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Kedves Újságolvasók!
Hamarosan véget ér az esztendő, ami nem szűkölkö-

dött feladatokban, sok munka áll mögöttünk. Bizonyos, 
hogy nem minden sikerült tökéletesen, de meg kell erő-
síteni magunkban, hogy a jót, amit elkezdtünk, folytat-
nunk kell a jövőben is!

Megköszönöm városunk Lakóinak a jóra való törekvé-
sét, a hivatalokban, az intézményekben, a mezőgazda-
ságban, ipari üzemekben, kereskedelmi egységekben, a 

civil szervezetekben, az egyesületekben végzett egész évi kitartó munká-
ját, mindazokat a szép kezdeményezéseket, amivel gazdagították közös-
ségeinket, tovább építették az összetartozás érzését, ami közös létünk 
alapja, és mozgatórugója.

„Ha megnézitek, hogy mi mindent építettünk, mi mindent valósí-
tottunk meg, és megkérdezitek tőlem, hogy mindez honnan van, – az 
erő, az újrakezdés, a bátorság, az anyagiak – azt mondanám Isten-
től.” (Csaba t.)

A közelgő ünnepekre minden Munkatársam nevében kívánok Önök-
nek áldott, szép Karácsonyi Ünnepeket, és békés, boldog Újeszten-
dőt!

Czeller Zoltán
polgármester

Karácsonyi 
szeretethimnusz 

(Az 1Kor 13 karácsonyi változata)
 — Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő haran-
gocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem 
vagyok egyéb, mint díszlettervező.
 — Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószám-
ra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asz-
talt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok 
egyéb, mint szakácsnő.
 — Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácso-
nyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándéko-
zom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem 
használ nekem.
 — Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszí-
tem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, 
de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is 
szól a karácsony.
 — A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
 — A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
 — A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
 — A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácso-
nyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
 — A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, 
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
 — A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel 
ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
 — A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
 — A szeretet soha el nem múlik.
 — A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógé-
pek elavulnak, 

A szeretet ajándéka megmarad. 
(Ismeretlen szerző)

Kívánom mindannyiunknak, hogy merjünk bátran ajándékozni 
másoknak is abból a szeretetből, amit a Szeretet Istenétől kaptunk! 
Áldott ünnepet kívánok mindenkinek! 

Sándor atya plébános

Közmeghallgatás 2018

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2018. november 26-án hétfőn 
tartott közmeghallgatást az Imre Zoltán Művelődési Központban. Ebben a 
számunkban az 5. oldalon a lakossági hozzászólásokat és az azokra adott 
válaszokat olvashatják. a beszámolót januári számunkban ismertetjük

Az új Agrár-logisztikai Központ szervesen kapcsolódni fog az elmúlt 
évek fejlesztéseihez – hangzott el november 7-én, Jánoshalmán, a projek-
tet bemutató sajtótájékoztatón. További részletek a 3. oldalon olvashatóak.

Sajtótájékoztató az agrár 
logisztikai központról

Várhatóan sok év után  tovább építik az M9-est
Korábban nagy várakozással tekintettünk az akkori tervek elé, hogy városunk is könnyen bekapcsolódhat a gyorsforgalmi úthá-

lózat vérkeringésébe. Egyszer csak leállt az M9 autóút építése. Most azonban ébredni látszik Csipkerózsika-álmából. A fejlemé-
nyekről további részleteket a 3. oldalon olvashatnak. 

Kedves Olvasók! Kedves Jánoshalmiak!
A keresztény világ családi ünnepeink egyik legszebb-

jére készül! Arra az ünnepre, amelyik nem születés-
nap, névnap, házassági évforduló vagy más nagysze-
rű ünnep. Arra az ünnepre, amelyik újra és újra a leg-
fontosabb üzenetet hozza el az emberiség számára, 
hogy a Teremtő Isten szeret minket, Mindenkit szeret! 
Sőt, elküldte hozzánk a gyermekét, Jézust, aki feláldozta 
magát értünk, és ajánl egy jó, sőt a legjobb üzletet a vilá-

gon, hogy szeressük Őt és nekünk jó lesz, jobb lesz! Mellé ígér egy “apró-
ságot”, az Örök Életet!

Ilyenkor az emberek szíve, ha nem csak a karácsonyi vásárok forga-
tagát járja, akkor megtelik valami szép érzéssel, de talán a legtöbbeknek 
a szeretettel!

De vannak mindig körülöttünk, akiknek ez a szent ünnep, nem ünnep! 
Vannak mindig, akiknek ez egy hideg, szívfacsaró időszak, mert elvesz-
tették már a szeretteiket vagy a saját, vagy mások hibájából a reményei-
ket. Nekik a Szent Este az év leghidegebb éjszakája. Mindenki ismer ilyen 
nőt vagy férfit, de akár Családokat is, akiknek tudunk szeretettel segíte-
ni! Itt élnek közöttünk. Meleg ruha, meleg étel, mosoly, tűzifa ilyenkor lel-
ket menthet.

Megtanultam, és vallom deresedő fejjel, hogy a Karácsony és a Sze-
retet, akkor az igazi, ha magunkat és a szívünket adjuk egymásnak! Nem 
pedig az ajándékok értéke és mennyisége teszi széppé az Ünnepet, Jézus 
Krisztus megszületésének napján!

Áldott, Boldog Karácsonyt és jóban, egészségben, sikerekben, szeretet-
ben bővelkedő Új Esztendőt kívánok Önöknek!

Ghymes: Karácsonyi kabát

Páncélt nevelek, ha évem szántom
s fárad a szavamon, a szavamon a szám.
Így hát sebesül egy apró álom
kínom szülte csodán.

Égben születik a szerződésem
és ha zavarodott földre leszáll,
csak hogy elbírom a súlyát, búját.
Lesz-e vége már?

De ha olykor-olykor, karácsonykor
úgy kihűl ez a világ, én mégsem fázom,
könnyben ázom,
a szeretet a kabát.

Annyi kiabálja sértődötten az arcomba,
csak a maga igazát.
Nyugtot, keserűt hát vérért vettem,
így boltol a világ.

Inkább sebeket el nem cserélek,
se a kényelemre a szép rohanást.
Drágán szeretik a jót a vének,
így tombol a világ.

Bányai Gábor
Jánoshalma Országgyűlési

képviselője

Ünnepi köszöntő „A Karácsony és a Szeretet...”

Ezzel a felvétellel kíván minden kedves 
Olvasónknak Boldog karácsonyt a 
Jánoshalmi Hunyadi Népe Kiadója 

és Szerkesztő Bizottsága 

Pompázik nár a város 
idei karácsonyfája
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Megyei szin-
tű véradóün-
nepséget tar-
tott a Magyar 
V ö r ö s k e -
reszt novem-
ber 27-én 
K e c s k e m é -
ten, a Városhá-
za dísztermé-
ben. A Magyar 
Vöröskereszt 
1939 óta szer-
vez véradáso-
kat. November 
27-e a szerve-
zet kezdeményezésére 1988 óta a véradók napja Magyarországon. Éves 
szinten megyénkben 23 ezer ember ad vért. Czibolya Ernő 133-szoros 
jánoshalmi véradó áldozatkészségét oklevéllel ismerték el a megyei ren-
dezvényen.

25 éves osztálytalálkozó

 „ Sétálj velem egyet, és beszélgessünk el az elveszett időkről, melyek oly élénken élnek 
emlékeinkben, melyeket szívünk mélyén őrzünk! Az élet most is szép, csak immár más 
világban élünk, és felismerjük egymás szemében a még mindig bennünk lakozó gyermeket, 
és elmosolyodunk, mert tudjuk, hogy semmi fontosat nem veszítettünk el útjaink során.” 

(Pam Brown)

Ünnepi szentmisék 
rendje

 

Szeretettel 
hívunk mindenkit a közös ünneplésre! 

December 24. hétfő 06:00
                              24:00

Utolsó hajnali mise
Éjféli mise

December 25. kedd  09:00, 
                 10.00  és 18.00

Karácsony, Jézus szüle-
tése 

December 26. szerda 10:00 Szent István diakónus
December 30, vasárnap 09:00, 
                         10.00, 18:00  A Szentcsalád ünnepe 

December 31, hétfő Év végi hálaadás 
(vetítéssel)

Január 1, kedd  10:00 és 18:00 Újév, Szűz Mária Isten 
anyja

Sándor atya plébános

Georges Feydeau Bolha a fülbe című darabjával ért az idei 
szánházi év az Imre Zoltán Művelődési Központban és Könyv-
tárban, melyet Pozsgai Zsolt rendezett. A Harsányi Gábor, Foga-
rassy Bernadett, Beszterczey Attila, Oszter Alexandra, Bodro-
gi Attila, Várkonyi András, Csengeri Attila, Hoffmann Richárd, 
Benkóczy Zoltán, Cseke Katinka igen hangulatos jó estét sze-
reztek a jánoshalmi közönségnek a vígjáték-szakirodalom talán 
egyik legjobb, és méltán gyakran repertoárra kerülő darabjával. 

Itt tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy milyen darabok lesznek lát-
hatóak az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2019 évi 
színházi előadásai során a Pesti Művészszínház művészeinek tol-
mácsolásában. 

2019. március 27. 19 órakor Kaviár és lencse
2019. május 15. 19 órakor Csókos asszony
2019. szeptember 11. 19 órakor Elvámolt éjszaka
2019. november 13. 19 órakor Luxemburg grófja
Minden előadás tehát szerdai napon lesz. 
Bérletek már kaphatók a helyszínen. nyitvatartá-

si időben

December 17. 

Dr. Vladár Károly (népzene és gos-
pell koncert)

December 18. 
William Poon hongkongi zongorista 
és a HalasTV Pont karaoke dobo-
gós helyezettjei

December 19.

Csesznegi Péter és Nánai Ádám 
gitár-est

Az előadások 19 óra-
kor kezdődnek

Zenés estek az Imre Zoltán 
Művelődési Központban

Sikeres színházi év után jöhet a következő

Kitüntetett véradó

Jánoshalma Város Képviselő-testülete megindította a Jánoshalma 
Város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszköze-
inek teljes körű felülvizsgálatát. Ezen eljárás munkaközi dokumentációja a 
város honlapján, www.janoshalma.hu címen megtalálható 2018. december 
10-éig. Aki ezt nem tudja megtekinteni, annak a Polgármesteri Hivatal 4-es 
irodájában tudnak segíteni.

MEGHÍVÓ
2018. december 10-én 16 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

Lakossági fórumra kerül sor, melyre tisztelettel hívjuk és várjuk a lakosokat.
1. Napirendi pont: Jánoshalma Város településfejlesztési koncepciójának 

és településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata

2. Napirendi pont: jelenleg érvényben lévő Rendezési terv módosítása a 
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 számú pályázatban érintett, 4565/14 
helyrajzi számú kiemelt fejlesztési terület kapcsán

Mivel a tervező is jelen lesz, így kérdések is feltehetőek, és a beérkező 
véleményeket  összesítve lesznek

Bíróné Szegfű Mariann
műszaki ügyintéző

Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

06-77-501-001/ 123 mellék

Meghívó 
felülvizsgálatra
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Az új Agrár-logisztikai Központ szervesen kapcsolódni fog az elmúlt évek fej-
lesztéseihez – hangzott el november 7-én, Jánoshalmán, a projektet bemutató 
sajtótájékoztatón.

„Jánoshalma gazdasági életét pozitív irányban mozdítja el az üzleti környe-
zet fejlesztése”- mondta Czeller Zoltán, a város polgármestere, amikor vázolta az 
előzményeket. 

Czeller Zoltán polgármester: 2010-ben az egykori laktanya területből alakítot-
tunk ki egy Iparterületet, itt fog megépülni az új Agrár-logisztikai Központ. Már 
korábban 22 különböző helyrajzi számmal ellátott ingatlanra osztottuk fel a terü-
letet, amelyeken közműhálózatot építettünk ki (víz, gáz, áram, szennyvíz), új asz-
faltos út épült, csapadékvíz árkok készültek az új út mentén, a térvilágítás és köz-
biztonsági térfigyelő kamerahálózat is megépült. Az Iparterületen lehetőség van 
arra, hogy a városban működő, vagy újonnan megtelepülő vállalkozások telep-
hely fejlesztési beruházásaikkal megkezdjék termelő, szolgáltató tevékenységü-

ket, és most ezek egyikén épül meg a gyümölcs, zöldség, hűtő-tároló, feldolgozó 
üzem is. Az első ütem építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást az Önkormány-
zat a nyár folyamán lefolytatta. A nyertes a jánoshalmi székhelyű Piramis Trade 
Bau Kft. Takács István vállalkozó cége lesz, a két fél közötti Megbízási Szerződés 
aláírásra került.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő elmondta, hogy a városvezetés elkép-
zeléseit segítette Magyarország Kormánya által kialakított jogszabályi környezet, 
amely Jánoshalmát Szabad Vállalkozási Zónának minősítette. A kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló kormányrendelet szerint a Jánoshalmai járás komplex 
programmal fejlesztendő járás. Jánoshalma társadalmi-gazdasági és infrastruktu-
rális szempontból kedvezményezett településnek számít, így a város fejlesztése a 
nemzeti fejlesztési stratégiáknak is kiemelt, nevesített települése.

Jánoshalma mezőgazdasági múltja, földrajzi adottságai lehetővé teszik, hogy 
a térség a mezőgazdaságban megtermelt termények logisztikai, és árufeldolgo-
zó csomópontjává váljon. Jánoshalma város vezetése a 2014-2020-as időszakban 
elérhető EU támogatások, és hazai források igénybevételével tervezi a város üzle-
ti környezetének további fejlesztését. 

A létesítményt a város vezetése 100%-os támogatású pályázati forrásból ter-
vezi megvalósítani, ami azt jelenti, hogy sem a gazdáknak, sem a lakosok befize-
tett adóforintjából nem kell a beruházást finanszírozni. 

A térség új agrár-létesítményének megvalósítása 3 ütemben történik.
1 ütem  

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 pályázatból
• 552 méter hosszú kerítés építése,
• 14.221 m2 területen tereprendezés, humuszmentés, inert hulladék mente-

sítés,
• térburkolat és belső út építése 3.792 m2-en,
• 4.740 m2-en zöldfelület rendezése,
• közmű hálózatok (víz-, szennyvíz,- csapadékvíz és gáz) telken belüli kiépíté-

se, meglévő hálózatba kötve 14.420 m2 nagyságú területen az ellátás biztosítása,
• 2.838 m2 új aszfaltos út kiépítése,
• 956 m2 új zúzalékos út kiépítése,
• 632 méter hosszú burkolatlan csapadékvíz elvezető árok kiépítése,
• 1 db transzformátor állomás kiépítése,

2. ütem és 3. ütem
A hűtő, tároló, feldolgozó üzem, a logisztikai háttér kialakítása történik meg a 

TOP 1.1.2. valamint a TOP 1.1.3. valamint a Vidékfejlesztési Program EU pályáza-
ti konstrukciók igénybevételével.

Az Iparterületen megépülő új létesítmény munkahelyek létrehozásával, a tér-
ségben előállított terményekhez hozzáadott érték megteremtésével hozzájárul a 
gazdaság élénkítéséhez, a mezőgazdasági termelők létbiztonságának növekedé-
séhez. Az Iparterületen megépülő gyümölcs hűtő, tároló, feldolgozó létesítmény 
alkalmas lesz a környék településein élő gazdák terményeinek raktározási, feldol-
gozási és értékesítési feladatainak ellátására. Amennyiben minden a tervek szerint 
alakul, az új központ a 2020-as év terményeit már képes lesz fogadni.

Czeller Zoltán
polgármester

Sajtótájékoztatón adták hírül az új Agrár-logisztikai Központot

A tervek szerint Kunfehértó és Jánoshalma 
között lesz az új autópálya nyomvonala.

Az M9-es autópálya megépítése is része a novem-
ber hónapban bejelentett versenyképességi csomag-
nak. Erről Varga Mihály pénzügyminiszter tett említést 
az mfor.hu tudósítójának adott válaszában a Pénzügy-
minisztériumban. Az új autópálya tervezett nyomvona-
la az ország nyugati és déli határait köti össze, Vas és 
Csongrád megyei végpontokkal.

Az útvonal nagyrészt még csak tervezési fázisban 
tart, erről 2017 nyarán írt a Magyar Hírlap. A tervezé-
si munkálatokat eddig részben a forráshiány, részben 
az engedélyezési eljárások vontatottsága késleltette. 

