ahol tanítói oklevelet szerzett. Itt ismerte meg párját. Megházasodott, és ez után lett jánoshalmivá.
1982-től 2013-ig, több mint 30 évig a
VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző
Iskolájában dolgozott Jánoshalmán kollégiumi nevelőként, kollégiumvezetőként,
járművezető szakoktatóként. Járművezető iskolavezetőként ő felügyelete az iskolában és tagiskoláiban folyó gépjárműoktatást. Fontosnak
tartotta a mások ügyeiért való kiállást, mások érdekeinek a képviseletét. Iskolájában szakszervezeti titkár valamint az intézményi közalkalmazotti tanácsának elnöke volt. Munkásságával kivívta kollégái szakmai megbecsülését.
Környezetével és önmagával szemben rendkívül igényes volt. Fontosnak tartotta, hogy magát folyamatosan képezze. Technika szakos tanári
diplomát szerzett, majd az ELTE-n előbb közoktatás-vezetői, majd pedagógia szakos bölcsész diplomát, két évvel ezelőtt a Szegedi Tudományegyetemen technika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.
2013-ban „külsősként” pályázta meg a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói állását. Egy olyan időszakban került az iskola élére, amikor mindenki nyugodt, kiegyensúlyozott és
kiszámítható vezetésre vágyott. Jelenléte biztonságot adott a számunkra. Tudtuk, hogy az utunkba kerülő akadályokat el tudjuk, és el fogjuk
hárítani, az előttünk álló feladatokat meg fogjuk oldani. Igazgató úr olyan
iskolát álmodott meg, ahol színvonalas az oktatás, és szívesen jár oda
diák és pedagógus egyaránt. És az álma, lássatok csodát, valóra vált.
Sajnos csak rövid ideig lehetett közöttünk, tervei megvalósításához
kevés időt adott neki a sors, de mindig önzetlen és nagylelkű volt, mindig a megoldásokat kereste, és soha sem volt rest segíteni azokon, akiknek szüksége volt a segítségre. Kollégái vezetőként is tisztelték, diákjaink szerették. Nagyon fáj, hogy itt hagyott minket. Szomorú szívvel
búcsúzunk tőle.
A Hunyadi Iskola pedagógus és diákközössége

Egészség heti program
a Hunyadiban
A Városi Egészséghét keretében iskolánk másodikos, és negyedikes
tanulói is részt vettek néhány programon.
Volt közlekedési vetélkedő, ahol kocka kirakón adhattak számot KRESZ
tábla ismereteikből. „Részeg szemüveg” használatával kellet bójákat kirakniuk, megtapasztalva, miért is nem szabad a felnőtteknek alkoholt inni
vezetés előtt.
Egészséges táplálkozásról szerzett
ismereteiket is
bővíthették ételek csoportosításával. Majd
beszélgettek a
só, cukor, vitamin, rosttartalomról, illetve
minél kevesebb
édességet és

2017. december

Pályaorientációs napot tartottunk
Iskolánkban november 14-én pályaorientációs napot tartottunk minden évfolyam számára. Igyekeztünk tartalmas és hasznos programokat biztosítani növendékeinknek.
Legkisebbjeink szituációs játékokat játszottak mesterségekből, vetélkedőket,
feladatlapokat oldottak meg e témakörben. Egyik osztályunk ellátogatott a tűzoltóságra, más osztályainkhoz látogatott rendőr, védőnő, kézműves anyuka, apuka,
lelkesen mesélve, bemutatva az ő munkájukat.
Cigány tagozatos osztályainkban ősi cigány mesterségekkel ismerkedtek, ami után még mesterségkönyvet is készítettek. Kéleshalmi diákjaink a
helyi Polgármesteri Hivatalba, a helyi fóliasátorba, és nyúltenyészetbe látogattak el. Több diákunk le is rajzolta a nap végén, hogy mi szeretne ő lenni, ha nagy lesz.
Nagyon hasznosnak tartottuk a napot, nagyon jól érezte magát gyerek,
szülő, pedagógus. Már tanítóink ötleteltek a következő évre, és nagyon várjuk a folytatást!
Nagyon köszönjük a lelkes szülők segítségét!

A 6. a osztályosaink a
Bácsgépker-hez látogattak el, s kaptak tartalmas tájékoztatást a cégnél
folyó munkáról. A 6. b és
7. b tanulói a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskolának tanüzemét látogatták
meg. I A 7. a osztályosok a
Kunvíz Szennyvíz jánoshalmi szennyvíztelepet keresték fel osztályfőnökükkel,
ahol megismerkedhettek a
szennyvízkezelés technológiai folyamataival.

Az 5. évfolyamos diákjaink játékos vetélkedőn ismerkedtek meg különféle
foglalkozásokkal,
s szereztek ízelítőt az egyes szakmák rejtelmeiből.
A felsőbb évfolyamosaink öt jánoshalmi helyszínre látogattak el. A
6. c osztály tanulói a Renner BT
művekbe látogattak, és megismerkedtek a cégnél
folyó munkával.
A látogatás után
osztályfőnökük
totó segítségével
mérte le, mennyire figyeltek diákjai a bemutató alatt. A 7. c osztály diákjai az Agroprodukt Mélykúti úti telepén
ismerkedtek meg a modern mezőgazdaság rejtelmeivel.

Köszönjük a fent nevezett cégeknek a lehetőséget, hogy dákjaink tartalmasan tölthették ezt a napot!

Verseny a hulladékcsökkentés
jegyében

sós élelmiszert fogyasszanak, helyette inkább válasszák az egészséget,
pl.: szendvicset teljes kiőrlésű kenyérből, zöldségeket, gyümölcsök és üdítők helyett vizet fogyasszanak.
A vetélkedők között jó étvággyal fogyasztották el az általunk készített
egészséges ételeket: almát, mandarint, szendvicset, sárgarépát.
A sportvetélkedőt követően müzli szelettel pótolhatták a verseny közben leadott energiát.
Köszönjük a színes programokat a szervezőknek!
Kné Harkai Klára
Iskolánk alsó tagozatos osztályfőnöki munkaközössége az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából az idén is pályázatot hirdetett tanulóinknak „Hulladékból játék, használati tárgy” címmel.
A diákok feladata az volt, hogy hulladékok felhasználásával készítsenek
akár játékot, akár használati vagy dekorációs tárgyat. Az alapanyag terén
nem volt megkötés: papír, műanyag, fém, fonal, textil, fa vagy ezek vegyesen adhatták a munkadarab anyagát.
A gyerekek most is, akár az előző tanévekben, szép számmal megmozdultak, és kreativitásukat latba vetve ötletes, dekoratív tárgyakat hoztak
létre.
A zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek:
Dági Attila 4.a osztály (bagoly műanyag kupakokból)
Szántó Mirella 2.a osztály (babaház papír dobozokból)
Fischer Linda 3.a osztály (csocsó cipős dobozból, csipeszekből)
Különdíj: Gyuris Janka 1.a osztály (karácsonyfa PET palackokból)
Gratulálok minden pályázó gyermeknek a remek alkotásokhoz!
Puskás Krisztina

Bácsalmási Térségi
matematika verseny

Hagyományosan novemberben rendezte a Bácsalmási Hunyadi János
Általános Iskola és Gimnázium a Térségi matematika versenyt. Korábbi
évekhez hasonlóan 7. és 8. évfolyamos csapatok mérhették össze tudásukat. Nagy büszkeségünk, hogy a 14 csapat közül iskolánk egyik csapata a 3. helyezést hozta el!

Részvevők: Gilicze Alexandra, Szénási Mónika, Kiss Enikő (3. hely),
Horváth Zoltán, Dudás Gergő, Pippan István, Horeczki Márk, Rácskai Zoltán, Somogyi Róbert.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Köszönjük Király Sándor vállalkozónak, hogy lehetővé tette utazásunkat a versenyre!
Szűcs Márta
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Pályaorientációs nap
a 8. évfolyamon

Matematika verseny

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya,
immár 17 éve hagyományszerűen rendezte meg elsősorban az általános
iskolák 7-8. osztályos tanulóinak szóló „JÖVŐD A TÉT!” Pályaválasztási Kiállítást. Baján a Turisztikai Központ 2017. november 14-én adott otthont a rendezvénynek.

9. oldal

„A jó barátokat nem látod,
ők mögötted állnak.”

Kopjafa avató ünnepség a Hunyadiban
Különleges, egyszeri és megismételhetetlen eseménynek lehettünk
részesei november 17-én. Ünnepélyes keretek között „avattuk fel”, köszöntük meg azt a kopjafát, amely egy 27 éves barátság kézzel fogható bizonyítéka, erdélyi barátaink nagylelkű ajándéka, s amelynek címzettje a mindenkori „hunyadisokból álló közösség”.