A jelek szerint a következő években felgyorsulhat a 
beruházás megvalósítása. A versenyképességi csomag 
részeként vélhetően kiemelt státuszt kap majd a pro-
jekt, amivel jócskán rövidíteni lehet az engedélyezési 
és egyéb eljárási határidőket.

Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselője 
december 5-én Kiskunhalason tartott sajtótájékoztató-
ján elmondta, hogy Kormánydöntés született az M9-es 
gyorsforgalmi út megépítéséről. Az autópálya közelsé-
ge várhatóan gazdasági fellendüléssel is jár majd, hiszen az európai gyors-
forgalmi úthálózat karnyújtásnyira lesz majd a térség településeitől – mond-
ta el Bányai Gábor. A munkálatok már 2020-ban elkezdődhetnek, és akár 
három éven belül el is készülhet az útpálya, amely Kiskunhalasról 6-8 perc 
alatt, Jánoshalmáról 5 perc alatt lesz elérhető. Első körben Nemesnádud-
var irányába indul majd az építkezés, Szeged fel egyelőre a nemrég újjá-
épített 55-ös főút marad a fő közlekedési útvonal. 

Az M9-es autópálya tervezett megépítésével kapcsolatban hozzátet-
te, az eddigi tervek szerint az út, térséget érintő szakasza, Kunfehértó és 
Jánoshalma között a Renner Bt. közelében halad majd,

A térségi útfejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, , hogy várhatóan jövő 
év tavaszán megkezdődhet a Kiskunhalas és Tajó közötti útszakasz felújítá-
sa, megvalósul a Borota és Csávoly között rész javítása is.

Forrás: mfor.hu, halasinfo.hi és halasmedia.hu

Sokévi álmodozás után kiépítik 
az M9-es gyorsforgalmi utat

Jánoshalma Városi Önkormányzat nevében a város vezetése november 
12-én, a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepség keretében, az 
Imre Zoltán Művelődési Központban látta vendégül a szociális hálóban dolgo-
zó munkatársakat. Az ünnepségen részt vettek a Pelikán szociális intézmény-
ben dolgozók, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának 
tagjai, a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett Sorsok Háza munkatár-
sai, a Városi Polgárőrség képviselői, az Összefogás Jánoshalmáért Egyesü-
let vezetőségének tagjai, valamint. a szakmai munkát segítő pályázatok mun-
katársai. A szociális ellátásban tevékenykedőket Kiss György köszöntötte. 

A szociális tanácsnok elmondta: Ezen a napon évről-évre összegyűlünk 
kifejezni megbecsülésünket azoknak, akik hitük és meggyőződésük erejével 
nap, mint nap a rászorulók, bajba jutottak, hátrányos helyzetűek megsegíté-
sén fáradoznak.

Legfőbb erősségünk, hogy a jánoshalmi közösségek összetartóak. Nem 
csak lakunk itt, hanem oda is figyelünk egymásra. A modern társadalmak-
ban sajnos egyre általánosabb az elesettek iránt érzett közöny és fásultság. 
Jánoshalmán ezzel szemben több közösség él, ahol az emberek megbecsü-
lik egymást és törődnek a másikkal. A szociális ellátás pedig akkor tud a leg-
hatékonyabban működni, ha a helyi közösségeken, az embereken alapszik, 
nem pedig egy arctalan intézményen.

Manapság, amikor egyre több az egyedül álló idős ember, az elvált szülő 
és a gyökértelenül lézengő fiatal, a szociális munka jelentősége és tétje egy-
re nagyobb. Fiataljaink a szociális életüket már az interneten, közösségi olda-
lakon élik, miközben nehezen találnak maguknak igazi barátokat.    Önök-
nek ebben a világban kell helytállniuk és igazi emberi kapcsolatokat építeni-
ük. Fel kell venniük a harcot az elmagányosodással, az elidegenedéssel és 
olyan kapcsolatokat kell kialakítaniuk, ami a megértésen, a türelmen, az oda-
adáson, a szereteten alapszik.

Gandhi szerint „ Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elve-
szünk mások szolgálatában.” Önök pontosan értik ezeket a szavakat, hiszen 
hivatásuk a segítés, mások szolgálata. A legnemesebb szolgálat, amit ember 
végezhet. Teljes szívemből köszönöm, hogy milyen komolyan és szakértelem-
mel állnak feladataikhoz. A betegekben, a rokkantakban , hajléktalanokban és 
minden segítséget kérőben az egész embert látják, nemcsak mint szociális 
esetet vagy beteget. Ők azok az embertársaink, akik nem pirulákra vágynak, 

hanem testi-lelki segítségre. Önök, akik itt vannak, ebben 
segítenek felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy alá-
zattal. Látnunk kell, hogy munkájuk során nemcsak a 
szaktudásuk fontos, hanem az emberségük is. Nem egy-
szerűen gyógyszert adnak, hogy meggyógyuljon, hanem 
ápolják a beteget. Nem egyszerűen csak adnak, hanem 
meghallgatják problémáikat, szükségleteiket. A szociá-
lis téren dolgozóknak minden érzékszerve a másikra van 
kihegyezve: figyelmesek, megértők, empatikusak, tole-
ránsak. Önök nemcsak a saját környezetükben , hanem 
a munkahelyükön is megvalósítják azt, amit Teréz anya 
kér: „ Ossz szeretetet, bárhová mész, legfőképpen saját 
házadban. Ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel 
távozzék tőled, mint ahonnan jött.”

A szociális munka nem könnyű, de vigasztalja Önöket, 
hogy a „ jótett ereje széllel szemben is eljut a világ végé-
re”. Szeretném, ha tudnák , nincsenek egyedül a munká-
jukban. Önök, akik annyi figyelmet és törődést szentel-
nek másoknak, megérdemlik ugyanazt az odafigyelést. 
Ahogyan a rászorulók számíthatnak az Önök munkájá-
ra, úgy Önök is számíthatnak közösségeink támogatásá-
ra, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és rám 
is. További munkájukhoz erőt egészséget, bölcsességet, 
kitartást és Isten áldását kívánom - zárta gondolatait Kiss 
györgy tanácsnok.

Ezt követően Szabó Noémi és Kovács Szilárd színmű-
vészek operett estje színesítette a programot, amit a jelen-
lévők vastapssal jutalmaztak., Czeller Zoltán polgármester 
és felesége ajándékkal köszönte meg a produkciót. 

Az est zárásaként az Önkormányzat a Diákélelmezé-
si Konyha munkatársai által főzött finom vacsorával ven-
dégelte meg a városi szociális ágazatban dolgozó mun-
katársakat.

Czeller Zoltán - Blázsik Sándor

Szeretettel köszöntöttük a szociális munkásokat

Az elmúlt héten a város közterületein is készülődtünk a karácsonyra. Felállítás-
ra került a főtéren a városi karácsonyfa. Pár új látványelemmel gazdagodik idén is 
a város a díszítés tekintetében.  A főtéri fenyőfát Szűcs Imre és családja ajánlotta 
fel. A felállításban is Ő segédkezett. Köszönet érte. Továbbá köszönjük a többi fel-
ajánlott fenyőfát is, melyek az intézményekben kerültek felállításra.

Felállításra került 
a városi fenyőfa
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Megyei kitüntetés

A Szociális Munka Világnapja alkalmából a régió október 30-án ünnepséget 
rendezett Kecskeméten, ahol átadták „ Az év önkéntese” címet. Az elismerő  okle-
velet csoportunkból Komáromi Lajosné vehette át az országosan elsőként meg-
szervezett és gyümölcsözően működtetett máltai ovis csoportért. Az ovisok élet-
koruknak megfelelően rendszeresen részt vesznek csoportunk által végzett tevé-
kenységekben. Ezáltal a szülők is ráláthatnak, sőt be is kapcsolódhatnak  mun-
kánkba.

Füstjelző berendezések 
ajándékozása

A Katasztrófavédelem 
Bács-Kiskun Megyei Igaz-
gatósága 10 füstjelző beren-
dezést ajánlott fel a máltai-
nak, amiből kettőt Jánoshal-
ma kapott meg. A Család-
segítő munkatársai javasla-
tára két, csak fával tüzelő 
magányos embernek aján-
dékoztunk oda. A berende-
zést nov. 29-én a Kiskunha-
lasi Kirendeltség parancs-
nok helyettese, Vígh Mihály 
tűzoltó százados szerelte 
fel és magyarázta el a szer-
kezet működését  az idős 
emberek nagy örömére.

Október utolsó hétvégéjén második alkalommal szerveztünk jótékony-
sági bált az Imre Zoltán Művelődési Központban, hogy segíteni tudjunk.                                                                                             
Az est kezdetén Túrmezei Erzsébet:  A harmadik c. versének megzenésí-
tett sorai csendültek fel  Kósa Kinga előadásában. A 9 éves kislány maga-
biztos fellépése, angyali hangja mindenkit elvarázsolt.

Az est főszerep-
lője Somogyi Szi-
lárd volt, az Ope-
rett Színház tagja, 
Nádasdy-díjas ren-
dező, akinek jános-
halmi gyökerei van-
nak. Színvonalas 
műsorának nem 
csak a dalaival szó-
rakoztatott, miköz-
ben megmutatta sok 
oldalú tehetségét, 
hanem Jánoshal-
mához való kötődé-
séről, szüleiről szó-
ló őszinte gondola-
taival könnyeket is 
csalt a szemünkbe.

Az est fővédnö-
ke, Dr. Podmanicz-
ky  Erzsébet bárónő 
nyitotta meg a bált.

Együtt volt min-
den ahhoz, hogy a 
hangulat kifogás-
talan legyen:  ked-
ves, vidám vendé-
gek, értékes műsor, 
a Kovács Imre 
által készített pör-
költ, házi sütemé-
nyek, sok tombola 
és nem utolsó sor-
ban a Bácskai Slá-
ger Band zenekar 
játéka. Köszönet a 
szervezőknek Gör-
höny Katinak  és 
Székely Mónikának, 
a bál felelősének 
Komárominé Klári-
kának.

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a résztvevők és támogatók száma 
jelentősen növekedett a tavalyihoz képest. Bízunk benne, hogy ez a ten-

dencia jövőre is folytatódik. A bál bevételéből most is szemüveget vásáro-
lunk rászoruló gyerekek számára. Akiknek mindezt köszönhetjük:  Ádám 
Gyula,  Dr. Ádámné Brecska Mária, Ádám Józsefné, Árpás László, Barta 
Margit, Bányai Gábor, Bányai Elemérné,  Csernákné Kasziba Zsuzsa, Dági 
József, Farkas László, Fekete Tibor, Görhöny Ferencné, Dr. Halász Lász-
ló és Társa BT., Henerári Etelka, Jáksó Lászlóné, Juhászné Zeley Judit, 
Kasziba Magdolna, Kendéné Nagypál Klára, Kéfer Ildikó, Dr. Kishonty Atti-
la, Kovács Andrea, Kovács Sándor és felesége, Kovács Sándor /ny. falu-
gazdász/, Kovács Imre, Malustyik Béla és Dr. Király Ibolya, Mons. Meny-
hárt Sándor, Mazzag Tamás, Ft. Nagyidai Zsolt, Petróczky Ferenc, Somo-
gyi Szilárd, Takács István és felesége, Taskovics Péterné és Taskovics-
né Laki Klára. 

Az Isten áldja meg minden támogatónkat.

Dudás Mária

Ambrózia-díj
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

1989-ben alakult meg Magyarországon 
Csilla von Böselager bárónő kezdemé-
nyezésére. Fennállásának és működésé-
nek 30. évfordulójára készülve Kozma 
Imre atya javaslatára az elnökség  Amb-
rózia- díjat alapított azok számára, akik 
az egészségügyi és a szociális terüle-
ten országosan kiemelkedő teljesítményt 
nyújtanak. Novemberben adták át először 
ezt az elismerést 13 máltai fenntartásban 
működő intézményben dolgozó és önkén-
tes tag részére Budapesten a Lurdy Kon-
ferencia Központban. A kitüntetettek között 
volt Kiss Györgyné, a Jánoshalmi Csoport 
vezetője is, aki elkötelezett szolgálatáért, 
áldozatos tevékenységéért vehette át az 
Ambrózia-díjat.

Mozgó játszótér

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Központja mozgó játszó-
teret működtet, amelynek a szolgáltatásait a máltai csoportok igényelhe-
tik. Jánoshalmára november 9-re hívtuk meg a Sportcsarnokba. A két fia-
talember, máltai munkatárs nagyon jó pedagógiai érzékkel vezette a cso-
portos játékokat, de az ugráló vár is nagyon népszerű volt. Úgy érezzük, 
hogy sikerült örömteli perceket szerezni a több mint 200 gyereknek. Hálá-
san köszönjük az iskolák együttműködését, a pedagógusok segítségét.

Máltai  hírek
„ Tedd meg, ha teheted…..”     

Máltai bál

Jótékonysági szeretetebéd, adventi vásár 

A Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja partnereivel és segí-
tőivel idén is megszervezte hagyományos Adventi jótékonysági vásárát. A 
vásáron kézműves termékek, szeretetebéd, sütemény, tea, forralt bor vár-
ta azokat, akik eljöttek a Szent Anna Római Katolikus Templom elé a 9, és 
a 10 órási mise előtt, majd után. A gyerekeknek a Király Lovastanya jóvol-
tából idén is volt lovaskocsizás a Mikulással. A vásáron összegyűlt adomá-
nyokat a szeretetszolgálat a szegények megsegítésére, jótékonysági akci-
óira fordítja.

fotók: Szilágyi Pál Ferenc
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Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
2018. november 26-án hétfőn tartott köz-
meghallgatást az Imre Zoltán Művelődé-
si Központban. A város lakosságát nem 
túl sokan képviselték, maradt még sza-
bad szék.

Elsőként Czeller Zoltán polgármester 
számolt be Jánoshalma Városi Önkormány-
zat 2018. évben végzett munkájáról. Terje-
delmi okok miatt a beszámolót szerkesztett 
formában januári számunkban olvashatják  

Másodikként Petróczky Henrietta mutat-
ta be az „Együtt a közösségeinkért -Tervez-
zük együtt Jánoshalma jövőjét!” pályázat 
eddigi tapasztalatait és a megoldandó fel-
adatokat.  Erről külön írásunkban olvashat-
nak bővebben.

Harmadik napirendi pontként közérdekű 
kérdések, hozzászólások következtek Czel-
ler Zoltán polgármester Kérte a megjelent 
lakosokat, hogy tegyék fel a kérdéseiket, 
szóljanak hozzá az elhangzott tájékoztató-
hoz. Akadt is kérdés és felvetés, ezeket és 
a rájuk adott válaszokat adjuk közre most. 

Huczek  Antal
Városrende -

zéssel kapcso-
latban szeretnék 
javaslatot tenni, 
az üzletsoron, a 
Rákóczi utcán, az 
OTP-től a lottózó-
ig mióta elkészült 
a parkoló, azóta 
az autók elég jól 

belógnak a járdafelületre. Hogyan lehetne 
a járda felületet kiszélesíteni? A kisszállá-
si úton lévő kerékpárút javítása az Önkor-
mányzathoz tartozik-e? A kerékpárút mel-
lett lévő öreg fák kivágásán is el kellene 
gondolkodni, hiszen egy vihar estén bal-
esetveszélyesek.
Czeller Zoltán polgármester

A két kérdés összefügg, kapcsolódik 
a városgazdálkodási feladatokhoz. Hosz-
szabb távú terveink között szerepel egy 
kerékpárút fejlesztés, ami nem csak János-
halmát, hanem a környékbeli településeket 
is érinti - ha elkészül - akkor a kerékpáros 
forgalmat döntően befolyásolja.  Ez a kerék-
párút a Rákóczi utca és a kisszállási kerék-
párút forgalmát is érinti. Abban gondolko-
dunk, hogy csatlakozunk egy olyan térségi 
kerékpárút hálózathoz, ami Kiskunhalasról 
indulna Kunfehértó irányába, onnan János-

halmára, illetve Mélykútat is érinti. A Mély-
kúton már meglévő Baja-Szeged kerék-
párút hálózatra csatlakoznánk rá, illetve a 
másik irányban, Kiskunhalason túl, észak 
felé már van kiépült kerékpárút, ahhoz is. 
Jánoshalma belterületén már szintén van 
egy kerékpárút szakasz az 5412-es út men-
tén, Baja felé, ezt is tervezzük összeköt-
ni a város központjával. Így az Iparterüle-
tünk (volt laktanya) is megközelíthető lesz 
kerékpárúton. A tervezés kapcsán felvet-
tük a kapcsolatot Kiskunhalas, Kunfehértó 
és Mélykút vezetésével, a tervek elkészíté-
se folyamatban van, és várjuk a megfelelő 
pályázati kiírást, amire a terveket benyújt-
hatjuk. Szabadidő és sport tekintetében 
is egyre többen hódolnak már a kerékpá-
rozásnak, ebből a szempontból is fontos 
lépés lenne ez a fejlesztés. Ennél is fonto-
sabb, hogy város belterületén, a főút elég 
forgalmas, sok szülő kerékpárral viszi a 
gyermekét óvodába, reggelente sok gyer-
mek kerékpározik iskolába, számukra sze-
retnénk biztonságosabbá tenni a közleke-
dést a kerékpárút megépítésével. A kérdé-
sére válaszolva ezt el kellett, hogy mond-
jam, mert az új kerékpárút nyomvonal érin-
ti a Rákóczi út forgalmát is, amire az Ön 
első kérdése vonatkozott. Célszerű a ter-
vek elkészítésekor figyelembe venni a kér-
déses járdaszakasz és a parkolókra vonat-
kozó problémát is, és a kettőt együtt kezel-
ni. A kisszállási kerékpárutat meg fogjuk 
nézni az osztályvezető kollégával és a fák-
kal kapcsolatban is megtesszük a szüksé-
ges lépéseket.

Huczek Antal elfogadja a választ.

Papp Mária
Kapocs utcá-

ban várható-e 
tereprendezés, 
mikor és hogyan? 
Sem a csapa-
dékvíz elvezetés, 
sem a házaink 
biztonsága nincs 
megoldva.

Czeller Zoltán polgármester
Mindjárt az elején leszögezem, hogy a 

problémára van megoldás, de nem egysze-
rű. Tervbe van véve, de az a véleményünk, 
hogy előbb az érintett lakosokkal érdemes 
átbeszélni a szakmailag szükségesnek tar-
tott módosításokat. Műszakis kollégáimmal, 
Juhász Zsolttal, útépítőkkel, akik az 5412-
es út építése kapcsán jártak nálunk, szem-

lét tartottunk a nyáron, megnéztük, hogy mit 
lehetne csinálni. Az utca keskeny, ha hoz-
zákezdünk csapadékelvezető árkot kiásni, 
akkor szükségszerűen ki kell vágni a fákat, 
bokrokat, mert útban vannak. Ezért mon-
dom azt, hogy egy utcafórum keretében 
erről beszélni kell. Kértünk költségbecslést 
is, tetemes összeg szükséges a legegy-
szerűbb megoldás kivitelezéséhez is. Az 
idei költségvetésben nem volt tervesítve ez 
az összeg, pályázatot eddig nem találtunk 
ennek megoldására. Azt gondolom, hogy 
a lakossági fórumra decemberben, január-
ban sort kell keríteni és próbálunk forrást 
keresni a jövő évi költségvetésben a mun-
kák elvégzésére.
Juhász Zsolt a Városgazda Kft. ügyveze-
tője: 

Többször jártunk már kint a helyszínen, 
a bekötő utcában van zárt csapadékvíz 
elvezető csatorna, ami mentesítené azokat 
a házakat, de a szükséges teljesítményű 
munkagép a mérete miatt nem fér be az 
utcába, a kisebb autó pedig nem tudja elvé-
gezni ezt a munkát. Ahogy polgármester 
úr is mondta, kértünk már árajánlatot, és a 
műszaki megoldás is készül az úttal kap-
csolatosan.

Papp Mária elfogadja a választ.

Lakatos Máténé
A szennyvíz 

beruházás kap-
csán a gép össze-
törte a járda lapo-
kat a Halasi utca 
20 szám előtt és 
kérem, javítsák ki 
a hibát.

Czeller Zoltán polgármester A válasza-
dásra felkérte Juhász Zsoltot a Városgazda 
Kft. ügyvezetőjét.
Juhász Zsolt

Tudunk a problémáról, voltam kint meg-
nézni a kollégával, de az őszi javítások-
ba már nem fér bele a munka elvégzése. 
Nem láttuk annyira nagy problémának a jár-
da állapotát, voltak ennél sokkal rosszabb 
állapotban lévő járdák, amelyeket sokkal 
inkább szükséges volt javítani. Tavasszal 
beütemezzük a munka elvégzését.
Czeller Zoltán polgármester

Juhász Zsolt egy lényeges kérdést érin-
tett. A Városgazda Kft-nél 1 fő kőműves 
dolgozik, de más szakmákból is – aszta-
los, lakatos – csak 1-1 szakembert foglal-
koztatnak. Tehát amikor bejönnek a lakosok 
az Önkormányzathoz bejelenteni a problé-
mát, értelemszerűen nem tudunk azonnal 
kiküldeni egy javító brigádot. A bejelentés 
után megnézik a problémát, felülvizsgálják 
melyik a legsürgősebb munka, így üteme-
zik a munkák elvégzését. Nem áll rendelke-
zésre nagyszámú munkaerő hogy a beje-
lentés után azonnal el tudják végezni a javí-
tási munkát. Rangsorolni kell a munkákat.

Lakatos Máténé elfogadja a választ.

Fajszi Ferenc
Kerti kutak-

kal kapcsolatos 
rendeletről sze-
retnék tájékozta-
tást kapni. Kutak 
legal izá lásáról 
van szó. A hírek-
ből úgy értesü-
lünk, hogy 2018.
december 31-ig 

be kell jelenteni ezeket a kutakat, ha nem 
tesszük, akkor 300.000 Ft lehet a bírság 
összege. Kérdésem az, hogy az Önkor-
mányzatnál be lehet-e jelenteni, kinél, és 
milyen formában, mi kell hozzá?

Czeller Zoltán polgármester válaszadás-
ra felkérte Kasziba Sándor osztályvezetőt.
Kasziba Sándor

Jelenlegi szabályozás szerint a hatá-
ridő 2018. december 31, de úgy értesültem, 
készül egy indítvány, amelynek értelmében 
meghosszabbodik a határidő 2020.decem-
ber 31-ig. Van egy ígéret is, hogy kidolgoz-
nak egy olyan eljárási rendet, ami ingye-
nessé fogja tenni a bejelentést. Jelen pil-
lanatban 25.000 Ft+ÁFA a díja. Nyilvánva-
lóan a 2018. év végi határidő szűk, és erre 
az illetékesek rájöttek. Az ezzel kapcsola-
tos nyomtatvány bent a hivatalban kérhe-
tő. A válaszom az, hogy várjuk a módosí-
tó kormányrendeleteket, ami december ele-
jén fog megjelenni az információk szerint. 

Fajszi Ferenc elfogadja a választ.

Ferenczi László
Aki járt az új 

futballpálya felé 
az láthatja, hogy 
f o l y a m a t o s a n 
épül és szépül a 
létesítményünk, 
öröm látni azt, 
hogy 80-100 
gyermek mozog 
és sportol. Meg-

köszönni szeretném az Önkormányzatnak 
a pozitív hozzáállást és a segítségüket, 
és Renner Tibornak is. Ismereteim szerint 
további új építkezések is lesznek, amihez 
az Önkormányzat a segítségét adja, Ren-
ner Tibor pedig végzi a kivitelezést. 160 
millió Ft-os beruházás van készülőben egy 
nagy műfüves pálya, ami a sportolók javá-
ra fog válni.
Czeller Zoltán polgármester

A József Attila utcai Sportpálya az Önkor-
mányzat tulajdonában van. Az elmúlt évek-
ben valóban látványos változások történ-
tek itt. A Jánoshalmi Futball Club, a JFC, 
több pályázatot is benyújtott az MLSZ-
hez, amit meg is nyert. A Magyar Labda-
rúgó Szövetségtől, valamint Renner Tibor-
tól kapott támogatásokból korszerűsítették 
az edzőpályát, és az első pályát is, ame-
lyiken a bajnoki mérkőzéseket játsszák. 
2018-ban az Önkormányzat is csatlakozott 
a felújításokhoz, egy mobillelátó és egy kis-
méretű műfüves pálya került megépítés-
re, szintén az MLSZ-hez benyújtott pályá-
zatok útján. Ezek megépítéséhez kicsivel 
több, mint 1 millió forint önerőre volt szük-
ség a város költségvetéséből. Tudomásunk 
van arról is, hogy a JFC fennállásának 100. 
évfordulójára-ami 2019-ben lesz- készü-
lőben van egy nagy műfüves pályának a 
megvalósítása, ami szintén a Jánoshalmi 
Futball Club pályázati beruházása lesz. Az 
Önkormányzattól a klub a terület biztosítá-
sát kérte ehhez. Jelen pillanatban a kérdé-
ses területen vásártér van, éves szinten a 
búcsú kerül már csak megrendezésre itt.  
Petróczky Ferenccel, aki a várástér üze-
meltetője, egyeztettünk ebben a kérdésben. 
Úgy látjuk, megépülhet az új műfüves foci-
pálya, és mellette megrendezhető a fenn-
maradt részen a búcsúi vásár is, természe-
tesen egyéb vásárok is. A testületi döntés 
még nem született meg, de a döntés elő-
készítés folyamatban van. Úgy látjuk, hogy 
a JFC nagy gondot fordít a létesítmény fej-
lesztésére, amihez addig az önkormányzat 
beleegyezését adta, valamint mindezt meg-
köszöni a klubnak, és Renner Tibornak is.

Alexa Jánosné
A gyakorlat 

mást mutat, feb-
ruárban kezdtük 
a választások-
ra az utcajárást, 
sokan elmondtak 
bizonyos dolgo-
kat. Bementem 
az Önkormány-
zathoz egy hóna-

pig minden pénteken, nem találtam a pol-
gármestert a fogadónapon. Pedig én a 
polgármesterrel akartam beszélni. Merem 
remélni, hogy a jövő esztendőben sikerül 
megoldani a csapadékvíz elvezetést. A Kis-
telek utcában nem lehet levegőt venni, ha 
elmegy egy autó. Szeretnék az emberek, 
ha elbeszélgetne velük a képviselő-testü-
let tagjai és a polgármester is. Jókai utca 
sarkán a nagy fa gyökerei nagyon megerő-
södtek, felnyomták az aszfaltot és ki kelle-
ne vágni.
Czeller Zoltán polgármester:

Az éves feladatok tervezésénél figye-
lembe kell venni, hogy csak annyit tudunk 
belőlük elvégezni, amennyire pénzünk van. 
Azért szép, de egyúttal felelősség is a hiva-
talban dolgozni, képviselőnek lenni, mert az 
embernek van lehetősége mérlegelni, hogy 
melyik feladat kerüljön először elvégzés-
re. Tudjuk, hogy sok földes utca van János-
halmán, és hogy javításra szoruló járdák 
is vannak. Viszont az is nyilvánvaló, hogy 
Jánoshalma adóerő képessége jóval elma-
rad egy Kecskemét, Baja méretű városo-
kétól. A saját bevételeket döntően az hatá-
rozza meg, hogy mennyi kommunális és 
iparűzési adó folyik be. Ebből, és az álla-
mi normatívákból gazdálkodhatunk. Min-
den évben döntéseket kell hoznunk, hogy 
mire fordítsuk. Kell, hogy jusson belőle az 
időseink gondozására, az óvodás gyerme-
kekre, a megemelkedett bérek kifizetésére, 

út, járda építésre, stb. Ha azt akarjuk, hogy 
több utat vagy járdát építsünk, akkor növel-
ni kell a bevételeinket. A bevétel növelésé-
hez rendelkezésre álló eszköze a Képvise-
lő-testületnek a kommunális és iparűzési 
adó emelése. Emlékeztetem Önt arra, hogy 
amíg a szennyvíz beruházás tartott a város-
ban, az alatt a 8 év alatt, a Képviselő-testü-
let új adónemet nem vezetett be és a meg-
lévő adók mértékén nem emelt. 

A rossz járdákra vonatkozó megjegyzé-
sére adott válaszom az, hogy az idei évben 
például volt lehetőség pályázatból járdákat 
építeni, felújítani, de összesen 1 km hosz-
szú szakaszt, többet nem. Igyekszünk ele-
get tenni a lakossági kéréseknek, de sok-
szor nem tudunk azonnal, még akkor sem, 
ha a lakos ezt szeretné. 

A városvezetés koncepcióját világosan 
kifejtettem az éves beszámolómban. A Kép-
viselő-testület ezután is minden lehetőséget 
megragad annak érdekében, hogy a város 
fejlesztése pályázatokból történjen, sőt 
olyan pályázatokat helyezünk előnybe, ami-
nek minél kevesebb az önrésze. Nagyon 
sok 100%-os támogatottságú pályázatot 
adtunk eddig, és adunk be ezután is. Tehát 
fejlesztünk, de ha egy mód van rá, akkor 
nem helyi adóforintokból, hanem EU, és 
kormányzati támogatásokból. A további ter-
veinkben is egyértelmű, hogy amit csak 
lehet pályázatból fogunk megvalósítani. 

Fakivágás témakörben, a Jókai utca sar-
kán lévő fát munkatársaim megnézik, és ha 
szükséges, akkor megteszik a lépéseket. 

Önnek volt még egy felvetése, az, hogy 
1 hónapig nem tetszett engem megtalál-
ni a hivatalban, pedig csak velem szeretett 
volna beszélni. Biztosan tudom, hogy a 12 
év alatt, mióta polgármester vagyok olyan 
eset nem volt, hogy munkaidőben 1 hóna-
pig minden pénteken távol voltam. Tehát 
ez egy esetben fordulhatott csak elő, ami-
kor a szabadságomat töltöttem. A szabad-
ságra, pihenésre, feltöltődésre, -nem utol-
só sorban a családomra- nekem is szük-
ségem van.

Alexa Jánosné elfogadja a választ.

Lakatos Máté
Kiserdei busz-

megállótól 20 
méterrel visszább 
annyira rossz a 
lejáró hogy nem 
lehet közleked-
ni. A Kalkatúra 
felé mivel a trak-
torok és a kami-
onok használják 

az utat személyautóval nehéz a közleke-
dés száraz és esős időben is. A megépí-
tett kövesútnál jobbra bekanyarodni egy-
szerűen csak a baloldalra húzódva lehet. 
A kerítés mellől a 4-ik dűlő tele van belógó 
ágakkal, ami kinyúlik az útra és karcolja az 
autók oldalát. 
Czeller Zoltán polgármester

A beszámolóban már említettem, hogy 
Borotával közösen pályázati forrásból vásá-
rolunk egy ágaprítót és egy traktort. Az Ön 
hozzászólása is megerősíti azt, hogy nem 
gondolkodtunk rosszul, lesz dolga a trak-
tornak, ami a glédert húzza, és az ágaprí-
tónak is bőven.
Juhász Zsolt

Idei évben önerőből is rengeteg földutat 
javítottunk bel- és külterületen is. Ha körbe-
megyünk a városban javítottunk a Mátyás 
király, Pacsirta utcai aszfaltot, földutcát a 
Hold, Tópart és Zenta utcákban, Kiserdő-
ben, ahol a gépek el tudtak menni minden-
hol elvégeztük az út simítását. Most a kicsi 
eső után megcsináltuk az út egyengetését. 

Lakatos Máté elfogadja a választ.

Czeller Zoltán polgármester
Úgy látom, nincs több kérdés. Tisztelet-

tel megköszönöm a Képviselő-testület dön-
téseit, a hivatali munkatársaim döntés elő-
készítő és végrehajtó munkáját, az intéz-
ményvezető munkatársak, és az intézmé-
nyekben dolgozók egész éves felelősség-
teljes munkáját. Munkájukhoz további jó 
egészséget, és eredményes együttműkö-
dést kívánok.

Önöknek kedves lakosok, pedig köszö-
nöm, hogy eljöttek, és meghallgatták az 
Önkormányzat 2018. évi munkájáról szóló 
beszámolót, hozzászólásaikkal segítenek 
bennünket, hogy a munkánk minél eredmé-
nyesebb legyen.

H. A & B. S.

Lakossági kérdések, felszólalások és azokra adott válaszok
Közmeghallgatás 2018 Közmeghallgatás 2018 
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal
Tájékoztató  szombati ügyfélfogadásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Jánoshalmi Járási Hivatal
Kormányablak Osztálya, Foglalkoztatási Osztálya, Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztálya 2018. december 15. napján szombaton   pénteki 
ügyfélfogadási rend szerint 8,00 – 12,00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
Tisztelettel: 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető sk.