Hagyományainkhoz híven idén novemberben is megrendezésre került
iskolánkban a házi matematika verseny. Az első fordulóban 2-4. évfolyamon 44 tanuló mérte össze a tudását. Főleg a logikus gondolkodásra épülő fejtörő feladatokat lelkesen oldották meg a gyerekek. Tavasszal kerül
megrendezésre a második forduló, melyen már az első osztályosok is
indulhatnak.

A kiállításon elsősorban a térség középfokú intézményeivel ismerkedhettek meg a tanulók, élő szakmabemutatókat tekinthettek meg, szimulátorokon szakmákat próbálhattak ki, valamint pályaorientációs munkatársak
segítségével pályaválasztási tanácsot kérhettek.
Az elmúlt évekhez hasonlóan színvonalas, tartalmas megjelenéssel képviseltették magukat a kiállítók mind az egyes szakmacsoportokban, mind a
közszolgálati szakmák tekintetében.
Baján 46 kiállító mutatkozott be, megoszlásuk:
• 26 középfokú tanintézmény
• a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
• a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
• 3 munkáltató
• 3 felnőtt képző
• 9 közszolgálati
• és 3 egyéb intézmény
Programok között a gyerekek nagy örömére volt:
• Rendőr, tűzoltó, honvédségi szabadtéri járműbemutató
• Folyamatos tombolasorsolás
• Mezőgazdasági gépbemutató
Lehetőség volt megismerkedni különböző szakmacsoportokkal, pl. gépi
forgácsoló, lakástextil készítő, finommechanikai műszerész, gépjármű
mechatronikus, szerszámkészítő, járműkarosszéria előkészítő felületbevonó, mechatronikus karbantartó bútorasztalos, bútoripari technikus, gyakorló ápoló, ápoló, gyakorló csecsemőápoló, gyakorló gyógyszertári asszisztens, kárpitos, karosszéria lakatos, járműfényező, fröccsöntő, műanyag feldolgozó területekkel.

A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskolából 3 nyolcadik osztállyal
látogattunk el a kiállításra. Minden diák kedvére nézelődhetett, és gyűjthette az ismereteket, tájékoztatókat a középiskolákról. Kipróbálhatták a szimulátorokat, tapasztalt diákok élményeit is meghallgathatták. Nagyon bízunk
benne, hogy ez a tartalmas kirándulás segít dönteni a diákoknak a továbbtanulásban.
Győri Jánosné
osztályfőnök

Gratulálunk a legügyesebbeknek!

3. évfolyamon
I. Prikidánovics András 3.a
2. évfolymon
II. Fischer Linda 3.a
I. Szántó Mirella 2.a
III. Csernák Réka 3.a
II. Kurucz Martin 2.a
Hegyi Jázmin 3.c
Szvétek Áron Kéleshalom
4. évfolyamon
III. Pajzer Míra 2.a
I. Dági Attila 4.a
Szili Kevin 2.c
II. Penczinger László 4.a
III. Zsók Szilvia 4.c
Pusenszki Mariann - szervező

Mesemondó verseny
a Hunyadiban
November a mesemondó verseny hónapja iskolánkban. A gyerekek lelkesen készültek erre egész hónapban. November 21-én az első és második osztályosok, november 22-én a harmadikos és negyedikes tanulók állhattak színpadra.
Mindannyian pontos szövegtudásról tettek tanúbizonyságot, kedves
személyiségükkel, színes meséikkel varázslatos hangulatot teremtettek.
A díszletként álló égig érő mesefán gyűltek a neveikkel és mesecímeikkel megjelölt tulipánok. A verseny végére virágba borult a fa ezeken az
őszi délutánokon.
A következő eredmények születtek:
1. évfolyam
3. évfolyam
1. Rendek Gergő 1. a
1. Lógó Bianka 3. c
2. Matuz Bianka 1. a
2. Berecz Árpád 3. c
3. Nagy Zsófia 1. a
3. Szakály Máté 3. a
Különdíj: Lencse Dorka 1. c
4. évfolyam
2. évfolyam
1. Balázs Gábor Rudolf 4. c
1. Gusztonyi Gergő 2. c
2. Papp Kamilla 4. a
2. Szénási Botond 2. c
3. Juhász Anna Olívia 4. a
3. Sztojka Erik József 2. b
Varga Margaréta tanárnő köszönő szavait Kothenczné Harkai Klára igazgatóhelyettes asszony tolmácsolta: „… a kopjafát szívből és lélekből köszönjük, … a mi közös múltunk igazolja, hogy a barátság nem első
látásra születik, hanem felépül. Mától ez a kopjafa arra emlékeztet majd
bennünket, hogy ezt az igaz barátságot folyton tovább kell építeni, óvni
és megtartani.
Legyen ez a kopjafa barátságunk felkiáltójele!”
Ezen az ünnepélyes alkalmon búcsúztak el iskolánk diákjai egy perces
néma főhajtással és mécses gyújtással Rittgasszer János igazgató úrtól.

PET-palack és papírgyűjtés
a Hunyadi Iskolában

Minden évben kétszer csatlakozunk a
pet-palack és papírgyűjtéshez, aminek a
bevételét az erdélyi
gyerekek táboroztatására fordítunk. Ezúttal
2017. november 6-tól
november 10-ig a környezettudatosság és
jótékonykodás jegyében szerveztük meg.
Szerencsére egyre több környezettudatos család hónapokon keresztül
gyűjtögeti a feleslegessé vált dobozokat, szórólapokat és egyéb háztartási
papírhulladékot, műanyag palackot.
Ez fontos, mert az életünket hosszabbíthatjuk meg a Földön azzal, ha
szelektíven gyűjtjük a hulladékot és ezáltal kevesebb fát vágnak ki.
Ebben a félévben 1420 kg műanyagot és 4180 kg papírt gyűjtöttünk
össze, amiket konténerekben szállítottak el az udvarunkról.
Mivel ez egy nagy beruházást igénylő célkitűzés, különösen kérjük Önöket, hogy támogassák a gyerekek környezetvédelmi munkáját! Tisztelettel
kérjük, hogy az ismerősök, szomszédok figyelmét is hívják fel erre!
Kérünk mindenkit, hogyha van otthonukban feleslegessé vált PET-palack és papírhulladék, hozzák be a jánoshalmi Hunyadi János Általános
Iskolába vagy a Gazdaboltba (Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 46.)
Vigyázzunk együtt környezetünk szépségére, ne dobáljuk a szelektív
hulladékgyűjtők köré a palackokat, inkább AJÁNLJUK FEL JÓTÉKONY
CÉLRA és vigyük el a DÓZSA GYÖRGY utcai Gazdaboltba! (Piroska)
Köszönjük a Goods Marketnek, Sánta Zoltánnak, a Benkő Patikának és
a Piroska Gazdaboltnak, hogy elhelyezhetjük és folyamatosan gyűjthetjük a feleslegessé vált szemetünket! Az érte befolyt pénzből gyermekeket
táboroztatunk és az iskola udvarát szépítjük.
Köszönettel:
Baka Orsolya szervező

Az ünnepségen a magyar és a székely himnusz eléneklése után a kopjafa állítás jelentését és jelentőségét is felelevenítettük.
Az emlékoszlop leleplezésekor László Károly, a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója a következőket mondta: „ez a homoradalmási emlékoszlop az összetartozásunk, a 27 éve tartó barátságunk, a testvérkapcsolatunk jelképe. Az az öröm ihlette, amit érzünk, amikor rátok gondolunk, és veletek vagyunk. Mi, petőfisek és hunyadisok máshol vagyunk
otthon, de évtizedek óta rendíthetetlenül és konok elszántsággal járjuk
egymás házát, és amikor egymásnál vagyunk, úgy érezzük, hogy hazaérkeztünk. Ez a kopjafa erről a hazatalálásról szól…. szeretném, ha tudnátok, hogy ilyen kopjafa csak három van a világon: Jánoshalmán, Vácott és
Budakeszin.”

Sikeres mesemondónk a
Gandhi Gimnáziumban

Nagy Mariann

Pécsen a Gandhi Gimnáziumban 2017. november 21-én megrendezésre került roma mesemondó versenyen Balázs Gábor Rudolf 4. c osztályos
tanuló képviselte iskolánkat. Nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen korosztályában első helyezést ért el. Oklevéllel, emléklappal, tablettel és ajándékkönyvvel jött haza.
Ecsődi Anita

H u ny a dHUNYADI
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Hunyadisok a Páva Matinén

November 9-én két tanulócsoportunk – a 3.a és a 6.a osztály – számára
nyílt lehetőség Patocskainé Vízvári Klára tanárnő szervezésének köszönhetően, hogy Budapestre utazzon a „Fölszállott a páva” gyermekeknek szóló műsorára. A Páva Matiné célja, hogy közelebb hozza az iskolásokhoz a
népzene, néptánc világát.
A három előadásból álló sorozat harmadik műsorát tekinthettük meg a
gyerekek nagy örömére, melyben Erdély csodálatos táncaival és népdalaival ismerkedtünk. Elkápráztatott bennünket a Művészetek Palotájának
hatalmas előadóterme, a színpadi fény- és hangtechnika, a táncosok mozgása, viselete, a népdalénekes Tintér Gabriella gyönyörű hangja. Gabriellától egy népdalt meg is tanultunk a Küküllő mentéről. Sok gyermek számára
ismeretlen hangszereket is bemutattak: ilyen volt az ütőgardon és a tilinkó.