A Járási Hivatal  hírei

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2018.11. 21.
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér

Adminisztrációs ügyintéző Gimnázium, szakközépiskola, technikum Király és Társa Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Rakodó szemétszállító Általános iskola Király KID Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Farkas és Társa Betéti Társaság Németország megegyezés szerint

Autófényező
Szakmunkásképző, szakiskola, szakkö-
zépiskola

Farkas és Társa Betéti Társaság Baja megegyezés szerint

Tehergépkocsi-vezető, kamionsőfőr C+E 
kategória

Általános iskola, Szakmunkásképző, 
szakközépiskola

Foresta-98 Kft. Soltvadkert + vidék megegyezés szerint

Kőműves Szakmunkásképző, szakiskola Palkó Rita egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Építőipari segédmunkás Általános iskola Palkó Rita egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Esztergályos Szakiskola, Szakmunkásképző Univermetál Plusz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Kiskunhalas, Mélykút 210.000,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású (Galvánüzemi 
betanított munkás)

Általános iskola, szakmunkásképző, 
szakközépiskola

Villanymotor Kft. Jánoshalma 200.000,-Ft

Általános irodai adminisztrátor Szakközépiskola, gimnázium Koch Borászat Kft. Borota megegyezés szerint
Bor címkéző és palackozó segédmunkás Általános iskola Koch Borászat Kft. Borota megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.  Tel. 77/ 795-015 

Ügyfélfogadási idő 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
központi ügyintézés

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.
hu
Ügyfélfogadási idő:
 hétfő: 800-1200 és 1300-
1600
kedd: 800-1200
 szerda: 800-1200 és 1300-
1600
 péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
Hatósági, Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztály
E-mail cím: 
hatosagigyam.janoshalma@bacs.
gov.hu

Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-271 Fax: 
06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.
hu 

Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János 
utca 13.
Telefon: 06-77/795-081, 06-77/795-
082
   Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: 
gyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

6440 Jánoshalma, Arany János 
utca 13.
Telefon: 06-77/795-015 Fax: 
06-77/999-622
E-mail cím: 
foglalkoztatas.janoshalma@bacs.
gov.hu

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-
290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: 
kormanyablak.janoshalma@bacs.
gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
   hétfő: 700-1700
    kedd: 800-1200
 szerda: 800-1600
  csütörtök: 800-1800
 péntek: 800-1200

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal hivatalos internetes oldala a 
www.bkmkh.hu címen érhető el. 

A honlapon a BKMKH Jánoshal-
mi Járási Hivatal legfrissebb, nap-
rakész információi is megtalálha-
tók a Járási hivatalok címszó alatt a 
következő helyen:
http://bkmkh.hu/janoshalmi_
jarasi_hivatal

Információs oldalainkon megtalál-
hatók aktuális híreink, a Hivatal és 
szervezeti egységei: Kormányab-
lak Osztály, Foglalkoztatási Osztály, 
Hatósági, Gyámügyi és Igazság-
ügyi Osztály elérhetőségei, nyom-
tatványok továbbá tájékoztatók az 
intézhető ügyekről.
A Foglalkoztatási Osztály adat-
szolgáltatása alapján aktuális állás 
ajánlatokat is meg lehet tekinteni. 

A járási hivatalok dokumentumai 
között számos kérelem és bejelen-
tés nyomtatvány található, ill. letölt-
hető, melyek a www.bkmkh.hu/
letoltesek oldalon érhetők el.

Kérjük, más honlapokról hivatalunk-
kal kapcsolatban ne tájékozódja-
nak, mert sajnos nem mindenhol 
cserélik az információkat, lehetnek 
már elavult tájékoztatások. 

Jánoshalma, 2018.12.01.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

A fogyasztók jól ismerik a háztartási kisgépek 
energiacímkéjét. A címke 1995 óta segít tájéko-
zódni a vásárlás esetén. Az alábbi fogalomtár 
segítségével még könnyebb lesz eligazodni az 
ezzel kapcsolatos tudnivalókban.

Energiacímke fogalma
Az európai energiahatékonysági címke 

olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a ház-
tartási elektromos gépek (hűtő, fagyasztó, auto-
mata mosógép, háztartási szárítógép, tűzhely, 
mosogatógép, fényforrás) azonosítására szol-
gáló adatokat, az energiafelhasználás, valamint 
más lényeges segédanyag felhasználás haté-
konyságára vonatkozó adatokat, a kiegészí-
tő adatokat és azok értékelését. az energiacím-
ke szerkezeti felépítése minden termékkategóri-
án belül egységes képet mutat. Az energiacímke 
szerkezeti felépítése minden termékkategórián 
belül egységes képet mutat. A fogyasztók tehát 
könnyen össze tudják hasonlítani az egyes ter-
méktípusok energiafelhasználás szempontjából 
fontos paraméterei (pl.: vízfogyasztás, villamos 

energia fogyasztás, teljesítmény).
Energiacímkén szereplő adatok
A címkén szerepelnie kell a gyártó nevé-

nek, védjegyének, a készülék típusának. Fel 
kell tüntetni továbbá az energiaosztályt (A, 
B, C,D, E, F, G- a termék energiahatékonysá-
gát A-tól G-ig minősítik, az „A” a legjobb ener-
giaosztályt jelöli, a „G” a legrosszabbat), illetve, 
ha a termék rendelkezik európai öko címkével, 
vagy magyar Környezetbarát Védjeggyel akkor 
azt is. Ezeken kívül piktogramok emelik ki az 
adott teljesítményt, illetve tulajdonságot. Egye-
bekben a címkén található valamennyi informá-
ció az európai jogszabályokban körülírt vizsgá-
latokon alapul.

Címkék ellenőrzése
A címkét a gyártók, illetve kereskedők teszik rá 

termékeikre, nemzeti piacfelügyeleti hatóságok 
pedig ellenőrzik, hogy azokat a cégek helyesen 
használják-e, azaz valós információkat adnak-e 
meg, illetve közölnek a termékekről.

Várható, szigorodó jogszabályváltozás

A jogszabálytervezetben (Kormányrendelet 
az energiafogyasztást befolyásoló termék ener-
giacímkézéséről és termékismertetővel törté-
nő megadásáról) szerepel, hogy amennyiben a 
piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy egy 
terméken az energiafogyasztást tanúsító cím-
ke nem felel meg az előírásoknak, akkor a szál-
lítót kötelezi a termék forgalomból történő kivo-
nására, továbbá a piacról vagy a végfelhaszná-
lóktól történő visszahívására. A tervezet részle-
tesen szabályozza továbbá a háztartási kombi-
nált mosó-szárítógépek energiafelhasználásáról 
szóló tájékoztatást is. Külön kitér arra, hogy ha 
interneten rendel valaki ilyet, akkor a termékről 
milyen tájékoztatást kell – előzetesen - adni. A 
tervezet egyebekben piacfelügyeleti hatóságként 
a fogyasztóvédelmi hatóságot, illetve a piacfel-
ügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatalát nevezi meg.

 (Forrás: Mindennapi Fogyasz-
tóvédelem 2018/3.)

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpi-
aci program keretében nyújtott elhelyezkedési juttatás igényléséhez

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:
a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya 

a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a 
versenyszférában határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határo-
zott idejű legalább napi hat órás munkaviszonyt létesített , és

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább 180 napig 
közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás összegének kétszeresével (45.600 Ft/hó), a közfoglalkoz-
tatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó idő-
tartamra számított összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony - 
munkaviszony létesítése hiányában - fennállt volna.

Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony 
megszűnésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a lakóhely/tartóz-
kodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.

TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓK SZÁMÁRA 

A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” segítő központi munkaerőpia-
ci program keretében nyújtott szakmai segítő bérköltség támogatás igény-
léséhez

Azon munkáltató, aki közfoglalkoztatásból kilépő, elhelyezkedési jutta-
tásban részesülő/jogosult személyt alkalmaz és a munkahelyi beilleszke-
dése elősegítése érdekében az alkalmazottai köréből szakmai segítőt jelöl 
ki, bérköltség támogatásban részesülhet.

A szakmai segítő feladata a korábban közfoglalkoztatott személy mun-
kahelyi beilleszkedésének, szakmai munkájának, fejlődésének segítése. 

A munkaadó részére bérköltség támogatásként – a szakmai segítő támo-
gatása érdekében – havi 50.000 Ft és annak ténylegesen megfizetésre 
kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100 %-a kerül 
megtérítésre, maximum 3 hónap időtartamig. 

A szakmai segítő(k) alkalmazására  megállapított támogatás akkor szá-
molható el, ha a szakmai segítő megfelel az alábbi kritériumoknak:

 — a támogatott munkáltatónál legalább egy éve, és legalább a támogatás 
időtartamáig fennálló munkaviszonyban áll;
 — a szakmailag kapcsolódó területen olyan szakképzettséggel rendelke-
zik, amely alkalmas arra, hogy a korábban közfoglalkoztatott személy 
betanítását elősegítse.

 
Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a járási hivatal munka-

társaihoz!

Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy – 
elkerülve az akciós napokkal együtt járó vásár-
lói tömeget – interneten keresztül vásárolnak az 
fogyasztók. Különösen számukra lehetnek fonto-
sak a fogyasztóvédelmi szakemberek által meg-
fogalmazott alábbi információk, jó tanácsok.

Csak jól azonosítható webáruházból rendel-
jen! A karácsony előtti időszakban megszaporod-
nak azok a honlapok, amelyek jellemzően egy-
szerű felépítésűek, „bombasztikus” ajánlatokkal 
kecsegtetnek, ám valódi teljesítés helyett átve-
rik a vásárlókat, akiktől csak a pénzt szeretnék 
beszedni.

Online vásárlás esetén – ha fogyasztó vállalko-
zástól vesz terméket – legkésőbb annak kézhez-
vételétől számított 14 napon belül indokolás nél-
kül elállhatunk a vételtől. Elállás esetén a megvá-
sárolt termék visszajuttatásának költsége a jog-
szabály alapján a fogyasztót terheli.

Amennyiben magánszemély magánszemélytől 
vásárol, a fogyasztóvédelmi rendelkezések nem 
érvényesek, így például az elállás vagy a szava-
tossági jogok sem.

Az irreálisan alacsony áron hirdetett terméket 
a kereskedőnek nem kötelessége odaadni. Az 
irreálisan olcsó ár feltüntetése téves rögzítésnek 
minősül, esetleg rendszerhiba következménye is 
lehet, ami árfeltüntetési hiba. A fogyasztó kérheti, 
de jogszabályra hivatkozva nem követelheti, hogy 
a hibásan feltüntetett áron kapja meg a terméket.

Amennyiben a webáruház fizetésként csak az 
előre utalás lehetőségét biztosítja, érdemes ala-
posan utána járni, kitől vásárol, illetve kinek a 
részére utalná a kifizetésre kerülő összeget. Egy 
oldal megbízhatóságával kapcsolatban különbö-
ző fórumokon is tájékozódhat. Amennyiben nem 
tudja egyértelműen beazonosítani az eladót, illet-
ve mások kedvezőtlen tapasztalatokat fogalmaz-

tak meg, érdemes megfontolni a vásárlást.
Nem magyarországi székhellyel rendelkező 

webáruházzal szemben felmerülő jogvita ese-
tén (pl. hibás teljesítés, elállás érvényesítése), 
amennyiben a vállalkozás székhelye az EU vala-
mely tagállamában, Norvégiában vagy Izlandon 
található, segítség kérhető az Európai Fogyasz-
tói Központtól (info@magyarefk.hu, ITM-Euró-
pai Fogyasztói Központ 1011 Budapest, Isko-
la u. 13.). Ilyen esetekben az ún. online vita-
rendezési kapcsolattartó ponthoz (onlinevita@
bkik.hu) is fordulhatunk, illetve felkereshetjük az 
online békéltető testület honlapját (http://ec.euro-
pa.eu/odr) is.

Mielőtt interneten vásárolna, érdemes elol-
vasni az itt található hasznos információkat is:  
http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kor-
many.hu

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Mit árulnak el a háztartási gépek energiacímkéi? 

Közfoglalkoztatásból a versenyszférába

Körültekintően vásároljunk a karácsony előtti időszakban is!

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadási idő változása

http://www.bkmkh.hu/
http://www.bkmkh.hu/letoltesek
http://www.bkmkh.hu/letoltesek
mailto:info@magyarefk.hu
mailto:onlinevita@bkik.hu
mailto:onlinevita@bkik.hu
http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr
http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/
http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/
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Az EFOP-3.2.9-16-2016-00044 
pályázat keretén belül, lehetősé-
get kaptak a Gyermeklánc Óvodába 
járó gyerekek, hogy elutazhassanak 
Kecskemétre. 

A Központi Óvoda Katica csoport-
ja 22 fővel, a Batthyány utcai Óvoda 
Pillangó csoportja 20 fővel vett részt 
ezen a kiránduláson. A gyerekeket 7 
felnőtt kísérte.

Kecskeméten a Ciróka Bábszín-
házban volt lehetőségünk a Macs-
kablöff című előadást megtekinteni. 
A gyermekek figyelmét lekötő, humo-
ros, tanulságos előadást láthattunk. 

Önmagában a színházlátogatás is 
élmény, különös légköre nagy hatás-
sal van a gyerekekre és felnőttek-
re egyaránt. 

Sok kisgyermek először járt Kecs-
keméten. A jó időnek köszönhető, 
hogy a színházélmény után a főtérre 
is elsétáltunk. Itt a gyerekek nézelőd-
hettek, szaladgálhattak, játszhattak 
kicsit.

A tartalmas délelőttöt a Kecskemé-
ti Városháza harangjátékának meg-
hallgatásával zártuk.

Délután, élményekkel gazdagodva 
értünk vissza óvodánkba.

Szűcs Nóra 
Óvodapedagógus

Természetes személyek számára elérhető  évente két alkalommal a díjmentes elektro-
nikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat.  

A szolgáltatás a Földhivatal Online  rendszerén keresztül vehető igénybe Ügyfélkapus 
bejelentkezéssel a www.magyarorszag.hu-ról a Földhivatali nyilvántartás menüpontból.

A Földhivatali Online  rendszer egy olyan adatszolgáltatási felület, amelyen keresztül 
külső felhasználók is hozzáférhetnek a földhivatali adatbázishoz.

A harmadik lekérdezéstől a nem hiteles tulajdoni lap másolat díja 1000 Ft/tulajdoni lap, 
amely elektronikus bankkártyás díjfizetéssel teljesíthető. 

Az állampolgárok ingyenes ügyfélkapus regisztráció birtokában (amely a kormányab-
lakokban elvégezhető) a Földhivatal Online rendszerén keresztül  közvetlenül férhetnek 
hozzá földhivatali adatokhoz a hét minden napján, a nap 24 órájában.

Az elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az 
erről készített papír alapú másolat bizonyító erővel nem rendelkezik.

A földhivatali adatszolgáltatáshoz kapcsolódó lekérdezési adatok naplózásra kerülnek.
A nem hiteles tulajdonilap-másolat használható, például:

 — ingatlanvásárlást megelőzően tájékozódhatunk az ingatlan adatairól (tulajdonosok 
személye, terheli-e az ingatlant valamilyen tulajdonszerzést korlátozó vagy akadá-
lyozó jog) vagy
 — a közüzemi szolgáltatóknál tulajdonos váltáskor az ingatlanhasználat jogcímének iga-
zolására

Ügyfélkapus regisztrációra a jánoshalmi kormányablakban ingyenesen lehetőség van 
ügyfél fogadási időben. Az ügyfélkapu nyitása ma már nélkülözhetetlen az állampolgárok 
ügyeinek elektronikus intézéséhez. 

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket a Kormányablakban.
BKMKH 

Jánoshalmi Járási Hivatala

 Kertes házak között sétálva sokszor 
érezzük az égő műanyagok, gumi, poz-
dorja jellegzetes, kellemetlenül édes-
kés-fanyar szagát, s lélegezzük be a füs-
töt a tüdőbe, a véráramba. Marja a sze-
münket, kikészíti idegeinket, s nem értjük, 
miért kiabálunk a gyerekkel és veszünk 
össze a párunkkal, valamint, hogy miért 
ülünk megint az orvosi rendelőben vagy jön 
értünk a mentő.

A hulladékok égetésekor sokféle mér-
gező anyag szabadul fel. Ezek nagy kon-
centrációban azonnali halált is okozhatnak, 
kisebb koncentrációban megbetegítenek. 
Magzatban, gyerekben fejlődési rendelle-
nességet okoznak. 

A PVC égéstermékei közé tartozik pél-
dául a foszgén vagy a dioxinok. A fosz-
gén az első világháborúban harci gázként 
bevetve katonák ezreinek halálát okozta. A 
dioxinok egészségromboló hatása kiemel-
kedően sokrétű: nőknél meddőséget, tor-
zszülött csecsemőket, férfiaknál impoten-
ciát okoznak. Károsítják az immunrend-
szert és a hormonháztartást. A zsírszövet-
ben elraktározódva felezési idejük 7-11 év.

A PVC-n kívül nagyon sokféle egyéb 
műanyagot használunk, mindenféle adalé-
kanyagokkal. Az égéstermékek ártalmai is 
ennek megfelelően sokrétűek és súlyosak. 
Csak néhány példa: bőrirritáció, rák, ideg-
rendszeri zavarok és következményeik, az 
immunrendszer zavarai, mandulák króni-
kus hormonos duzzanata, a hormonháztar-
tás zavarai, meddőség, impotencia, fejlő-
dési rendellenességek, magzati károsodás, 
veleszületett szívproblémák, halva szüle-
tés, fejfájás, vérsejtek károsodása, máj és 

vesekárosodás, légzési elégtelenség, aszt-
ma, tüdőgyulladás, tüdővizenyő, halál...

Ezen kívül még fejfájás idegrendszeri 
zavarok az immunrendszer zavarai mandu-
lák krónikus duzzanata, veleszületett szí-
vproblémák, vérsejtek károsodása, a hor-
monháztartás zavarai, máj és vesekáro-
sodás, meddőség, impotencia, fejlődési 
rendellenességek, halva születés, rák és 
bőrirritáció

A mérgeket a mi kéményünkből messze 
viheti a szél. A kertünkben lecsapódó, az 
ajtón-ablakon, réseken át a lakásba kúszó 
égéstermékek nemcsak a saját kémé-
nyünkből származnak, hanem a szom-
széd házból, a szomszéd utcából, a szom-
széd faluból is.

Mindezen okok miatt tiltja jogszabály a 
hulladékok, köztük a műanyaggal ragasz-
tott pozdorja, festékes fa égetését is. A jog-
szabály megszegői 500 ezer forintig terjedő 
bírságra számíthatnak, vagy a Btk. 248.§-a 
alapján 5 évig terjedő szabadságvesztésre.

Mit tegyünk, ha valaki a 
környezetünkben műanyagot éget?
Adjuk oda neki ezt a szórólapot, hogy 

lássa, milyen ártalmakkal jár a műanyag-
égetés.

A tűzoltóság (105) vagy rendőrség (107) 
segítségét kérhetjük.

Forduljunk a járási hivatalhoz postai 
levélben. A közérdekű panasz bejelenté-
se illetékmentes. A jogszabályok, melyek-
re hivatkozhatunk:

 — a 2004. évi XIX. törvény 141-143. §-a 
(közérdekű bejelentés),
 — az 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) 
bekezdése (környezetkárosítás beje-
lentése),
 — és a 306/2010. kormányrendelet (ez 
szabályozza a levegő tisztaságát és 
tiltja a hulladékok égetését).

Bővebb felvilágosításért forduljon a 
Levegő Munkacsoporthoz. Segítünk!

Cím:
Levegő Munkacsoport
1081 Budapest, Üllői u. 18. I/9.
Postacím: 1465 Budapest, Pf. 1676 
http://www.levego.hu/tanacsado_iroda/

tanacskeres facebook.com/levego 
Tel: (06 1) 411-0509, 411-0510

Ingyenes nem hiteles 
tulajdonilap-másolat 

Korom kampány  
az egészségünkért

Óvodai hagyományainkhoz 
híven, őszi irodalmi délelőttel 
emlékeztünk erre az elmúlóban 
lévő szép évszakra. 

A Központi óvoda apraja-nagy-
ja összegyűlt az összenyitható 
teremben, s az eseménynek Gryl-
lus Vilmos dala adott zenei alá-
festést. 

A Sündisznócska lovagol című 
mesét láthatták a gyerekek az 
óvodapedagógusok előadásában. 
A felnőttek a gyermekek számára 
érdekes jelmezbe öltöztek, ez örö-
mujjongásra késztette a kis néző-
sereget. 

A mesében az erdei madarak 
csicsergő fecsegése és a butács-
ka medve eszén túljáró sün törté-
nete hangos kacagásra késztetett 
mindenkit.  A megjelenő „Ősz-anyó” éneke és vigasztalása 
nyomán sok szép verset mondtak el a gyerekek és almával, 
körtével, dióval kedveskedtek az éhes medvének, aki a sok 
élelemmel jól felkészülhetett a téli álomra. 

A gyerekek zenei élményhez jutottak, érzelmi, értelmi 
nevelés valósult meg a mese által; esztétikai élményt nyújtó 
jelmezekben és eszközökben gyönyörködhettek. Anyanyelvi 
nevelés valósult meg az igényes versek, dalok által. A törté-
net a természet, az állatok szeretetére, tiszteletére irányította 
a figyelmüket. Ősz kánonnal fejeződött be az előadás, melyet 
a gyerekek tetszésnyilvánítása, tapsa kísért.

Kirándulás a kecskeméti 
Ciróka Bábszínházba

Őszbúcsúztató irodalmi délelőtt

Molnár Istvánné 
óvodapedagógus

http://www.levego.hu/tanacsado_iroda/tanacskeres
http://www.levego.hu/tanacsado_iroda/tanacskeres


J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE8. oldal 2018. december

Vaskóné Heller Judit 
Természettudományos 

Emlékverseny
2018. novem-

ber 7-én a Hunya-
di János Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Isko-
la 7.a osztályá-
nak csapata részt 
vett Baján, Vas-
kóné Heller Judit 
emlékére rende-
zett természettu-
dományos ver-
senyen. A csa-
pat tagjai: Szakály 
Zita, Török Máté 
József és László Alex. Több iskola csapata versenyzett ezen a vetélke-
dőn. A feladatok között voltak matematikai, kémiai és fizikai feladatok. 
Játékos, kreativitást igénylő, gondolkodtató teszteket töltöttünk ki és kísér-
letezhettünk is. A versenyfeladatok javítása alatt körbevezettek bennün-
ket az iskolában és benézhettünk a „Robotika” szakkörösökhöz. 5. helye-
zést értünk el.

Egy nagyon jó élménnyel gazdagodtunk!                     Szakály Zita 7.a

„Tudásod a tiéd”

A „Tudásod a tiéd” természettudományos kísérletek sorozatában ez 
alkalommal kémiai bemutató kísérleteket néztünk. Kerestük a válaszokat 
néhány izgalmas kérdésre: Mi történik a jóddal, ha melegítjük? Éghető-e 
a vas, a kén, az alumínium? Oldódik a jód vízben? Hogyan készül a 
karamell? A víz alkotórészeit, miből lehet még előállítani? Oxigén-e az oxi-
gén? Mekkorát pukkan a durranógáz? Milyen nagy az „elefánt fogrém”? A 
feketelőport miből készítik? 

Izgalmas kérdések, egyszerű válaszok. Jó hangulat! Zárásként szikra-
eső.

Várjuk a következőt! Köszönjük!
László Alex (7.a)

Októberi rajzverseny 
a Hunyadiban

Iskolánkban ez év őszén rajzversenyt hirdettünk meg, melynek témá-
ja az őszi betakarítás, a földeken folyó munkálatok, mezőgazdasági tevé-
kenységek voltak. Diákjaink munkáin is ezeket a mozzanatokat figyelhetjük 
meg, a legapróbb részletekig kidolgozva. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
helyezésekért járó oklevél mellé értékes ajándékokkal lephettük meg tanu-
lóinkat, melyhez anyagi támogatást Farkas László úr a Jánoshalmi Gazda-
kör elnöke és a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara alelnöke nyújtott. 

A pályázat fontos értékeként kell megemlítenünk, hogy a gyerekek amel-
lett, hogy kreatívan alkothattak, megfigyelhették városunk környezeti adott-
ságait, szépségeit. S ezzel megismerték térségünk legfontosabb megél-
hetési forrásait.

 Reméljük, hogy még sok pályázat ad lehetőséget arra, hogy megmutat-
hassák tehetségüket a jánoshalmi gyerekek.

Nyerteseink: 7-8. évfolyam: 1. helyezett Zámbó Zorka, 2. helyezett 
Rostás Vanessza, 3. helyezett Kovács Milán. Az 5-6. évfolyam: 1. helye-
zett Lengyel Krisztián, 2. helyezett Kurucz Tifani és Győri Ramóna, 3. 
helyezett Szabó Zsombor és Dági Attila

Zámbóné Karsai Dóra

Hunyadi Iskola hírei
PET-palack és papírgyűjtés 

a Hunyadi Iskolában
Minden évben kétszer 

csatlakozunk a papír- és 
PET-palack gyűjtéshez. 
2018. október 8. és 12. 
között a környezettuda-
tosság és jótékonykodás 
jegyében szerveztük meg 
a gyűjtést.

Szerencsére egy-
re több környezettuda-
tos család hónapokon 
keresztül gyűjtögeti a 
feleslegessé vált dobozo-
kat, szórólapokat, egyéb 
háztartási papírhulladékot 
és műanyag palackot. Ez 
fontos, mert az életünket 
hosszabbíthatjuk meg a 
Földön azzal, ha szelek-
tíven gyűjtjük a hulladé-
kot és ezáltal kevesebb 
fát vágnak ki.

Mivel ez 
egy nagy 
b e r u h á z á s t 
igénylő célki-
tűzés, külö-
nösen kérjük 
Önöket, hogy 
támogassák 
a gyerekek 
környezetvé-
delmi mun-
káját! Tiszte-
lettel kérjük, 
hogy az isme-
rősök, szom-
szédok figyel-
mét is hívják 
fel erre!

V i g y á z -
zunk együtt 
környezetünk 
szépségére, 
ne dobáljuk a 
szelektív hulladékgyűjtők köré a palackokat, inkább AJÁNLJUK FEL JÓTÉ-
KONY CÉLRA! Kérek mindenkit, hogyha van otthonukban felesleges-
sé vált PET-palack és papírhulladék, hozzák be a jánoshalmi Hunya-
di János Általános Iskolába vagy a Dózsa György utcai Gazdaboltba /
Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 46., Piroska/.

Ebben a félévben 1.720 kg műanyagot és 4.940 kg papírt gyűjtöttünk 
össze, amiket konténerekben szállítottak el iskolánk udvaráról. A befolyt 
pénzből gyermekeket táboroztatunk és az iskola udvarát szépítjük.

Köszönettel:
Baka Orsolya  szervező

Szeptemberben programsorozat indult a nagycsoportos gyerekeknek 
és szüleiknek.

Az első táncos, énekes és zenés foglalkozást, októberben egy kézmű-
ves, mondókás délelőtt követte. A gyerekek Ősztündért, és Márton napi 
lámpást készíthettek közösen a tanító nénikkel és szüleikkel. A szombat 
délelőttöt jó hangulatban, barátságos légkörben töltöttük el. Bízunk ben-
ne, hogy a gyerekek, valamint hozzátartozóik is ugyanolyan jól érezték 
magukat, mint mi! 

Köszönjük a szülőknek, hogy elhozták gyermekeiket!
Novemberben, az érdeklődő gyerekeket és szüleiket játszóházzal egy-

bekötött teadélutánra vártuk. Míg a gyerekek önfeledten játszottak, a szü-
lők kötetlenül beszélgethettek a pedagógusokkal, ahol megismerhették az 
iskolánk életét, tagozatainkat, pedagógusainkat, és minden felmerülő kér-
désre választ kaphattak.

Köszönjük a szülőknek, hogy elhozták gyermekeiket és megtiszteltek 
minket jelenlétükkel!

A következő foglalkozás december 15-én (szombaton) 9:30-tól 
lesz, az iskolában.

Nagyon nagy szeretettel várjuk a nagycsoportos gyermekeket és 
szüleiket „Így tedd rá!” foglalkozásunkra!

Csiszár Szilvia

November 10. napja 2018-ban különlegessé vált a Hunyadiban. 
Éppen 25 éve történt, hogy iskolánk a mindenki számára jól csengő 

Hunyadi nevet vette fel. Bár az évek során az iskola szerkezete, elneve-
zése sokszor változott, a Hunyadi név már 25 éve megingathatatlan. Tan-
testületünk úgy döntött szeptemberben, hogy a 2018/19. tanév esemé-
nyeit ennek jegyében szervezi. Megálmodtuk, hogy a jótékonysági bálun-
kat reneszánsz „stílusban” rendezzük. Már októberben elkezdődött a lázas 
munka, hogy november 10-re minden készen álljon. A rajz és technika 
szakos kollégáink vezetésével készítettük el a díszleteket, jelmezeket. 
Szinte mindenki kivette valamilyen módon a részét az előkészületekből. A 
lyukas órások festettek, színeztek, az apukák fúrtak-faragtak, gyermeke-
ink ragasztottak, s mindenki kíváncsian leste, mi sül ki ebből… Jelentem, 
a végeredmény tökéletes lett…. 

A bálon részt vett maga Hunyadi János és hites arája, Szilágyi Erzsé-
bet is. Kormányzó urunk igen csak elégedett lehetett mindennel, hiszen a 
török fogságból kiszabadított szüzek látványa annyira lebilincselte, hogy a 
bálteremből csak hosszú nógatás után tudott távozni. 

A mulatóst Lódri Ferenc és muzsikus társai hajnalig húzták, s a vendég-
sereg jó része a tombolán nyert kincsekkel hagyta el a báltermet. 

Természetesen mecénásaink is akadtak, akiknek ez úton is köszönjük 
hozzájárulásukat, amely segítségével továbbra is támogathatjuk tehetsé-
ges diákjainkat, szépíthetjük udvarunkat.

Informatikai tanulmányi 
kirándulás

A Hunyadi Iskola diákjai tanulmányi kirándulás kere-
tében Szegedre látogattak el, ahol részt vettek a Sze-
BIT informatikai rendezvényen, majd a Szent-Györgyi Albert Agó-
ra Központban meglátogatták az Informatika Történeti Kiállítást is. 
A kísérők Zsöllér Ervin (informatika tanár) és Rácskai Benjámin (rendszer-
gazda) voltak.

A rendezvényen a tanulók szembesülhettek az informatika fejlődésé-
nek legújabb vívmányaival, és okos eszközeivel. A rendezvény színvona-
lát olyan brandek emelték, mint az Asus, Acer, HP, Tplink, Epson, Fujitsu 
és az SKC Holding, akik mind a legújabb termékeik széles skáláját sora-
koztatták fel az érdeklődők számára. A mi érdeklődésünket kifejezetten az 

A Hunyadi Apródsuli hírei

Báloztunk ….
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FOOL MOON KONCERT

Mi fán terem az acapella? Megtudhattuk a szegedi Fool Moon acapella 
énekegyüttestől november 26-án.

A zsúfolásig megtelt Imre Zoltán Művelődési Központban zenei időuta-
záson vehettünk részt az együttes  segítségével a zene kialakulásától az 
első írott zenei emléktől a gregoriánon, madrigálokon, népzenén keresztül 
napjaink populáris zenéjéig.

Érdekes zenetörténeti információkat hallhattunk tőlük, bemutatták 
nekünk, hogyan épülnek egymásra a szólamok, amitől olyan hangzás lesz, 
mintha zenekar kísérné éneküket.

A csodálatos koncertet a diákok vastapssal jutalmazták.
P.V.K.

Sikeres mesemondóink a 
Gandhi Gimnáziumban

2018. november 27-én ismét 
megrendezésre került a pécsi 
Gandhi Gimnázium hagyomá-
nyos cigány/roma mesemondó 
országos versenye. Ahogy min-
den évben, diákjaink idén is 
képviselték iskolánkat. 

Kovács Kamilla és Kolompár 
Virág 6. b osztályos tanulók vet-
tek részt az idei megméretteté-
sen. Mindketten nagyon szépen 
szerepeltek, Virág különdíjban 
is részesült. A Godyaver Shej/
Okos lány című mesét cigány 
népviseletben adta elő, (amit a 
zsűritagok külön ki is emeltek és értékeltek) kiváló romani nyelvtudással.  

Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, ezúton is gratulálunk! 
 Köves Ágnes osztályfőnök

Bácsalmási matematika csapatverseny

Hagyományosan november végén szervezte a Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium a 
matematika csapatversenyt. Iskolánkból a 7. és 8. évfolyamról 15 tanuló indult a megméretteté-
sen, ahol 26 csapat közül a határon túlról is érkeztek. A feladatok között szerepelt: feleletválasz-
tós, SUDOKU, és logikai feladat is. A 7. évfolyamon a STREET MATEK csapat tagjai: LÁSZLÓ 
ALEX, TÖRÖK MÁTE, IGNÁCZ MARCELL 2. helyezést értek el. 

Nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt, gratulálunk a helyezetteknek és minden részt-
vevőnek!!

Sz.M.

SKC Holding interaktív terméke keltette fel, amely a közeljövőben minden 
intézmény számára nagyban hozzájárulhat az oktatás minőségének javítá-
sához. Az autók szerelmeseire is gondoltak a szervezők, mivel a fentieken 
túl még a Toyota és a Tesla is képviseltette magát a rendezvényen.

Ezután következett második állomásunk, az Informatika Történeti Kiál-
lítás, amit a legjobban vártak növendékeink. A kiállítás érdekességét még 
az is fokozta, hogy hazánkban itt található a legnagyobb informatikatörté-
neti tárlat.

A nebulók, kezdve az Abakusztól az Ural2-n, Razdan-on keresztül meg-
ismerkedhettek a korábbi számítógéptípusokkal, amelyek a maiakkal ellen-
tétben akár teremnagyságúak is lehettek, de tárhelykapacitásuk jóval 
kisebb volt jelenlegi társaiknál.

A kiállításon megtalálhatóak voltak a játékkonzolok korábbi nagy nevei, 
mint az Atari, az első Nintendo, illetve PlayStation konzolok.

Egy teljes helyiséget szenteltek a legnagyobb magyar matematikus, 
Neumann János személyének, aki a digitális számítógép elvi alapjainak 
lefektetésével vált korának meghatározó személyévé (Neumann-elvek).

Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, mivel az elkövetkezendő 
években is tervezünk hasonló kirándulásokat intézményünk iskolásaival.

Zsöllér Ervin és Rácskai Benjámin

Hunyadi Iskola hírei
Pályaorientációs nap

Iskolánkban november 8-án pályaorientációs napot tartottunk.
Nyolcadikosaink Baján a pályaválasztási kiállításon vettek részt. Alsó-

saink és az 5. évfolyamosaink jártak a Felső-Bácskai Műmalomban, 
ahol megismerkedtek a molnárok munkájával. A szülők közreműködésé-
vel kipróbálhatták a festékszórót, mintahengereket, hőlégfúvót, pirográ-
fot használtak.

Az egészségügyről és a mentősök munkájáról védőnő tartott előadást. A 
pályaválasztással kapcsolatos fogalmazást írtak, rajzoltak, nyírtak, ragasz-
tottak, és vetélkedőket játszottak.

A 6. és 7. évfolyamos tanulóink jánoshalmi cégekhez látogattak ki: 
Agroprodukt Kft., Bácsgépker Kft., Kunvin Borászati Kft., Renner Bt., vala-
mint a Szakiskola tangazdaságát is megtekintették.

Köszönjük a szülőknek, az iskolavédőnőnek és az említett cégeknek, 
hogy lehetővé tették mindezt számunkra!

A verseny helyezettjei: 
5. évfolyamon

1.  Zsók Szilvia  5.c
2.  Kasziba Rebeka 5.a
     Dági Attila  5.a
3.  Raáb Dávid  5.a

6. évfolyamon
1.   Miskolczi Szonja  6.a
2. Miskolczi Regina  6.a
3. Tóth Márton  6.a

7. évfolyam
1.  Rencsár Viktória  7.a
2. Szabó Réka   7.a 
    László Alex  7.a
3. Tesch Enikő   7. c

8. évfolyam  
1. Vörös Adrián  8.c
2. Somosi Rebeka  8.c
3. Dobos Csenge   8.c

A legszebben író diákok: 
5. évfolyam:
1. Dági Attila 5.a
2. Kolompár Regina 5.c
3. Kiss Gabriella  5.a

6. évfolyam 
1. Dervaderics Petra  6.a
2. Fekete Anna  6.c
3. Zámbó Luca  6.a 

7. évfolyam 
1.  Bogdán Hanna  7.a
2. Szabó Réka  7.a
3. Rencsár Viktória 7.a

8. évfolyam
1. Magyar Bálint  8.c
2. Kovács Ádám Milán 8.b
3. Fekete Krisztián  8.b

Helyesírási verseny
November 13. a magyar nyelv napja. 1844-ben ezen a napon léptek érvénybe a nemzeti nyelv használatát szabályozó törvények.
E nap alkalmat ad a magyar nyelv ápolására, a helyesírással, a szépírással való foglalkozásra. Hagyományosan ilyenkor a legjobb helyesírók verse-

nyen mérik össze tudásukat, a legszebben írók is tollat ragadnak.
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A Járási Szavalóversenyt november 20-án, Kisszálláson rendezték meg 
az alsó tagozatos tanulók számára. Közel 50 tanuló érkezett a környező 
településekről. Minden tanítványunk kitűnően szerepelt.

Kárpáthy Fanni Száva 2. c osztályos tanítványunk 2. helyezést ért el. 
Teljesítménye bámulatos volt! 

Tóth Flóra 4. a osztályos tanulónk 3. helyezett lett, aki korát meghazud-
toló hitelességgel mondta el versét. Ők képviselik iskolánkat a Tankerüle-
ti Szavalóversenyen.

Válaszd ki minél hamarabb a számodra legmegfe-
lelőbb klímát, hogy már Karácsonykor élvezhesd 
annak melegét!

Egy döntéssel két megoldást kínálunk a hatékony, környezetbarát, energiatakarékos, hű-
tő-fűtő hőszivattyús klímaberendezéseinkkel.
Ránk számíthatsz, hogy mi kerüljön a fa alá, vagy a fa fölé? :)
Ingyenes helyszíni szemlével, pontos, precíz, tiszta munkánkkal meleget varázsolunk ottho-
nodba!

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk! 
 

Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt 
www.friolux.hu, +36302536586

November közepén az 1. a, a 2. c és mi a 4. b osztályo-
sok Szegedre kirándultunk.

Fél 8-kor indultunk a busszal, így amikor megérkez-
tünk volt időnk a Tisza parton sétálni, ahol mi a 4. osz-
tályosok történelmi tanulmányaikról meséltünk a kiseb-
beknek. Arról, amikor a hun Attilát a Tiszába temették, és 
meséltünk a tiszai árvizekről és a Tisza szabályozásáról is. 
A kicsiket a „Hun király” története érdekelte a legjobban.

A múzeum előtt fényképezkedtünk a hatalmas dínók-
kal, majd a nyitásig a közeli játszótéren játszottunk és 
reggeliztünk.

10 órakor mentünk be a Móra Ferenc Múzeumba. 
Mesevilágba csöppentünk a sok mozgó és hangot adó 
dínó között. Teremről teremre haladva ájuldoztunk a lát-
ványtól. A sok életnagyságú dinoszaurusz megdöbbentett 
bennünket. Igaz, a leghatalmasabbak növényevők voltak, 
mégis félelmetes volt, ahogy fölénk magasodtak, mozgat-
ták a fejüket és üvöltöttek. A játszószobában dínón lova-
goltunk, régészkedtünk, rajzoltunk, kirakóztunk. 

12 órára mentünk a Játékdzsungel Játszóházba. Ott 
pont 2 órát játszhattunk és szaladgálhattunk. A rengeteg 
játék között mindenki megtalálta a neki valót. Mi a bará-
taimmal fogócskáztunk a mászóvárban, és sokat csúsz-
dáztunk. Kettő órára vártak bennünket a Szent István 
Étterembe, ahol nagyon finom és bőséges ebédet kap-
tunk. Ebéd után még volt időnk egy kicsit megnézni a 
téren a régi víztornyot, amit a szegediek csak „Öreg höl-
gy”-ként emlegetnek. Ott játszottunk még egy kicsit, majd 
irány haza. 

5-kor értünk Jánoshalmára, ahol az iskolánál már min-
denkit vártak a szülei.  Nagyon elfáradtunk, de rengeteg 
élménnyel tértünk haza.

Nagyon tartalmas nap volt ez a számunkra.
Köszönöm 50 társam nevében is a Gyermeklánc Óvoda 

és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központnak, Kuba-
tov Ági néninek, Ságodi Heni néninek és Koczó Ildi néni-
nek ezt a felejthetetlen napot!

Kolompár Izabella 4. b

Utazás a dinoszauruszok korába

A siker idén is folytatódik!

Prikidánovics Tamás, Hegyi Oli-
vér és Lógó Bianka szavalata is 
ott volt a legjobbak között. Gratulá-
lunk tanítványainknak és felkészítő-
iknek, köszönjük nekik, hogy öreg-
bítik iskolánk hírnevét! 
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Adventi lelki nap 
pedagógusoknak

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában működő kato-
likus köznevelési intézmények dolgozóinak adventi lelki napját december 
elsején rendezték meg Kalocsán. A programnak a Nagyasszonyunk Kato-
likus Általános Iskola és Gimnázium biztosította a helyet. A nap, közös 
szentmisével kezdődött a Nagyboldogasszony-főszékesegyházban, melyet 
Bábel Balázs érsek atya celebrált. A prédikációban felhívta a figyelmet az 
adventi készülődés mélységének fontosságára, az egymásra figyelés-
re. A legfontosabb a mai rohanó világban, hogy a szülők és a pedagógu-
sok szeretettel forduljanak a gyermekekhez, ezzel érzékeltetve velük, hogy 
ők mennyire fontosak a felnőttek számára. Hangsúlyozta az együtt eltöl-
tött minőségi idő fontos szerepét, valamint azt, hogy a gyermek Isten aján-
déka. A szentmisét P. Hofher József jezsuita pap előadása követte,amely 
a cigánypasztorációról szólt. Ő a Jezsuita Roma Szakkollégium lelki veze-
tője. Beszélt a roma származású emberek nehéz helyzetéről, és megosz-
totta tapasztalatait és élményeit a hallgatósággal. Előadásában rávilágított 
az urbanizáció hatásaira, amelynek következménye, hogy a roma emberek 
földönfutóvá váltak. Az általuk képviselt szakmák, mint vályogvetők, mészé-
getők, drótfonók megszűntek. Az atya célja ,tehát ezen  kisebbségi cso-
port, közösség identitásának megerősítése és életminőségének emelése. 
A program közös beszélgetéssel majd ebéddel zárult.

Mesemondó verseny
S z í n v o n a l a s 

előadással kép-
viselte iskolán-
kat Balázs Gábor 
Rudolf 5.b osz-
tályos tanuló 
Pécsett a Gand-
hi Gimnázium-
ban megrendezett 
roma mesemondó 
versenyen. Gratu-
lálunk Gábornak 
és további ered-
ményes felkészü-
lést kívánunk.

Márton napi lámpás felvonulás

Ebben az évben óvodánk új hagyományt teremtve november 9-én Már-
ton napi lámpás felvonulást szervezett, melyen részt vettek iskolásaink 
alsó tagozatos gyermekei is. Egy igen tartalmas hét előzte meg ezt a sike-
res napot. A gyerekekkel közösen libás mézeskalácsot sütöttünk, lámpá-
sokat készítettünk, libás dalokat, verseket tanultunk, valamint egy érdekes 
árnyjáték keretén belül megismerhették Szent Márton történetét. Pénteken 
délután a dajka nénik a szülőkkel együtt teát készítettek, zsíros kenyereket 
kentek. Majd a hét méltó zárásaként este összegyűltünk az óvoda udvarán, 
meggyújtottuk a lámpásainkat, és a templomot megkerülve visszamentünk 
a Molnár János utcai óvodánk udvarára, ahol Gyirán Péter lelki vezetőnk 
beszélt Szent Márton életéről, majd Friebertné Radvánszki Rita táncos-da-
los Márton napi táncházzal lepte meg a gyerekeket. Ezt követően vendég-
váró falatokkal és forró teával kínáltuk meg a résztvevőket. Hangulatos 
zene mellett kötetlen beszélgetéssel és játékkal zártuk a napot.

 Bánfiné Sódar Szilvia
óvodapedagógus

Csibeavató 

Immár hetedik alkalommal avatta fel iskolánk első osztályos kis csibé-
it november 22-én, este 17 órai kezdettel az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontban. Kaszás Eszter igazgatónő köszönetét fejezte ki az óvónő kollé-
gáknak áldozatos munkájukért, hogy ügyes, iskolaérett kiscsibéket küld-
tek intézményünkbe. 

A műsorban az 1. a és 1. b osztály előadásában elhangzó Betűország 
titkai, valamint Verses Számtan c. verseket Friebertné Radvánszki Rita 
és Nemes Brigitta osztályfőnökök tanították be a gyerekeknek. Mészáros 
Gábor gitáros kíséretével dalokat hallhattunk. Ötödik éve iskolánk órarend-
be építve, heti két órában tanítja az idegen nyelvet az elsősöknek. Komá-
rominé Vikor Ágnes vezetésével angolosainktól megtudhattuk, hogy mi van 
az iskolatáskában és hogyan lehet kongát táncolni a számokkal. A némete-
sek idegen nyelven üdvözölték egymást, melyet Csapóné Sarok Enikő taní-
tott meg a kicsiknek. Az eltelt hetekben az elsősök megismerték a magyar 
népzene, a néptánc és a népszokások alapjait, mindezt szórakoztató for-
mában. Friebertné Radvánszki Rita és Mikó Zsuzsanna népi játékfűzést 
tanított gyermekeinknek.

A műsor a csibék avatásával zárult, melynek során Magyar Ramóna 8. a 
osztályos tanulónk, a Diákönkormányzat elnöke előmondta az eskü szöve-
gét, elsőseink lelkesen ismételték a hallottakat. A gyerekek emlékként meg-
kapták a „tudás kövét”, amellyel iskolánk tagjaivá, igazi „szentannás” diá-
kokká váltak. A program végén az óvodások körjátéka következett.

 Ünnepségünk zárásaként agapéra vártuk kedves vendégeinket és első-
seinket egyaránt, ahol lehetőség nyílt a leendő elsős tanítókkal való talál-
kozásra. Köszönettel tartozunk felsős DÖK-ös tanulóinknak, akik nagy oda-
adással és odafigyeléssel segédkeztek az este folyamán a kicsik felügye-
letében. Köszönjük a szülőknek és az érdeklődőknek, hogy megtiszteltek 
figyelmükkel.

Leendő elsős tanító nénik: 
Pusenszkiné Papp Beatrix és Csapóné Sarok Enikő

Árpád-házi Szent Erzsébet 
ünnepe a Katolikus Óvodában

Óvodánkban az egész tanév során több egyházi ünnepet tartunk meg. 
Bizonyos szentek különös helyet foglalnak el életünkben, mindennapjaink-
ban, mint például Szent Márton, Szent Miklós, Árpád-házi Szent Erzsé-
bet, őrá emlékeztünk egy héten keresztül november 12-től november 16-ig.

Ezen a héten ellátogattunk a malomba, a pékségbe, pogácsát sütöt-
tünk, kézműveskedtünk, éneket, verset, imát tanultunk. Minden egyes nap-
nak megvolt a maga tevékenysége, így próbáltuk vonzóbbá tenni az ünne-
pet. Sok tapasztalatot, ismeretet szereztek a gyermekek, ezeket feldolgoz-
va kapcsolatba hoztuk a szent életével. Az utolsó napon, pénteken déle-
lőtt minden óvodai csoport nyílt nap formájában közösen együtt ünnepelt. 

Richter Mátyás káplán atya a gyermekekhez szóló beszédében bízta-
tást adott a szeretet megélésére és a jószívű segítőkészségre.  Majd meg-
áldotta a Szent Erzsébet napi kenyerünket. A csoportok elmondták verse-
iket, énekeiket, a drámára járó gyermekek pedig eljátszották Szent Erzsé-
bet életét. 

A gyermekek elé egy erényes szentet állítottunk, akitől olyan életformát 
tanulhattak meg, amely követendő minta lehet, aki hősiesen gyakorolta a 
szeretet jóságos cselekedeteit.

Dr. Miskolczi Józsefné

Európai Mézes Reggeli

Az idei tanévben iskolánk is csatlakozott az Európai Mézes Reggeli prog-
ramhoz. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Földművelésügyi 
Minisztérium idén, 2018. november 16-án (pénteken) rendezte meg ezt a 
programot, ahol a helyi méhészegyesületek, termelők és a megyei szak-
tanácsadók segítségével a gyerekek megismerkedhettek a leggyakoribb 
hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatták azokat. A kezdeményezés cél-
ja 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 bioló-
giai környezet változatosságához. Csincsák Sándorné és Almási Istvánné 
helyi termelők előadást tartottak a gyerekeknek a méhészetről és elhozták 
eszközeiket is. A program mézkóstolóval zárult.