Az 1. a osztály őszi programjai

Családok életében az egyik legfontosabb esemény, amikor a kisgyerek iskolába
megy. Hiszen az itt eltöltött első napok, hetek meghatározóak abban, milyen lesz
gyerekeinknek a viszonya az iskolához. Szülők, pedagógusok egyaránt azon igyekeznek, hogy ez minél zökkenő mentesebb legyen.
A Hunyadi János Általános Iskola 1. a osztályában ezt az időszakot sok játékos foglakozás mellett egyéb tanórán kívüli programokkal töltöttük. Szeptember
végén Katona János, Rendek Gergő nagypapája segítségével lovaskocsikázással
összekötött kirándulást tettünk az Ősborókásban. A táj felfedezése, mellett volt
tökvadászat is, és még egy igazi sütőtököt is „találtunk”. Ezt természetesen az iskolában megsütöttük és el is fogyasztottuk.
Októberben piaci sétán vettünk részt. Itt két csapatot alkotva gyümölcsöket,
zöldségféléket vásároltunk. Közben felelevenítettük a környezetórán szerzett ismereteinket. A megvásárolt finomságokat az állomásparkban fogyasztottuk el. Pillangó röptetés után bizony mindenki szívesen ette a vajas kenyérhez a szőlőt, almát,
de elfogyott a sárgarépa, uborka és a többi zöldség, gyümölcs is.
Novemberben színházban voltunk, mesemondóversenyen szurkoltunk az osztály 5 tanulójáért, akik nagyon szépen szerepeltek. Sok program vár még első osztályosainkra. Szeretnénk a tanulás mellett sok más élménnyel gazdagítani iskolai életüket.
Dervadericsné Ádám Judit
osztályfőnök

Szeretet-dobókocka

A műsor végén Szalonna és Bandája – a matinén fellépő zenekar –
táncházat tartott a közönség bevonásával.
Csodálatos élmény volt ez a kirándulás, ahol belepillanthattak gyermekeink az erdélyi népzene és néptánc hatalmas kincsestárába.
Köszönet a jegyekért a Nemzeti Kulturális Alapnak, a szervezésért pedig
Patocskainé Klárika kolléganőmnek!
Puskás Krisztina

Gondoskodjunk a madarakról

Lehűlt a levegő, megnőtt és már is a forgalom a madáretetőknél, mely
még csak fokozódik, különösen akkor ha leesik a hó. Legyen nekik mindig
olajos magvakból (napraforgó) álló eleség és víz is, különösen akkor amikor napközben is fagypont alatt van a hőmérséklet,

„Meg kell tanítani a gyermekeknek, hogy mindannyian függünk egymástól.”
/Szent-Györgyi Albert/
Ennek a fontos gondolatnak a tanításához az egyik kiváló lehetőség
Jánoshalmán, hogy felkeressük a parkban a „Béke/Szeretet Dobókockát”
tanulóinkkal.
Sok felnőtt és gyermek óriási dologra gondol, amikor a béke, szeretet
szót meghallja, pedig a legfontosabb az, hogy a mindennapjainkban egyszerű gesztusokkal, apró figyelmességekkel, türelemmel, toleranciával forduljunk egymáshoz.
A megbocsájtás, elfogadás, egymás türelmes meghallgatása jó út a környezetünk pozitív irányba formálásához, és ezt már iskolás korban is lehet
gyakorolni.
„A jó szó, a szép beszéd és a meleg tekintet gyógyszer a szív számára.”
/Dr. Papp Lajos/
P.V.K.

2017. december

Vendégek az elsősöknél

November 10-én nagy izgalom volt az 1. c osztályban, vendégeket vártunk. A megbeszélt időpontban megérkeztek látogatóink, iskolánk negyedikesei!
Kedves kis bemutatkozással, műsorral, mesékkel készültek, jó tanácsaikkal elláttak bennünket.
Beszéltek az előttünk álló iskolai feladatokról és élményekről. Köszönjük
Klárika néninek és a 4. a osztálynak ezt a tartalmas délelőttöt!
S. H.

Bolhapiac alsósoknak

Már hagyomán�nyá vált alsó tagozatunkon, hogy novemberben, az Európai
Hulladékcsökkentési Héten bolhapiacot szervezünk tanítványainknak, hogy
új életet adhassanak
tárgyaiknak.
Megunt, de még jó
állapotban lévő játékok, könyvek csereberéjére került sor
november 24-én délután a 3.a osztály termében.
Nagyon várták a
diákjaink az alkalmat, hozták is sokan nagy szatyrokban a cserére szánt
holmit. Vidáman nyüzsgött a gyereksereg, jobbnál jobb üzletek köttettek.
Az igazi jó kereskedők nagyobb batyuval tértek haza, mint amekkorával reggel útnak indultak.
Puskás Krisztina

Európai Mézes Reggeli

„Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Földművelésügyi
Minisztérium idén, 2017. november 24-én (pénteken) rendezte meg az
Európai Mézes Reggeli programot.
A kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése. Figyelemfelhívás a
reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra, mivel a rossz étkezési szokások gyakran már gyerekkorban kialakulnak.
Továbbá fontos annak hangsúlyozása, hogy a méhek munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet változa-

tosságához.”
Ebben az évben a Hunyadi Iskola is csatlakozott a programhoz.
Aranylóan csillogó, folyékony kincs a méz, a természet édes, illatos, aromás ajándéka. Igaz, ezért az ajándékért egyesek keményen megdolgoznak. Például a Vancsura és Hugyi család, akik több évtizednyi méhészmúltjukkal, tapasztalatukkal igazi méhészdinasztiának számítanak. A képviselőik egyik kis diákunk anyukája és mamája, Vancsura Krisztina és Vancsuráné Dobó Ágnes jöttek el hozzánk, az iskolába az 1. c osztályba és
történeteikkel, beszélgetésekkel és receptötleteikkel ízelítőt adtak e külö-

nös csemege ezer arcából, bepillantást engedjenek méhészetük kulis�szatitkaiba, évi több ezer kilométeres vándorútjukba és bemutatták a
több millió, szorgos kis dolgozójuk semmihez sem hasonlítható, varázslatos világát.
A gyerekeknek nagyon tetszett az előadás, de igazán az villanyozta fel
őket, amikor felpróbálhatták a méhészruhát, az arcvédő kalapot és a kezükbe foghatták a füstölőt.
A játékos foglalkozás befejezéseképpen következett a mézkóstoló.
Finom kalácsra csorgattuk a különböző alapanyagú mézeket és a gyerekek megkóstolhatták azokat, jól beuzsonnázhattak.
Köszönjük ezt az ízletes, játékos délutánt.
Mné Kubatov Ágnes
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Keresztgondozás

Iskolánkban már három éve, hogy felsős osztályok „örökbe fogadtak”
egy-egy útszéli keresztet, vagy a temetőkben papok és apácák sírjait, amelyeket Mindenszentekre igyekeznek megszépíteni. Az örökbe fogadó osztályok egy része már elballagott, azonban a leghűségesebb csoportok ebben
a tanévben is kitakarították, rendbe tették, felvirágozták az általuk három
éve választott keresztet vagy sírt. A gyerekek szívesen segítettek ebben
a nemes feladatban. A képen a 7.b osztályos diákok szorgoskodnak Mikó
Zsuzsi néni irányításával.
Kasziba Magdolna

Szent Erzsébet ünnepe a Szent
Anna Katolikus Óvodában!

Iskolánk az idei
tanévben két csapattal is nevezett
az országos Floorball Diákolimpiára. A körzeti küzdelmek Baján kerültek
megrendezésre,
ahol a „B” csapatunk nagy erőfeszítés árán a harmadik helyet szerezte meg, mely sajnos nem jelentett
továbbjutási lehetőséget, mivel körzetenként csak az első két team juthatott tovább. A „B”
együttes tagjai: Bánfi Ádám, Evanics Milán, Kenderesi Olivér, Lengyel
László. Az „A” csapatunk viszont nagyon szép játékkal veretlenül harcolta
ki magának a továbbjutást. Tagjai: Király Krisztián, Turú Dávid, Varga Bence, Varga Benjamin.
A megyei döntőre november 15-én került sor Mélykúton, ahonnan szintén az első két helyezett juthatott tovább. A tagok az utolsó pillanatig harcoltak, ám a végső meccs hajrájában belőtt gól miatt kikaptunk a bajaiaktól 2:1-re,mivel volt már egy vereségünk, így pontunk csak a harmadik hely
megszerzésére volt elegendő. Ezzel sajnos nem sikerült továbbjutni az
országos elődöntőbe.
Az eddig mutatott játékunk és elért sikereink alapján jövőre újra indulunk,
és meg sem állunk az országos döntőig.
Külön kiemelném Varga Bence játékát, aki mindkét selejtező során a legtöbb gólt szerezte, és meghívást kapott az U11-es Mélykúti válogatottba is.
Ezúton is gratulálok a csapatoknak!
Sódar Béla Balázs

Együtt lenni Jó!