Mikó Zsuzsanna

Versmondó verseny
2018. november 30-án Görhöny Sára 2. és Lajdi Zselyke Apolka 6.a osz-

tályos diákunk méltón képviselte intézményünket az akasztói Kunszt József 
Katolikus Általános Iskola Könyvtárában megrendezett szavalóversenyen. 
A résztvevők egy magyar költő szabadon választott versével készültek. 
Köszönjük fáradozásukat, helytállásukat.

Játszóház

Köszönetünket fejezzük ki a Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Cso-
portjának a november 9-én megrendezett játszóházért. Gyermekeink nagy 
örömmel vettek részt a rendezvényen.

SZ- A. K. Ó. Á

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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A Georgica Alapítvány hagyományos jótékonysági bálja november 
17-én került megrendezésre az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző 
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
aulájában. A vacsoráról intézményünk konyhája, a jó hangulatról a temeri-
ni The End zenekar gondoskodott.

Vancsura Józsefné, az Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy az Alapítvány 2010. évi alapítása óta segíti a nehéz 
körülmények között élő tanulókat. 

Minden támogatónak aki adományával, felajánlásával hozzájárult a 
rászoruló diákok megsegítéséhez, kifejezte köszönetét. Elmondta, hogy 
a támogatásoknak köszönhetően a 2017/2018. tanévben több tanulónk 
is megszerezhette a T -kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetői jogo-
sítványt, étkezési hozzájárulást kaptak a gyerekek, illetve a nehéz anyagi 
körülmények között élő végzős tanulóknak ahhoz is segítséget nyújtott az 
Alapítvány, hogy meg tudják vásárolni a ballagási öltönyüket. 

Többen tanulmányi kirándulásra, színházlátogatásra mehettek az Alapít-
vány jóvoltából, illetve a kiemelkedően teljesítő tanulók németországi gyár-
látogatáson vehettek részt. 

Az év végi jutalomkönyvek egy részét is az Alapítvány segítségé-
vel vásárolta meg az iskola, és három kiváló szorgalommal rendelkező, 
tehetséges, de nehéz körülmények között élő tanuló havi ösztöndíj támo-
gatásban részesült.

Az Év Tanulója 2018-ban két kategóriában is kiválasztásra került (a 
szakközépiskolások és a szakgimnazisták közül 1-1- fő), akiket az Ala-
pítvány kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájuk elismeréseként 
20.000 Ft pénzjutalomban részesített. 

Új színt hozott a 2017/2018-as tanévbe az „Év Tanára” választás, mely a 
nyertes tanároknak igazi erkölcsi és szakmai megbecsülést jelentett.

Az Alapítvány munkájához az anyagi hátteret elsősorban az Alapítványi 
Bál bevétele biztosítja, ezért különösen fontos minden támogatás, amely a 
vendégek részéről hozzánk érkezik. Az idei bálra is nagyon sok felajánlást 
kaptunk tombolatárgyak illetve a vacsorához történő hozzájárulás formájá-
ban, amelyet az intézmény a rászoruló tanulók nevében ezúton is szeretne 
megköszönni minden adományozónak. 

Külön köszönjük a Renner Bt és a FEBAGRO Zrt. pénzadományát, mely 
nagy segítséget jelent majd az intézmény tanulóifjúsága számára.

Az intézmény tantestülete „az Operaház fantomja a szakiban” című előa-
dásával  fejezte ki köszönetét  mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztel-
ték rendezvényünket. 

Külön köszönjük Ádám Gyula, Frittmann János, Koch Csaba, a Hene-
rári Szikvíz, az Imre Zoltán Művelődési Központ, a jánoshalmi Vadásztár-
saság, Király Sándor, Vancsura József és nem utolsósorban a rendezvény 
házigazdája és fő szervezője, Vancsura Józsefné nagylelkű támogatását.

Reméljük mindenki jól érezte magát és 2019. november második 
hétvégéjén ismét együtt ünnepelhetünk a szakiban! 

AM ASZK hírei

„. A paraszti társadalom felszámolása,1945-1962” címmel indult útjára 
az a kiállítás és pedagógiai program, melyet az Agrárminisztérium, a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum szerve-
zett az agrárszakképző iskolák számára 2018. október 15. és 2019. ápri-
lis 12. között

A program vándorkiállításból, a végzős diákoknak szervezett házi csa-
patversenyből és egy rendkívüli történelem órából állt. Iskolánk az AM 
Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium Jánoshalma, 2018. november 19. 
és november 30. között adott otthont ennek a vándorkiállításnak az iskola 
aulájában, melynek anyagát tanulóink érdeklődve nézegették, hiszen sokuk 
felmenőit személyesen is érintette a vidék mezőgazdaságának kollektivi-
zálása. A kiállítás érdekessége volt, hogy a fényképek között helyet kapott 
az 1956-os forradalom utáni megtorlási hullámban kivégzett Dr. Szobonya 
Zoltán arcképe is. A tablókon megjelenített sorsfordító pillanatokról Meny-
hárt Tamás úr iskolánk történelem szakos tanára adott részletes felvilágo-
sítást, míg a rendkívüli történelem óra előadójaként Dr. Rigó Róbert urat, 
a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának docensét hallgat-
hatta meg az érdeklődő ifjúság a Bács-Kiskun megyére vonatkozó esemé-
nyekkel kapcsolatban.

A látottak és hallottak ismeretében az érettségire készülő tanulók közül 
öt csapat mérte össze tudását az iskola kollégiumában. A dobogóra került 
csapattagok a Mezőgazdasági Múzeum ajándékaként Power Bankot, 
pendrive-ot, fülhallgatót és könyveket vehettek át, míg a 4-5 helyezetteket 
az iskola részesítette jutalomban.

AM ASZK

Alapítványi Bál 2018 Sorsfordítás
„. A paraszti társadalom felszámolása,1945-1962”

Az Agrobisnis Kft. 
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 2018. évi bérleti díj készpénzben történő kifizetése
2018. december 10-től  december 14-ig történik.

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 800–1200 és 1300–1500 és péntek: 800–1200

Kifizetés helye: Agroprodukt Kft. székhelye: 6440 Jánoshalma Kölcsey utca 28.
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November 24-én az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület ismét jótékonysági bált szervezett. Ebben az 
évben ez a jótékonysági cél elsődlegesen a templomunk felújításához való hozzájárulás volt. Ezen túlmenően 
a bevétel egy másik részét a városban szükséget szenvedők megsegítésére ajánlották fel az egyesület tagjai.

Ebben az évben ismét szükség volt az összefogásra, amikor kiderült, hogy a katolikus templom felújítá-
sának költségei meghaladták a rendelkezésre álló forrásokat. Az egyesület vezetőségi tagjai számára ettől 
kezdve a cél egyértelmű volt, a lehetőségekhez képest segíteni a kialakult pénzügyi nehézségeken. De 
összefogás kellett a jó hangulat megteremtéséhez a rendezvény estéjén is. A termet, és az asztalokat Ádám-
né Édes Gabriella díszítette, a bor Ádám Gyula felajánlása volt, mellé a szódát Henerári Etelka, az üdítőket 
Petróczky Ferenc adományozta, a finom vacsorát a Diákélelmezési Konyha munkatársai készítették, a pogá-
csát Vancsura József lisztfelajánlásával Stefanovics István pék sütötte, a báli tortát Doszpod László cukrász 
sütötte. A bál sztárvendége Simon Boglárka, a Madách Színház színművésznője volt, a talpalávalót a teme-
rini The End zenekar húzta hajnalig

A jánoshalmi emberek ismét tanúbizonyságot tettek arról, hogy képesek összefogni, adományozni egy jó 
cél érdekében. 182 fő fogadta el a báli meghívást, de sokan támogatták távollétükben is támogatói jeggyel 
a rendezvényt. Örülünk, hogy évről-évre ennyien támogatnak bennünket, és egyetértenek egyesületünk cél-
kitűzéseivel. 

A bál szervezése mondhatni rutinszerű volt, hiszen már nem először végezzük, de mégis jelentős erőfeszí-
tések kellettek, hogy valóban jól menjen minden. Mindig megtapasztalunk egy kisebbfajta a csodát, ha szere-
tet van köztünk, képesek vagyunk legyőzni a nehézségeket. A bálban a mosoly értékére hívtuk fel mindenki 
figyelmét, a mosolyra, ami nem kerül semmibe, ami mindig adható, és egymásnak örömet okozhatunk vele.

Az egyesület tagjai nevében köszönjük mindenkinek, akik lehetőségeikhez mérten hozzájárultak a bál sike-
rességéhez és így együtt láthatóvá vált, hogy az összetartásban milyen nagy erő rejlik. 

Malustyikné dr. Király Ibolya                                               Czellerné Ádám Mária

Tervezzük együtt 
Jánoshalma jövőjét!

Jánoshalma Városi Önkormányzat sikeres pályázatot nyúj-
tott be a helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú pályázat-
ra (TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00015). Az együttműködés továb-
bi tagjai Hajós, Borota és Kéleshalom települések. A szeptember-
ben elindult pályázati program célkitűzései közé tartozik többek 
között az is, hogy a helyi lakosok tervezzék, formálják a települé-
sek, közöttük a mi városunk jövőjét. Jánoshalmán új munkahelyet 
is teremtett a pályázat, egy közösségfejlesztő munkatárs alkalma-
zására volt lehetőség, személyemben. 

Szeptember óta mint közösségfejlesztő, interjúkat készítettem 
az intézmények vezetőivel, több civil szervezet és klub tagjaival. 
Az interjú célja az volt, hogy képet kapjunk arról, hogy a lakosok 
milyen véleménnyel vannak Jánoshalmáról, mit szeretnek ben-
ne, min változtatnának szívesen, és - ami a leglényegesebb- mi 
az, amivel ők maguk is hozzá tudnának járulni a változásokhoz. 
Az interjúkhoz kapcsolódóan további beszélgetésekre is sor került, 
ahol szintén ezeket a témaköröket jártuk körbe. 

Arra kérem Önöket, 
hogy vegyenek részt ebben a folyamatban! 

Tervezzék Önök is velünk együtt Jánoshalma jövőjét!

Várjuk javaslataikat, ötleteiket 2018. december 20-ig az alábbi e-mail címre: heni1003@gmail.com vagy aki-
nek nincs lehetősége másként, lezárt borítékban is leadhatja munkaidőben, a Polgármesteri Hivatal titkárságán. 
Kérem, a borítékra írják rá: Tervezzük együtt Jánoshalma jövőjét!

Petróczky Henrietta
közösségfejlesztő

A XXI. század pestise a kiégés

A kiégési szindróma egy tünetegyüttes, amely hosszú távú fokozott érzelemi megterhelés, kedvezőtlen stresz-
szhatások következtében létrejövő fizikai- érzelmi-mentális kimerülés. 

Kiváltó tényezői többek között: a munkahelyi megbecsülés és támogatás hiánya, a hátrányos nemi megkülön-
böztetés, a visszajelzések hiá-
nya, a túl sok munkaóra és ala-
csony fizetés valamint a rossz 
munkahelyi politika/rossz veze-
tési stílus, az előremenetel hiá-
nya, a rengeteg papírmunka és 
a munkahelyi komfort hiányos-
sága.  

Tipikus fiziológiai tünetei 
lehetnek a hosszantartó érzel-
mi vagy fizikai terhelés okozta 
állandó fáradtság és kimerültsé-
gérzet, gyakori fejfájás, emész-
tési és alvászavarok. Továb-
bá jellemző a szorongás okozta 
szédülés. A fentiekben már emlí-
tett fiziológiai tünetekkel egye-
temben, az egyén párhuzamosan tapasztal meg olyan mentális és lelki szimptómákat, mint ingerlékenység, 
feszültség, türelmetlenség, szorongás, érdeklődés és motiváció elvesztése a munka iránt, koncentrációs nehéz-
ségek, figyelmetlenség, kreativitás csökkenése, kisebb memóriazavarok, érzelmi kimerülés, céltalanság és üres-
ség érzete, és túlzott cinizmus. 

Ha úgy érzi, hogy fizikailag, mentálisan és érzelmileg is teljesen kimerült munkájában, 
valamint azt tapasztalja, hogy egyre inkább elszigetelődik munkahelyén, bátran hívjon vagy 
keressen fel minket az alábbi elérhetőségeken: 

lelek.harmonia@gmail.com
06/77-502-952

Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ
dr. Horvát-Militityi Tünde - pszichológus

Hangya Fruzsina - viselkedéselemző

A régi falukö-
zösségekben ter-
mészetesen lezaj-
ló szülésfelkészí-
tések ideje lejárt. 
A fiatalabbak szá-
mára anyáik, 
nagyanyáik váran-
dóssági és szülési 
tapasztalatai már 
nem mérvadó-
ak, azon tapasz-
talatokra a fiata-
labb generáció 
már nem épít. A 
nők már nem ott-
hon, hanem kór-
házban szülnek. A 
legtöbb családban 
nagyon kevés szó 
esik a várandós-
ságról és a szü-
lésről. Ha nőtársa-
iknak beszélnek is 
szülésükről, gene-
rációról, generációra, csak azt örökítjük tovább, hogy a szülés egy ugyan 
természetes folyamat, mely rendkívüli, szinte kibírhatatlan fájdalommal jár. 

Hogy – többek között – eloszlassák eme, a szinte már túlmisztifikált folya-
mathoz tapadó vélt félelmeket, városunkban először megrendezésre került 
az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében egy 4 alkalmas szülésfelké-
szítő tanfolyam, melyre kismamákat és kispapákat is szeretettel vártak. A 
felkészítőn az információnyújtástól a szülés folyamatán át, a szülést segítő 
módszerekről, az újszülött gondozásáról majd a felmerülő félelmekkel és a 
csoport által hozott témákkal lehetett foglalkozni.

Profi szakemberek tolmácsolásában igen széles témakörökben érintettük 
a szülővé válás folyamatát. Realisztikus képet kaphattunk a szülés fájdal-
mas, ugyanakkor felemelő rejtelmeiről Dr. Kőrösi Szilvia szülész – nőgyó-
gyász szakorvos előadásában. Hallhattunk a várandósságról, a várandósá-
got követő gyermekágyi időszakról egy kis önismereti gyakorlattal egybe-
kötve dr. Horvát – Militityi Tünde pszichológus segítségével. Kovács Szilvia 
védőnővel megbeszélhettük az anyatejes táplálással, születendő kisbabánk 

gondozásával kapcsolatos kérdéseinket, tapasztalatinkat, újabb irányzato-
kat, s kipróbálhattuk magunkat egy – egy gyakorlatban (fürdetés, pelenká-
zás, stb.). Utolsó alkalommal egy korántsem kellemes, de szinté hasznos 
témát érintettünk Kádár Endre – mentőtiszt hallgató, mentőállomásvezető 
előadásában, a csecsemő – újraélesztést, és gyermekbalesetek témakörö-
ket. Minden foglalkozás végén, mi kismamák és kispapáink feltehettük kér-
déseinket, hogy egy interaktív, tapasztalatokat és hasznosabbnál haszno-
sabb információkat megosztó közösség alakuljon ki.

A szervezők igyekeztek összesűríteni 4 alkalomba a legfontosabb infor-
mációkat a várandóssággal, a baba születésével és gondozásával kap-
csolatban, de természetesen még így is vannak olyan területek, amelye-
ket nem érintettünk. Ezért terveik szerint januárban folytatódik a tanfolyam 
(kismamatorna, szülőcsoportok, stb.). Elmondható, hogy mindenképpen 
nagyon jó alapinformáció – forrás a tudatos szülőknek a felkészülésben. 
Köszönöm valamennyi kismama nevében, hogy jelen lehettünk.

Ferencz – Szűcs Gabriella 

Szülésfelkészítő tanfolyam

Sikeres összefogás  
a templom felújítása érdekében
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Flandria mezején pipacsok nőnek
Keresztjei közt egy temetőnek
Ez jelöli a mi helyünket; 
John McCrae, 1915. 

Az I. Kanadai gyalogosezred tisztje a Vermonti Egyetem patoló-
gus professzora, John McCrae alezredes  (1872–1915) az ypres-i 
ütközetben vesztette el barátját – és egyben korábbi tanítványát 
– Alexis Helmert. Az ő emlékére írta a lövészárokban  a világiro-
dalom legszebb háborús költeményének tartott A flamand mező-
kön című verset.

November 11-én világ szerte megemlékeztek a „nagy háború” 
nyugati frontján 100 éve történt fegyverszüneti szerződés aláírá-
sáról.