Felső tagozatos pedagógusaink a munkaidőn kívül is szívesen töltik idejüket együtt. A baráti kapcsolatok, a törődés, az egymásra való odafigyelés megalapozta az október 27-én tartott közös vacsora kellemes hangulatát is. Hálánkat fejezzük ki Molnár Istvánnak, aki a helyszínt, és az alapanyagokat felajánlotta, illetve nem utolsó sorban köszönjük Kovács Imrének a fejedelmi falatokat.
Szente Mariann

Réges-régen élt egyszer egy királylány, akit Erzsébetnek hívtak. Kiskorában, amikor férjhez adták, Wartburg várába került. Segítette a szegényeket, sokat jótékonykodott, imádkozott és ápolta a betegeket. Egy alkalommal azt kérte férjétől, Lajostól, hogy szeretne építtetni egy árvaházat, ahol a szegény betegeket gondozhatja.
Férje örömmel segített a tervében és néhány hónap múlva meg is épült az árvaház. Erzsébet az árvaházban ápolta és segítette a szegényeket. Egy nap férje Lajos,
megkérdezte tőle, mit visz már megint a kötényében (mert Lajos anyukájának,
Zsófia fejedelemasszonynak nem tetszett Erzsébet jótékonykodása), és láss csodát,
a köténykében lévő kenyér rózsává lett! Lajos ekkor értette meg, hogy Isten mindig megsegíti azt, aki az Ő nevében cselekszik. Erzsébet még ezután is, egész életében a szegények, árvák, betegek jótevője volt.

Ez a kedves történet minden év novemberében, Erzsébet névnapja közeledtével megmelengeti szívünket, ahogy készülünk a kenyérszentelés ünnepére. Óvodánk apraja- nagyja ellátogatott a Felsőbácskai Műmalom Malomipari Kft. által
üzemeltetett jánoshalmi üzembe, ahol Horváth Sándor vezetésével megnézhettük,
hogy őrlik a búzát, és hogy készül el a liszt, amiből később kenyér lesz a pékségben.
Idén a Borotai Pékség látott minket vendégül, ahol megnézhettük a kenyerek, péksütemények sütését. Minden kisgyermek egy kiflivel tért haza.
Ezen a héten készültek az ékes koronák, valamint Szent Erzsébetet ábrázoló színezők, melynek kötényét szalvétából készült rózsákkal díszítették. Minden csoport gyermekei együtt gyúrták és szaggatták a pogácsa tésztáját, amit megsütve el is fogyasztottak. November 17-én megrendezésre került a kenyérszentelés
ünnepünk nyílt nap keretében, ahol Tamás Sándor káplán megszentelte mindennapi kenyerünket. Óvodásaink verset mondtak és énekeltek arról, hogy készül a
kiscipó és a nagyanyó kenyér, mit csinál egy kisgazdaasszony és egy lisztes molnár.
Óvodánk dráma csoportja „A rózsa csoda” előadásával koronázta meg ünnepünket,majd az óvó nénik közös éneke (Szilvi néni fuvolakíséretével) zárta a műsort.
Szeretnénk megköszönni Brenner Tündének és Horváth Sándornak, hogy közreműködtek a malomlátogatásban, továbbá a Borotai Pékségnek, hogy szeretettel
fogadták gyermekeinket, ezzel is lehetővé tették ünnepünk kiteljesedését.
Szabóné Tettinger Adrienn
óvodapedagógus

Floorball Diákolimpia

11. oldal

sához szükséges tudás és készségek megszerzésének támogatása a szülők bevonásával.
Projektünk az iskolás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését szolgálja.
Célunk, hogy a programsorozat végére a gyermekek és családjaik egészségtudatos életmódra váltsanak, tudatosan fejlesszék az egészség- és mozgáskultúrájukat. Igényük legyen a mozgásra és a helyes táplálkozásra, illetve ami talán a legfontosabb, hogy a programban megszerzett tudásukat a program lezárása után is
hasznosítsák.
Fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják, milyen pozitív hatással van rájuk a
megváltozott életmód: teljesítőképességük nő, koncentrációs képességük emelkedik, lelki és fizikai állapotuk stabilizálódik. Ezzel egyidejűleg a diákok megértsék,
milyen káros hatásai vannak az egészségtelen táplálkozásnak.
A tanulók a program végére az egészséges táplálkozáshoz szükséges tudással,
készséggel és kompetenciával rendelkezzenek. Mindezeket szolgálja a kulturált
környezet megteremtése a tanulók számára. A program végére az iskolai étkezőnk
bútorzata is megújul, és ivókutak kerülnek kihelyezésre az intézmény területén,
hiszen az egészséges életmódnak nemcsak a rendszeres testmozgás és a változatos, minden élelmiszercsoportot tartalmazó táplálkozás, de a megfelelő folyadékfogyasztás is elengedhetetlen része.
Adó 1% megköszönése:
Köszönjük a gyermekek, a szülők és az intézmény dolgozóinak nevében mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át, összesen 401.000 forintot, a
Jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány javára ajánlották fel.
Ebben az évben kapott támogatásokat a gyerekek környezetének szépítésére,
javítására, rendezvényeink (ballagás és tanévzáró jutalmai, díjai, Szent Gellért napi
kirándulás útiköltsége, sportolóink utazásának segítése) támogatására, a tanulók jutalmazására, rászoruló gyerekek támogatására (hátrányos helyzetű gyerekek szemüvegvásárlásának segítése) fordítottuk. Az óvoda udvarán felépült a rég
várt játszótorony is.
A jövőben is számítunk támogatásukra, melyet előre is köszönünk!
Kérjük, támogassa adója 1%-val óvodánk és iskolánk közös alapítványát
JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.
Adószám: 18341797-1-03

Jövőd a tét!
Pályaválasztási Kiállítás 2017

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya tizenhetedik alkalommal rendezte meg a Pályaválasztási Kiállítást Baján, melyre a pályaválasztás előtt álló 7-8. osztályos tanulókkal mi is ellátogattunk. A kiállításon első-

sorban a térség középfokú intézményeivel valamint duális partnereikkel
ismerkedhettek meg az érdeklődők, emellett tájékozódhattak továbbtanulási lehetőségekről, felnőttképző-intézmények ajánlatairól és élő szakmabemutatókat tekinthettek meg.

Komáromi Róbert

Diákjaink így vélekedtek
a kiállításról:

Vlasics Erik: Tetszett, mert az iskolákról sok mindent meg lehetett tudni, és ki
is próbálhattunk dolgokat.
Galgóczi Réka: A pályaválasztási napban az tetszett a legjobban, hogy az iskolák, szakjaikat is bemutatták. A rendészetinél még meg is bilincseltek engem és a
barátnőmet. Ajándékként kaptunk lufit, karkötőt és törlő kendőt is. A kvíz játékok
szórakoztatóak voltak.
Király Erika: Nekem ezért tetszett a kiállítás, mert lehetőséget biztosított, hogy
kérdezzünk anélkül, hogy sokat kellene utaznunk a különböző iskolákhoz. Szórakoztató volt, mert kvízt töltöttünk, hajtogattunk, sebet készítettünk stb.
Pápai Gergő: Sok érdekes intézmény jelent meg a rendezvényen, több dolgot
megtudhattunk arról az iskoláról, ahova szeretnénk menni. Az iskolák képviselői
felkészültek voltak, mindenfajta kérdésre válaszoltak. Tetszett, hogy minden intézmény külön-külön programmal szolgált azzal kapcsolatban, amit szakjaikkal nyújtani tudnak.
Horváth Lotti: Érdekes iskolákat ismerhettem meg. Olyanokat is, amelyeket
eddig nem vettem figyelembe, de most már érdeklődöm irántuk. Igaz, hogy rendkívül zsúfolt volt a kiállítóterem, de megtaláltam, amit kerestem.
Komáromi Alexandra: Engem a közgazdász- és a rendészet ág érdekelt. Mindkét
irányban találtam iskolákat, és tágult az érdeklődési köröm is.
Hajnal Bálint: Baráti társaságokba tömörülve néztük végig a kiállítást. Közel két
óra tartózkodás után már mindenki megismerte jövendőbeli iskoláját, így magabiztosan vághat neki majd a továbbtanulásnak.
Fenyvesi Gábor: Mindent alaposan végignéztünk, kicsit zsúfolt volt, de teljes
mértékben megérte ellátogatni oda. Sok intézmény érdekes előadást tartott, és
érdemes volt odafigyelni akkor is,ha nem érdeklőttem az iskola iránt.
Király Kevin: Több iskola is képviseltette magát. Összességében jól éreztem
magam, és sok mindent megtudtam az középiskolákról.
Lancsárovics Martin: Jól éreztem magam és örültem, hogy elmehettem. Rengeteg iskola bemutatkozott, több felkeltette az érdeklődésemet is. Számos helyen
ajándékokat is osztogattak. Leginkább a tekós lányokkal,fiúkkal beszélgettem. Iskolájuk nagyon megtetszett, sokat segítettek, hogy milyen irányba is induljak el.
Kenderesi Kíra: Sok iskola mutatta be magát, melyet érdekes programokkal, feladatokkal színesítettek. Kicsit zsúfolt volt a terem, de nagyon jó volt olyan iskolákat is megismerni, melyekről előtte nem hallottunk.
Lejegyezte: Szente Mariann

Alapítványi hírek

Iskolánkban és óvodánkban, a pedagógiai programban és a szürke hétköznapokban is nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre. Ennek
fontos része az egészséges táplálkozás megalapozása, a helyes étkezési szokások
kialakítása, a helytelen táplálkozás következményeiről való tájékoztatás.
Intézményünk nevelési elvei szerint minden tevékenységével szolgálja a gyermekek egészséges testi, lelki és szociális fejlődését, harmóniáját.
Alapítványunk
pályázatot
adott
be
és
pozitív
elbírálást kapott a Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok című pályázatban.
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.8.5-17
Cím: Egészséges menza Jánoshalmán
A pályázat célja, a köznevelésben részt vevő gyermekek EGÉSZségestáplálkozá-

JÁTÉK- JÁTÉK- JÁTÉK
Előző havi játékunk
szerencsés nyertese
Deákfalvi Barnabás,
aki szüleivel vette át
nyereményét. Szívből
gratulálunk!

Kedves Óvodások!
Kössétek össze a szaggatott vonalakat, és színezzétek ki a kapott ábrát! Szüleitek, nagyszüleitek segítéségével nyírjátok ki a képet, névvel, szülő telefonszámával
ellátva dobjátok az iskola postaládájába! Határidő: december 20.
-----------------------------------------------------------------
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Tájékoztató

a kitüntető címek adományozásáról
Jánoshalma Város Képviselőtestületének rendelete alapján
minden évben lehetőség van
„Jánoshalma Város Díszpolgára”
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”
„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”
„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város Egészségügyéért”
„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”
„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”
„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj
cím adományozására.
Az egyes címek adományozásának konkrét feltételeit a 19/2008(IX
.12.) Ör. sz. rendelet szabályozza.
A címek adományozására javaslatot tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak
negyede ,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett
társadalmi, gazdasági szerveze-

tek, intézmények,
d.) egyesületek szakmai, szövetségek, kamarák, érdekképviseleti
szervek, egyházak,
e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos
állampolgár,
f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot tehetnek fentieken kívül az
egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság munkavállalói.
Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult egy
alkalommal díjanként csak egy személyre (közösségre) tehet javaslatot.
A javaslatokat 2018. március 1.
napjáig Jánoshalma Város Polgármesterének kell megküldeni. (
Polgármesteri Hivatal
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)
A javaslati lap és a rendelet a
www.janoshalma.hu címen elérhető, letölthető.
Jánoshalma
Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Igaz méhek megkerültek
K. Zs jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017. június
20-án 10 óra és 2017. június
22-én 13 óra közötti időben a
Jánoshalma, területén található csak részben bekerített
és kapu nélküli volt sertéstelep udvarában lerakott méhkaptárai közül 5 db-t eltulajdonított. A lopással okozott
kár: 225.000 Ft.
Az ügy felfüggesztését követően, érdemleges információ merült fel az
ügyben így a nyomozás tovább folytatására került sor, melynek során
K T Jánoshalmi lakos gyanúsítotti kihallgatására : 2017. október 18-án
került sor, valamint a sértett kármegtérülésére.
Az ügyet K.T. gyanúsítottal szemben vádemelési javaslattal a Kiskunhalasi Járási Ügyészségnek a helyi rendőrőrs megküldte.

MINDEN KEDVES
ÜGYFELÜNKNEK,
VÁSÁRLÓNKNAK
BOLDOG
KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!

Műszaki
kereskedés

––Autó és gép
alkatrészek(csapágy, szimering,
ékszíj, szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151,
+36-20/3812-599

2017. december

A dietetikus tanácsai

Az ősz aranyszínű
csemegéje
A sütőtök ős hazája Közép- és Dél-Amerika trópusi része. Az inkák, a maják és
az aztékok jellegzetes táplálékai közé tartozott. Amerika felfedezése után került
Európába, hamar közkedveltté vált. A XVI.
század óta ismert és termesztett növény
Magyarországon is. A tél közeledtével az
egyik legkedveltebb csemege a sült tök.
Sok cukrot, vitaminokat, fehérjét és rostokat
tartalmaz, szénhidrát tartalma pedig közel
annyi, mint a burgonyáé.
November közepén van szezonja; ilyenkor minden zöldségesnél, szupermarketben és piacon roskadoznak alatta a polcok. Aki ilyenkor bespájzolja, egész télen
fogyaszthatja.
Érdemes is minél gyakrabban fogyasztani, mert nemcsak finom és változatosan
elkészíthető, hanem nagyon egészséges is.
Szénhidrát tartalma, karotin- és C-vitamin mennyisége is felülmúlja a többi tökfajtát. Energiatartalma 80 kcal/100 gramm,
16,5 g szénhidrát van 100 grammjában.
Fehérje, rost és zsírtartalma elenyésző,
annál gazdagabb a különböző, A-, B1, B2,
B3, B6, C, E vitaminokban, folsavban és

pantoténsavban. Ásványi anyagok bő forrása is, például magas kálium-, foszfor-,
vas-, réz-, mangán tartalma miatt. Kálium
tartalma miatt vérnyomás csökkentő és vízhajtó hatása is van. Az antioxidánsok és
karotinoidok pedig megkötik a szabad gyököket, erősítik az immunrendszert, így hozzájárulnak a keringési betegségek és a
daganatok megelőzésében. A tökmagolaj
kedvező élettani hatású, hiszen omega-3zsírsav van benne.
Húsz dekagramm sült vagy főtt sütőtök napi A-vitamin-szükségletünk több mint
dupláját tartalmazza. Az „A” vitamin nagyon
fontos a látás és a szemek egészségéhez.
A zöldségben bőven vannak karotinoidok
is, amelyek élénk narancsszínét adják, és
amelyek közül a béta-karotint a szervezet
A-vitaminná alakítja át.
A sütőtök magas rosttartalmának köszönhetően igen laktató étel, közben viszont
csupán kevés kalóriát tartalmaz. Nem véletlenül a babaételek kedvenc alapanyaga,
hiszen tápanyagban dús, mégis nagyon
könnyen emészthető.
Faragóné Hován Éva Dietetikus

E mail: dagi.jozsef@gmail.com

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala

FELHÍVÁS
A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság

emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívólevelet kapnak, akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek
részt, vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél felmutatásával a vizsgálat ingyenes,
háziorvosi beutalóra nincs szükség

A jánoshalmai nők 2017. december 12. és 16. között kapnak meghívót.

A vizsgálat helye:
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1. Mammográfiás Szűrőközpont
A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő
és Oláhné Tölgyesi Ildikó vezető operátor készséggel szolgáltat további információt a 77/522-072 telefonszámon.
Akinek a meghívólevélben jelzett időpontban nincs módjuk a szűrővizsgálaton megjelenni, a fent megadott
telefonszámon új időpontot kérhetnek.
Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!
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Megyei gazdakörök konferenciája Kecskeméten

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Bács-Kiskun megyei
küldöttgyűlése 2017. november 24-én megtartotta alakuló ülését,
ahol megválasztották a megyei tisztségviselőket, köztük a NAK
megyei elnökét, Gáspár Ferencet.
A 2017. november 3-i kamarai választások eredménye alapján a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz)
és 17 támogató szervezetének küldöttjelölt-listáján szereplő személyek alkotják a 90 fős megyei küldöttgyűlést. A Bács-Kiskun
megyei küldöttgyűlés 2017. november 24-én megtartotta alakuló
ülését, ahol megválasztották a megyei elnököt és alelnököket, az
Etikai Bizottság tagjait, a kamarai osztályok megyei vezetőit, illetve
azt a 15 országos küldöttet, akik az országos küldöttgyűlésen képviselik a megyét.
A NAK Bács-Kiskun megyei elnökének Gáspár Ferencet választották, az ő munkáját 7 alelnök: Kákonyi Károlyné (Agroszolg-Trade
Kft.) mezőgazdaságért, Molitorisz Károly (Univer-Product Zrt.) élelmiszeriparért, Dr. Ódor József (BÁCSKA Erdőszövetkezet) vidékfejlesztésért, Kovács László Zsolt általános agrárgazdasági ügyekért,
illetve Gubán Gyula, Farkas László, Csanádi Lajos helyi földbizottsági ügyekért felelős alelnökök segítik.
A megyei küldöttek maguk közül Kovács László Zsoltot, Gubán
Gyulát, Balogh Károlyt, Horváth Gábort (Viador Vagyonkezelő Szövetkezet), Kákonyi Károlynét (Agroszolg-Trade Kft.), Borbély Istvánt, Haskó Lászlót, Varga Istvánt, Szentpéteri Attilát, Sulyok
Ferencet (KEFAG Kiskunsági és Faipari Zrt.), Holló Mátyást, Tóth
Józsefet, Bőthe Bélát (Dávodi Augusztus 20 Zrt.), Jeskó Zsuzsan-

nát (AVILAND 2001 Baromfifeldolgozó Kft.) és Vancsura Józsefet
választották országos küldöttnek.
A megyei Etikai Bizottság tagja lett Horváth Gábor (Viador
Vagyonkezelő Szövetkezet), Haskó László, Vancsura Kornél és
Gyenes István.
A NAK országos küldöttgyűlése 2017 májusában határozott
arról, hogy a hatékonyabb működés érdekében a tisztújítás alkalmával átalakul a kamarai szakmai osztályok rendszere. Országosan és megyei szinten az összevonások és racionalizálások révén
az eddigi 15 helyett 9 osztály megalakítására van lehetőség, ebből
a megyében 9 db osztály jön létre. A Szántóföldi növénytermesztési és beszállító ipari osztályt Thám József, a Kertészeti és beszállító ipari osztályt Varga István, az Állattenyésztési és beszállító ipari osztályt Vajda Tamás (Integrál-Group Kft.), az Élelmiszer-feldolgozási osztályt Molitorisz Károly (Univer-Product Zrt.), az Élelmiszer-kereskedelmi osztályt Ribárszki Zsolt (Juice Product Zrt.),
a Kistermelői és helyi kezdeményezések osztályt Szántó István
(Szántó 2002 Kft.), az Erdő-, vad-, és halgazdálkodási osztályt
Sipos István Károly, az Együttműködés, fiatal gazda és innovációs
osztályt Hegedűs Zsolt, a Környezeti, vízgazdálkodási és fenntarthatósági osztályt Szabó Jenő vezeti a megyében.
A megválasztott megyei tisztségviselők megbízatása 5 évre szól.
A köztestület tisztújításának utolsó állomása az országos alakuló
küldöttgyűlés lesz. Erre 2017. december 20-án kerül sor Budapesten, a Parlament Felsőházi termében.
Forrás: BAON.HU
A Bács-Kiskun Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alakuló ülése
A megválasztott 90 fős megyei küldöttgyűlés 2017. november
27-én tartotta alakuló ülését, ahol megválasztották a megyei tisztségviselőket, többek között Farkas Lászlót gazdakörünk elnökét
is, aki a helyi földbizottsági ügyekért felelős alelnökök egyike lett.
Gratulálunk elnökünknek e fontos tisztségre való megválasztásához, munkájához további sikereket kívánunk.
Fajszi Ferenc

MÁRTON-NAPI BÁL 2017
„Aki Márton napján ludat nem eszik, egész évben éhezik.
Aki Márton napján újbort nem iszik, egész évben szomjazik.”
E népi bölcsességet is figyelembe véve határozta el Gazdakörünk Vezetősége, hogy több év kihagyása után, újra megrendezi
a MÁRTON-NAPI újborok kóstolóját és bálját. Az elhatározást tettek követték. A rendezvényt komoly szervezőmunka előzte meg,
mindenki igyekezett a rábízott feladatokat teljesíteni. Ennek eredménye, hogy bálunkon több mint 280 személy vett részt. Rendezvényünk helyszíne a Korzó Étterem volt, ahol a vajdasági testvérszervezetünk küldöttségei is képviseltették magukat.
A vacsora előtti aperitif után Farkas László elnökünk köszöntötte a vendégeket, majd átadta a szót gazdakörünk örökös tiszteletbeli elnökének Dági Józsefnek, a rendezvény fővédnökének. Aki a
Márton-napi hagyományok eredetéről tartott egy rövid tájékoztatót
a vendégeknek, majd megnyitotta a bált.
A vacsora menüje is alkalmazkodott e jeles naphoz. Az esti
étlap: Liba erőleves lúdgége tésztával, liba sültes tál párolt káposztával, burgonyapürével, utána lúdláb tortaszelet, éjfélkor liba fasírozott. Ezek mellett minden asztalnál fonott kalács és pogácsa állt
a vendégek rendelkezésére.
Vacsora után Ádám Gyulának a Kunvin Kft vezetőjének, a borotai Kiss Ferencnek, Takács Tamásnak, a hajósi Terbe Pincészetnek
és Balázs Istvánnak az újborait kóstolhatták meg a vendégeink. Az
újbor kóstoltatóknak ezúttal is szeretnénk kifejezni köszönetünket.
Éjfélkor következett a tombolasorsolás, melynek egyik fődíja egy 2 személy részére szóló wellness hétvége volt, melyet
Herczeg Tamásék nyerték meg.
A hajnalig tartó bálban a zenét a Kék ingesek szolgáltatták. Rendezvényünk sikerét az is bizonyítja, hogy az utolsó vendégek reggel ½ 6 órakor távoztak el az étteremből.
Gazdakörünk vezetősége ezúttal is szeretné megköszönni
mindazoknak a személyeknek a munkáját, akik aktív közreműködésükkel részt vettek rendezvényünk sikeres lebonyolításában.
Külön köszönet illeti rendezvényünk támogatóit.
Ők a következők voltak:
Teremdíszítés: Ötvös Klaudia, Ötvös Tiborné Szabó Dóra,
Kovács Bianka, Gilicze Péter, Gilicze Adrián, Gilicze Alexanda,
Deákfalvi Mónika, Tóthné Galgóczi Edit, Zámbó Zoltán, Takács
Ivett, Zsebi Szilvia és Kiss Róbert.
Támogatás: Malustyik Béla, Pethő Zoltán, KUNVIN Borászati Kft, Fárbás Gábor, Kincsvadász, PRACTICE-CA Kft, UNIVER
COOP Zrt, SÜNI Papír, Írószer Nyomtatványbolt, Stílus Lakásfelszerelési üzlet, Korzó Étterem, Takács Tamás, Ötvös Tibor, Farkas
László és Sarok Sándor.
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ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

2017. december 24. vasárnap
2017. december 25. hétfő
2017. december 26. kedd
2017. december 27. szerda
2017. december 28. csütörtök
2017. december 29. péntek
2017. december 30. szombat
2017. december 31. vasárnap
2018. január 1 – 4 között
NYITÁS 2018. január 5-én, péntek
Fajszi Ferenc

10:00 – 12:30
ZÁRVA
ZÁRVA
NYITVA 10 – 22
NYITVA 10 – 22
NYITVA 10 – 24
NYITVA 10 – 24
NYITVA 10 – 19
ZÁRVA
10 órakor

Minden Kedves Vendégünknek
Boldog, békés ünnepeket kívánunk!
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3. Tel.:
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.
janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő, szerda,
péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet
személyesen, vagy telefonon

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A s ze nny ví zcsator na ber uhá z áshoz kapcsolódó há z i
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet :
0 6 -77/4 01- 0 01 és a 0 6 -77/4 01- 3 4 4 tele fonokon

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók.
Alkalmakra és folyamatosan.
Irodák és közösségi terem.

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!

Decemberi akciók!
SZALONCUKOR többféle

899.- Ft/kg (899.-Ft /kg)

Kőbányai sör 2l/kiváló ár !!!

586.-Ft/db (292,5.- Ft/l )

Rama tégla margarin 500 gr

410.-Ft/db (810.-Ft/kg)

Koronás kristálycukor 1 kg-os

BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

MINDEN JÁNOSHALMI LAKOSNAK
BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

199.-Ft /db (199.-Ft /kg)

Lorilux 4 l mosógél többféle 1149.-Ft/db (287,25 Ft/l)

Békés Boldog Karácsonyt,
sikerekben Gazdag és egészségben
bővelkedő Újévet Kíván

a Hangya ABC és a Non-Stop ABC csapata

STÍLUS
ÜZLET
Decemberi akciója

Számos
karácsonyváró
akciók egészen
december 24-ig !

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2017. november hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Fajszi László
Faragó Józsefné
sz: Vuity Mária
Török József
Faddi Mihályné
sz: Nagy Terézia
Berg Istvánné
sz: Nagy Margit
Juhász Máté
Racsmány Istvánné
sz: Lakatos Krisztina
Ádám Tibor
Török Jánosné
sz: Dudás Mária

élt: 52 évet
élt: 87 évet
élt: 94 évet
élt: 89 évet
élt: 83 évet
élt: 76 évet
élt: 75 évet
élt: 58 évet
élt: 95 évet

Faddi Sándorné
sz: Binszki Mária Magdolna élt: 84 évet
Ravasz László
élt: 74 évet
Tamás Józsefné
sz: Molnár Mária
élt: 92 évet
Király Márta
élt: 40 évet
Jekl Ferenc
élt: 70 évet
Varga Mihályné
sz: Tüske Mária
élt: 95 évet
Takács Lászlóné
sz: Jadron Erzsébet
élt: 87 évet
Halász László
élt: 87 évet
Győri Béla
élt: 55 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!
A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kös zön et et
mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek gyászs zert art ás án,
tem et és én megj el ent ek, sír j ukr a vir ág ot, kos zor út hel yezt ek, s ez
zel a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

2017. évi bérleti díj
készpénzben történő kifizetése

2017. december 11-től december 14-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8 00 –1200 és 13 00 –15 00
2017. december 15-én: 8 00 –12 00
Kifizetés helye: Agroprodukt Kft . székhelye:
6440 Jánoshalma Kölcsey utca 28.

Vásárolj
üzletünkben és nyerj
egy LED televíziót!
karácsonyra
Minden kedves
vásárlónknak békés,
ünnepeket!

Jánoshalma, Dózsa Gy.
u. 69.
Tel.: 06-30/529-7407

2017. december hónapban
nem lesz vásár
Jánoshalmi
tűzoltók hívószáma:
06-77/401-070
Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA KISS

ATTILA

gázszerelő mester,
Jánoshalma, Bem J. u. 114.

Tel.: 06-20-32 39 906

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők
megbízásából 2017. november hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:
Lukács Gyuláné (1954)
Zsebi Sándor (1935)
Óvári Zoltán Antal (1968)
Holka Terézia (1939)
Pásztor Márta (1953)
Vida Lajos (1953)
Rapavi Kázmérné sz. Bóna Ilona (1935)
Hoffmann Lászlóné sz Péntek Jolán (1953)
Dudás Jánosné sz. Illés Gabriella (1928)
Grizák Mihály (1949)
Ruzsa Ida (1937)
Markotics Ferenc (1950)
Maczkó András (1920)
Kolompár Csaba (1968)
„A halál csak egy állomás az örök vándorlásban,
röpke pillanat az idő végtelenségében.”
G. Hajnóczy Rózsa

Nagy Zsolt ügyvezető
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A Jánoshalmi Futball Club
novemberi mérkőzései
U-16-os csapatunknak október végén befejeződött az őszi szezon.
Felnőtt mérkőzés:

November 5.
Jánoshalmi FC- Bácsalmás 3:0 (0:0)

Gólszerzők: Balázs Dávid Mihály, ill.
Jeszenszky Roland 2.
A mérkőzés-annak ellenére, hogy a tabellán
jelentős volt a két csapat közti pontkülönbség- rangadónak számított, hisz vendégeinket fűtötte a bizonyítás vágya
a „szomszéd vár” ellen.
Nenad Florin edző: Tisztában voltunk azzal,
hogy ellenfelünk kettős erőbedobással küzd
majd ellenünk. Ezt a buzgóságot egyes
védőik túlzásba is vitték,s nem egyszer
csak szerencsével kerülték el játékosaim a durva belemenések okozta sérülést.
Higgadt tudott maradni a csapat és nem
vettük át ellenfelünk durva stílusát. A sorozatos támadások aztán a második félidőben meg is hozták a várt győzelmet . Gratulálok az egész csapatnak. Ezzel a győzelemmel bebiztosítottuk második helyün-

15. oldal

AIKIDO JÁNOSHALMÁN

ket a tabellán.
U-19-es mérkőzés:
Jánoshalmi FC- Bácsalmás 2:0 (1:0)

Végre jól is játszott, és a három pontot
itthon tartotta csapatunk
Gólszerzők: Tusori Lajos Gergő, Nemes
Martrin
Felnőtt csapatunk a novemberi hónapot
végig edzette, s Florin edző decemberre
adott pihenőt. Január 2-tól kezdődik a tavaszi alapozás egészen a várhatóan február végi rajtig.

Egyesületünk
Boldog karácsonyt és
új esztendőt kíván
Jánoshalma polgárainak!
Horváth Mihály
elnök

2017-ben is megrendezésre kerül a

Szilveszteri foci kupa.

Minden csapatot szeretettel várunk.
Nevezni lehet a sportcsarnokban.
nevezési határidő: 2017. december 18-ig.

Egyéb részletek Szabó Kornél sportszervezőtől.
Tel: 06-77-401-356 vagy 06-30/655-41-76

Kézilabda Híradó
December 16-án ünnepeljük a szakosztályunk 50 éves évfordulóját !

Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és szerencsés
új évet kíván a női kézilabda csapat !
Rátainé Marika

Mi is az AIKIDO?

Az aikido egy tradicionális alapokra épülő modern,
japán harcművészet. Alapítója Uesiba Morihei japán
nagymester.
Az aikido gyakorlati technikái a kifinomult mozgáson,
az ellenfél erejének elvezetésén, és annak az ellenfélre
való visszafordításán vagy
szétszórásán alapulnak. Az
Alapító megfogalmazása
szerint, az aikido egy olyan
Út, amellyel le tudjuk győzni
a konfliktusokat magunkban,
és amellyel békét teremthetünk a Világegyetemben.
Ennek megfelelően az aikido
gyakorlása során nem létezik ellenfél vagy ellenség, hanem partner van, akit vezetnünk és irányítanunk kell. A gyakorlónak tehát nem a pusztításra, hanem minden esetben az építő jellegű konfliktus-kezelésre kell törekednie.
Az AIKIDO szó jelentése:
AI – jelenti az egységet, az egyesítő cselekvést, az egyesülést,
a harmóniát
KI – távol-keleti gondolkodásban az univerzumot átható egyetemes energia megnevezése,
DO – fordítása ösvény, út, módszer, az emberiség szolgálatában
végrehajtott feladat
Tehát összességében az AIKIDO jelentése: „Az Univerzum energiájával való egyesülés útja”
Aikido Jánoshalmán:
Az Aikido 2010 óta van jelen Jánoshalmán. Kezdetben Szilágyi Szabolcs 1 danos mester irányításával folytak az edzések a
FM ASZK tornatermében. 2016-ban vettem át a dojo vezetését és
jelenleg a Haász Sportcentrumban vannak edzéseket kedden és
pénteken 19:00 órától 20:30 óráig–ig. Klubunk a kecskeméti Sumikiri Dojo, Jánoshalmi Csoportjakét működik Kisházi Ákos 4. danos
mester irányítása alatt.
A jánoshalmi csoportban jelenleg 16 fő gyakorol heti rendszerességgel.
Az Aikido szellemisége kizárja a versenyzést, de a tanulók éven-

te több alkalommal is számot adnak tudásukról övvizsga keretében.
Az Aikidoban akárcsak más japán harcművészetben megkülönböztetünk tanulófokozatokat (kyu) és mesterfokozatokat (dan).
A kyu fokozatot visszafelé számolják, tehát minél kisebb szám
szerepel a kyu szó előtt, annál nagyobb tudással rendelkezik a
tanuló. A dan fokozatok esetében viszont fordítva történik a számozás. Minél nagyobb szám áll a dan szó előtt annál jártasabb a gyakorló a harcművészetben.
Jánoshalmi Aikidokák a közelmúltban tartott övvizsgákon nagyon
eredményesen szerepeltek:
Horváth László Péter Budapesten, központi vizsgán 4 kyu fokozatot szerzett.
Kecskeméten tartott vizsga alkalmával az alábbi eredmények
születtek:
7.kyu : Spitzer Ákos
6.kyu: Meszes Éva, Matuz Nikolett, Csala Levente, Csiszár
Bence.
Amennyiben a cikk felkeltette érdeklődését látogasson el edzéseinkre és ismerkedjen meg az Aikidoval. Várunk minden 12. életévét betöltött jelentkezőt.
Edzések helye: Haász Sportcentrum Jánoshalma, Jókai u. 64.
Kedden és Pénteken 19:00 órától 20:30 óráig.
Kelle András 1 dan

Nordic Walking hírek

BOR

A MINDENNAPOKRA!

A Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség JATESZ Nordic Walkig csapata november 11-én egy 5 km-es rövid túrát szervezett.
A túra útvonala: Jánoshalmi motorosok klubháza Kisráta - Agyagos út - Király tanya - Oncsa sor. A napsütéses szép őszi időnek köszönhetően a 23 résztvevő egy kellemes és vidám túrán vehetett részt, legfiatalabb túrázok pedig játékosan, néha meg-meg állva, kicsit homokozva teljesítették a távot.
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Október Kupával emlékeztünk 56’-ra
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója hétfői napra
esett. Kiváló alkalmat adott ez egy egész napos labdarúgó tornára, ahol a
környékbeli baráti alakulatok összemérhették erejüket a pályán. A pályán
kívül pedig biztosítottuk számukra, hogy egy baráti hangulatban elköltött
ebéd és sör mellett ápolni tudták a sportbarátságukat!
Májusban már volt egy sikeres teremlabdarúgó torna, amire 8 csapat
nevezett. Az ott megjelent játékosok, többször kérték, hogy legyen megint
egy, a Majális kupához hasonlító egynapos torna. Így meghirdettük a kupát
és egy hét leforgása alatt 12 csapat nevezett, a későbbiekben pedig még
hat. Ez rendkívül pozitív volt számunkra, hogy ilyen szép számú érdeklődő
van erre a sportnapra. Mivel az idő korlátot szabott a rendezvénynek, így
sajnos utóbbi hat csapat nevezését vissza kellett utasítanom és két csoportot csináltam a sorsoláson, amelyben 6-6 csapat játszott egymással körmérkőzést, hogy utána a helyosztón összemérje erejét a másik csoportban
azonos helyezést elért gárdával.

Az Október Kupa győztes csapata, a Homokiak
és 100%-os teljesítménnyel jutott a döntőbe.
A helyosztók minden meccse izgalmasan telt, de említést érdemel a Korrupció (Mélykút) – és a Mennyei Megyei (Zentay Tamás csapata) mérkőzése, ahol 3:0-s mélykúti vezetés után az utolsó percen belül sikerült egalizálta a mérkőzést a jánoshalmiaknak Következtek a 7-es rúgások ahol
Zentay Klaudia rúgta a mindent eldöntő hetest, méghozzá olyan kíméletlenül vágta a léc alá, hogy a nézőközönség vastapssal jutalmazta a büntetőt!

A döntőbe a Kiss Testvérek csapata került (ők nyerték a Majális
Kupát), méghozzá olyan játékosokkal, mint László Noel (Puskás Akadémia), Lőrincz Attila (Videoton), Fék Zsolt (Újpest), valamint Kiss Benike és
Jeszenszky Roland (Jánoshalmi FC), Az ellenfelük a Homokiak csapata
volt. A döntőben némi meglepetésre a rutinosabb Homokiak csapata nyert,
méghozzá viszonylag simán: 6:2-re.
Az eredményhirdetésre este 19:15-kor került sor, aminek rangot adott
jelenlétével városunk polgármestere, Czeller Zoltán, illetve a Városgazda Kft ügyvezető igazgatója, Juhász Zsolt. Ők segédkeztek a díjak átadásában, valamint Szabó Gábor, aki a jánoshalmi kispályás labdarúgó tornák szülőatyja.
A torna hangulatát jellemzi, hogy az ünnepélyes díjátadón a két
játékvezető ugyanolyan nagy tapsot kapott, mint a csapatok, vagy a különdíjat nyert játékosok. Az egyik célkitűzésünk volt, hogy minél több embert
sikerüljön egy kis sportolásra ösztönözni. a 12 csapatból 114 játékos szerepelt a mérkőzéseken és hasonló számú volt a helyszínen megjelent szurkolók száma. Az Október kupa megerősített abban, hogy van létjogosultsága az egynapos kupáknak. Köszönet illeti a Városgazda Kft, hogy lehetőséget adott a kupának és biztosította a feltételeket, Czeller Zoltánnak, hogy
mindig szakít időt a sport támogatására és jelenlétével emeli a kupa színvonalát, valamint Novák Nikinek, aki egész nap készíti a táblázatokat, mérkőzések jegyzőkönyveit és góllövőit, eredményjelzőt kezel és zenét szolgáltat a szünetben egy személyben.. Köszönet a Sportcsarnok dolgozóinak
valamint Novák Norbinak a nagyon finom babgulyás elkészítéséért, illetve
a megszokott játékvezető párosnak Németh Nándornak és Simity Zolinak,
hogy 11 órányi labdarúgást szinte hibátlanul levezettek.
Helyezés
1

Ebéd a sportcsarnok aulájában
Az első mérkőzés reggel 8 órakor kezdődött, de már 1 órával korábban
elkezdtek érkezni a csapatok, ami jelzi, hogy megvolt a kellő lelkesedés a
focira! Érkeztek csapatok, Mélykútról, Kiskunhalasról, Kelebiáról, Borotáról,
Bácsalmásról, sőt a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karáról is nevezett egy nagyon szimpatikus baráti alakulat. A mérkőzések tervszerűen haladtak, de annak a csapatnak, aki minél jobb helyezést akart
elérni, muszáj volt támadni, mert egy mérkőzés játékideje 1x15 perc volt.
Amíg a parkettán egymásnak feszültek a csapatok, a sportcsarnok dolgozói
140 liter babgulyást készítettek a csapatoknak, hogy az egész napos focit
bírják erővel a játékosok. Az ebéd el is készült 13 órára. A rossz idő miatt
az aulában megterített asztalok teljesen megteltek! A csapatok folyamatosan fogyasztották a babgulyást, ami a helyosztókra az utolsó babszemig elfogyott! A csoportküzdelmek 17 órára értek véget. Mindkét csoportból
volt kiemelkedő csapat, az egyik, a nagyon tehetséges fiatalokból álló Kiss
Testvérek által szponzorált csapat volt, másik oldalon pedig a rutinos játékosokat felvonultató Homokiak, Kovács Imre által szponzorált egység volt

Borotai gól a Kelebia kapujában
A kisdöntő és a döntő 1x 20 perc volt, mindkét mérkőzés színvonalas
volt, melyeken összesen 14 gól esett, kiszolgálva a hosszú nap végén még
kitartó szurkolókat. A harmadik helyet a minden tornán jeleskedő Antallapos Raiders szerezte meg. A borotai fiúk most is kitettek magukért. Negyedik helyezett csapat a fiatal jánoshalmiakból álló Rokkant Jók csapat lett,
akik egész tornán kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak.

Október kupa végeredménye
Csapat

A torna legjobb játékosa:

Homokiak

Nagy Attila (Antallapos Raiders)

2

Kiss Testvérek

3

Antallapos Raiders

A torna legjobb kapusa:

4

Rokkant Jók

Csemók Csaba (Homokiak)

5

Tűzoltók

6

Fröccs FC

A torna gólkirálya:

7

Mennyei Megyei

Lőrincz Attila (Kiss Testvérek)

8

Korrupció

9

Keménymag

10

Kelebia

11

Fekák

12

Etil Alakulat

Sz. K.

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

Orvosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete. Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig
tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig
tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13 Telefon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:

1. Dr. Fehértemplomi Katalin, 2. Dr. Fehértemplomi Katalin, 3. Dr. Fehértemplomi Katalin,

4. Dr. Kishonti Attila, 5. Dr. Podobni Ágnes, 6. Dr. Szűcs Kornél, 7. Dr. Szűcs Kornél, 8. Dr. Podobni Ágnes, 9.
Dr. Csoboth Johanna, 10. Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. Kishonti Attila, 12. Dr. Podobni Ágnes, 13. Dr.
Szűcs Kornél, 14. Dr. Szűcs Kornél, 15. Dr. Fehértemplomi Katalin, 16. Dr. Fehértemplomi Katalin, 17.
Dr. Fehértemplomi Katalin, 18. Dr. Kishonti Attila, 19. Dr. Podobni Ágnes, 20. Dr. Csoboth Johanna, 21.
Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Mikó Attila, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Podobni Ágnes, 25. Dr. Podobni Ágnes, 26. Dr. Kishonti Attila , 27. Dr. Mikó Attila, 28. Dr. Fehértemplomi Katalin, 29. Dr. Szűcs Kornél, 30. Dr. Szűcs Kornél, 31. Dr. Szűcs Kornél,
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Egyes napi élelmiszerek diszkont áron
Óriási szaloncukor és déli gyűmölcs vásár

Minden Kedves Váráslónak
boldog Karácsonyt kívánunk!

Anyak önyv i hír ek

született:
Október hónapban
Szabó Dorina (Anyja neve: Halla Katalin), Zohány Péter (a.n.: Zohány Judit),
Szlafkovszki Hanna (a.n.: Szabó Éva
November hónapban
Nyári Gréta (Anyja neve: Kutyifa Réka),
Pusenszki Lilien (a.n.: Szalai Tímea),
Kerekes Linett (a.n.: Kolompár Diána),
Balla Áron (a.n.: Csámpai Anasztázia),
Herczeg Emerencia Terézia (a.n.:
Renkus Tímea), Faddi Darinka (a.n.:
Balázs Izabella), Maráczi Áron (a.n.:
Sánta Mária Magdolna).

Házasságot kötött
Augusztus hónapban

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.Terjesztést a kiadó saját
hálózata végzi. Megvásárolható Jánoshalma nagyobb
üzleteiben

Kovács Eszter és Szabó-Mikor András

Petróczky Ferenc

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

november hónapban
Koleszár Ilona – Szabó Róbert
Szilágyi Andrea – Tárnoki Károly