Jánoshalmán a világháborúkban elhunytak tiszteletére állított 
Hősi Emlékműnél a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület által 
szervezett „Emlékezés Napja” centenáriumi ünnepen megjelente-
ket Petróczky Henrietta köszöntötte. A köszöntés után Kiss-Pető 
Tibor John McCrae „Flandria mezején” c. költeményével emléke-
zett meg a világháborúkban elhunytakról.

A verset követően Györgypál Csaba nyá. alezredes a BJHNYE 
elnöke rövid történelmi visszatekintéssel beszélt a „nagy háború” 
nyugati fronton történt békekötésének körülményeiről.

„A tárgyalás megkezdésére végül november 8-án délelőtt a com-
piégne-i erdőben Foch marsall vasúti szalonkocsijában került sor. A 
szerződést végül november 11-én párizsi idő szerint hajnali 5,12 

és 5,20 között írták alá. A megegyezés értel-
mében az fegyvernyugvás a nyugati fronton 
11 órakor lépett életbe, vagyis a „tizenegye-
dik hónap tizenegyedik napjának tizenegye-
dik órájában”. 11 óra után a szemben álló had-
seregek beszüntették a harci cselekményeket 
és visszavonultak a frontvonalakról.”

A világháborúban elesett 660 000 magyar 
áldozat tiszteletére Gyirán Péter diakónus 
mondott imát. 

A megemlékezés végén az előadó kérésé-
re angol szokás szerint a jelen lévők két per-
ces néma csenddel adóztak a háborúkban 
elhunytak emlékének.

A koszorúzást követően az”Emlékezés 
Napja” a magyar takarodó elhangzásával 
zárult.

GYPCS

November 30-án munkatársaimmal Pályaválasztási Nap keretében, továbbtanulási tájékoztató volt, ahol a 
járás településeinek iskoláiból érkeztek a 8. osztályos tanulók. A rendezvény célja az volt,, hogy hozzájáruljon 
hogy a végzős általánosw iskolás gyerekek képességeinek és érdeklődési körüknek megfelelő iskolát, és pályát 
válasszanak. A részt vevő diákok nyolc középfokú oktatási intézménnyel ismerkedhettek meg

EMLÉKEZÉS NAPJA JÁNOSHALMÁN

Pályaválasztási nap Jánoshalmán

Novemberben a Koramentorház jóvoltából, 
egy olyan eseménysorozathoz csatlakozott 
Gyerekházunk, amely lehetővé tette, hogy mi 
is méltóképpen ünnepelhessük a koraszülöt-
teket.  Katymarac Renáta (koramentor), kez-
deményezését támogatva gondoltuk úgy, hogy 
hagyományt teremtük ennek a szép napnak.  
2018. november 16-án, a Gyerekház udva-
rában, a koraszülöttek tiszteletére 40 lila lufi 
szállhatott a magasba. Örömmel tölt el bennün-
ket, hogy ezentúl a mi Gyerekházunk adhat ott-
hont ennek a csodálatos eseménynek. Bízunk 
benne, hogy az elkövetkezendő években, ezen 
a fontos napon, legalább ennyi megaható pilla-
natot sikerül majd az érintettek szívébe vará-
zsolni.  Novemberben is sokat játszottunk, éne-
keltünk, tornáztunk és még agyagoztunk is. 
Pszichológusunk dr. Kinigopulos Márta, most is 
szívesen fogadta a szülők kérdéseit, bármilyen 
témában. A hónap utolsó hetében, pedig meg-
kezdtük a karácsonyi készülődést, dekoráltunk, 
adventi koszorúkat készítettünk, közösen han-
golódtunk az ünnepre. 

Továbbra is szeretettel várunk minden babát 
és anyukáját 0-3 éves korig a „Nyitnikék Gye-
rekházba”!

Nyitnikék BK. Gyerekház
Jánoshalma
Dózsa Gy. u. 93
6440

Márti néni, Ági néni 
és Niki (néni)

November a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

https://hu.wikipedia.org/wiki/November_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs
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Az elmúlt héten fejeződött 
be a volt gimnázium épüle-
tének lapos tető szigetelése. 
Fontos feladat teljesült ezzel, 
hiszen nagyon fontos az épü-
let állagmegóvása. Az épü-
let tornatermi részén jelenleg 
is folyik sportélet délelőtt és 
délután is. E beruházással az 
önkormányzat hosszú időre 
biztosította az épület beázás-
mentességét. A kivitelezést 
egy keszthelyi szakvállalkozó 
végezte. A munkák költségeit 
az önkormányzat biztosította.

Felvételünk  a munkálatok 
közben készültek.

Most, hogy 
tényleg itt van a kertek alatt a valódi tél, 
érdemes átnézni, hogy milyen vitaminok-
ra és ásványi anyagokra is van szüksége 
a szervezetünknek ahhoz, hogy a betegsé-
geket is elkerüljük. Nem csak a megfelelő 
vitaminszükségletre kell ilyenkor figyelmet 
fordítanunk, hanem az energiaszintünkre is 
jobban kell ügyelnünk. 

Télen a kevesebb napfény miatt is sokkal 
fáradtabbak és lehangoltabbak vagyunk. 
A bab, borsó és a lencse is a téli étkezés 
egyik legfontosabb része, ugyanis kemé-
nyítő tartalmuk miatt feltölti a szervezetün-
ket energiával, amely a téli hónapokban 
különösen fontos.

Télen persze a legnagyobb probléma, 
hogy jóval kevesebb friss zöldségből és 
gyümölcsből válogathatunk, mint az év más 
hónapjaiban. Ugyan szerényebb a válasz-
ték ebben az időszakban, de mindenkép-
pen fogyasszunk minél több banánt, almát, 
körtét és citrusféléket. Ezen kívül pedig a 
zöldségekről se feledkezzünk meg, ame-
lyek közül szinte mindegy, hogy melyiket 
válasszuk, hiszen az összesben megtalál-
hatjuk a legfontosabb vitaminokat és ásvá-
nyi anyagokat. A savanyú káposztát ugyan 
egész évben lehet kapni, de kifejezetten 
ebben az időszakban érdemes minél töb-
bet fogyasztanunk belőle. Az se baj, ha 
nem főzzük meg, hanem savanyúságként 
vagy csak magában esszük meg. Ugyan-

is nagyon magas a C-vitamin tartalma, de 
még számtalan pozitív hatása miatt sem 
érdemes kihagyni a téli étkezésünkből. 

A zöldségek mellett nem szabad elfeled-
keznünk a többi olyan ételről sem, amelyek 
a téli időszakban különösen értékes vitami-
nokat juttatnak a szervezetünkbe. Ilyen pél-
dául a tojás, a máj és a különböző növé-
nyi olajokat tartalmazó magvak is, ame-
lyek közül bármelyiket választhatjuk, mert 
garantáltan sokat tesznek az egészségün-
kért. 

  Hazánkban nem a legnépszerűbb éte-
lek közé tartoznak, de szinte egyik hús vagy 
zöldség sem tartalmaz egyszerre annyi 
féle ásványi anyagot és vitamint, mint a 
hal. Ezért érdemes minél többet enni belő-
le, hiszen omega-3 zsírsavat, D-vitamint és 
olyan nyomelemeket tartalmaz, amelyek 
mind az immunrendszert is erősítik. 

A kiegyensúlyozott táplálkozás, a helyes 
életvitel, a megfelelő mennyiségű és inten-
zitású testmozgás nemcsak nyáron, hanem 
a hidegebb hónapokban is megvalósítha-
tó. Ideális testsúlyunk megőrzésében jelen-
tős szerepe van a helyes nyersanyag-válo-
gatásnak és a zsírszegény konyhatechno-
lógiai eljárások alkalmazásának. Érdemes 
naponta ötször, de egyszerre mindig csak 
keveset enni, és kis étkezésekre (tízórai, 
uzsonna) főként gyümölcsöket fogyasztani.

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

A dietetikus 
tanácsai

Mit együnk télen?
A már hagyománnyá vált Jánoshalma Városi Egészség-

hét, november 5-9 között került megrendezésre, a Jánoshalmi 
Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. Mint minden esz-
tendőben, most is színesebbnél színesebb programok vár-
ták az érdeklődőket. Ellátogattunk a településen belüli vállal-
kozásokhoz, ahol tornával és egészséges ételek kóstolásával 
hívtuk fel a dolgozók figyelmét a megelőzés fontosságára és 
módszereire. Az óvodákban a nagycsoportos óvodásoknak 
a fogmosás és a kézmosás helyes módszertanát mutattuk 
be az játékos elemekkel tarkított interaktív módon. Az általá-
nos iskolákban az alsó tagozatos diákok részére a Jánoshal-
mi Egészségügyi Központ dolgozói az egészséges táplálko-
zásról tartottak előadást és sportvetélkedőt. A rendőrség köz-
reműködésével KRESZ vetélkedőn vettek részt a gyermekek, 
a legügyesebbek apró ajándékokat kaptak. Szerdán este 18 
órától Szentgyörgyi Rómeó személyi edző volt a vendégünk, 
aki 6x-os aerobik Világbajnok, a 2017-es Ninja Warrior dön-
tőse és az Intenset életmódprogram létrehozója. Csütörtökön 
Pál Feri atya látogatott el hozzánk. Azt hiszem, nem túlzás 
kijelenteni, hogy előadásával minden résztvevőt lenyűgö-
zött. Szó volt vágyainkról, az érzelmi intelligencia fejlesztésé-
ről, a megoldható és megoldhatatlan problémáinkról. Ezekre 
mind választ kaptunk az este folyamán.  Pál Feri atya előadá-
sán közel 300 ember vett részt. A hét zárásaként, Kiss Mona 
gasztroblogger tartott előadást. Akinél 2012-ben diagnoszti-
záltak cukorbetegséget és cöliákiát. Pár évvel később derült 
fény glutén, laktóz és mogyoróallergiájára. Másfél órás előa-
dásában megtudhattuk, hogyan élhetünk teljes életet ételaller-
giával. Mona különböző finomságokkal kedveskedett nekünk 
és együtt is süthettünk vele, hogy a gyakorlatban is lássuk, 
mindent meglehet csinálni „mentesen” is.  

Egészséghét - Egy egészségesebb Jánoshalmáért

Felújításra került a volt gimnázium teteje

A Városgazda Kft a december 1-jei szombati munkanapon telephely karbantartást végzett. Ennek keretében a Mélykúti-úti telephely és 
környezete került rendbe tételre.

Sok kisebb-nagyobb munkát elvégeztünk, melyre a mindennapok során nincs idő. Ilyen például: tűzifa vágás és deponálás, a téliesítés 
az épületekben és a gépeken, műhely takarítások, kerítésen kívüli területeken fűnyírás, gereblyézés, törmelék elszállítás, homok deponá-
lás, stb. A munkák után jóízűen fogyasztottuk el Kiss Pityu bácsi "Macskanyomas tarhonyáját". Köszönjük hogy megfőzte. 

A képen Pityu bácsi osztja a porciókat!

Telephely karbantartás
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2018.  december 19-én  
lesz kirakodó vásár

Hangya ABC és 
Non-Stop mini ABC 
Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

Az adventi időszakban 
hetente változó akciók!

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK 
BOLDOG KARÁCSONYT ÉS 
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK A 

RUSI-KER KFT. MUNKATÁRSAI

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
E mail: dagi.jozsef@gmail.com

Faddi Szabolcs
  közterület-felügyelő

 telefonszáma: 
06-30/565-37-58 

Dr. Csényi Attila üg y vezető

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

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

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

Kincses Mihályné  
sz: Molnár Jolán Franciska élt: 68 évet
Jakab Ibolya élt: 68 évet
Nagy József élt: 74 évet
Szűcs Csaba  élt: 53 évet
Horváth Ferencné  
sz: Barna Mária élt: 71 évet
Kovács Jánosné  
sz: Király Zsuzsanna élt: 82 évet

Szabó Sándorné  
sz: Ságodi Teréz Erzsébet élt: 56 évet
Busa Sándorné  
sz: Katus Franciska Terézia élt: 75 évet
Sándor László élt: 63 évet
Kocsis József élt: 70 évet
11.   Kocsis Sándorné  
sz: Radvánszki Katalin élt: 81 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá
sá ból 2018. november hónapjában a kö vet ke ző elhunytak kegyeleti 

ügyintézését segítette, illetve temette el:

Stílus 
üzlet 

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

DECEMBERI AKCIÓJA
Vásárolj és 

nyerd meg Te az 
LCD televíziót 
karácsonyra!

Hetente más-más 
termékek akciós 

áron egészen 
karácsonyig!

Minden kedves 
vásárlónknak békés, 

boldog ünnepeket 
kívánunk!

GÁLA ÉTTEREM 

ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

Minden Kedves Vendégünknek  
békés, boldog karácsonyt és  

sikerekben gazdag  
Boldog Új Évet Kívánunk!

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK
2017. december 24. hétfő  10:00 – 12:30

Halászlé rendelést felveszünk. 
Rendelését 2018 december 20-ig (csütörtök)  

szíveskedjenek leadni
2017. december 25.  kedd ZÁRVA
2017. december 26.  szerda ZÁRVA
2017. december 27.  csütörtök NYITVA 10 – 22
2017. december 28.  péntek NYITVA 10 – 24
2017. december 29.  szombat NYITVA 10 – 24
2017. december 30.  vasárnap NYITVA 10 – 22
2017. december 31.  hétfő NYITVA 10 – 17
2018. január 1 – 4  ZÁRVA
NYITÁS 2018. január 5-én (szombat)  10 órakor

Az Agroprodukt Kft. 
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 2018. évi bérleti díj 
készpénzben történő kifizetése

2018. december 10-től  december 14-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 800–1200 és 1300–1500

péntek: 800–1200

Kifizetés helye: Agroprodukt Kft . székhelye: 
6440 Jánoshalma Kölcsey utca 28.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
FRIOLUX.HU szerelőket keres split klímák, illetve VRF rendszerek telepítésére, karbantartá-
sára és ehhez kapcsolódó munkák, mint például hibaelhárítás, karbantartás szivárgásvizsgá-
lat elvégzésére. 
ELVÁRÁSOK: 2-3 év releváns szakmai tapasztalat, naprakész szakmai tudás, önálló, felelősség-
teljes munkavégzés, problémamegoldó gondolkodásmód. Gépészeti szerelésekben való jár-
tasság. Érvényes, regisztrált klímaszerelői igazolvány (H-II, vagy H-I), B kategóriás jogosítvány.
AMIT KÍNÁLUNK: Fiatalos csapat, szakmai fejlődés lehetősége, versenyképes fizetés, biztos, 
hosszú távú munkalehetőség, munkához szükséges eszközök biztosítása, munkaruha.
JELENTKEZÉS: személyesen a Bajai utca 30. szám alatt, vagy telefonon a +36302536586, illet-
ve a zsolt.kosa@friolux.hu címen keresztül. 

mailto:zsolt.kosa@friolux.hu
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November 4. 
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés
Kiskőrös– Jánoshalmi FC 0 : 0

A rangadón csapatunk szinte mindvégig irányította 
a mérkőzést. A helyzetek azonban kihasználatlanul 
maradtak. .
Nenad Florin vezetőedző: Csapatom  szervezetten, bát-
ran futballozott. Ilyen szoros mérkőzéseken nem sza-
bad ennyi gólhelyzetet kihagyni!

U-19 mérkőzés:
Kiskőrös – Jánoshalmi FC 1:1 (1:0)

A JFC gólszerzője: Amin Adrián
Csapatunk jól játszva megérdemelten hozta el a pontot 
a bajnokság egyik legjobb csapatától.
Fenyvesi Ferenc edző: – Gratulálok a csapatnak. Kis 
szerencsével meg is nyerhettük volna a mai meccset.

November 10. 
U-16 mérkőzés 

HÍD SC – Jánoshalmi FC 8:2 (4:1)
A JFC gólszerzője Pálfi Norbert2
Fenyvesi Ferenc edző:– Sajnos ezen a találkozón 
ellenfelünk jobb volt. Ettől függetlenül kis odafigyelés-
sel ,koncentrálással  másként is alakulhatott volna az 
eredmény.

November 11.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

 Akasztó – Jánoshalmi FC 1:2 ( 0:1)
Megyei I. osztályú mérkőzéshez teljesen méltatlan és 
alkalmatlan pályán csapatunk jól kezdett,s az egymás 
után futó támadások  a 21. percben  végre gólt ered-
ményeztek. Várda Ákos kapott egy kitűnő indítást a 
jobb összekötő pozíciójában. Felnézett, s látva, hogy az 
akasztói kapus túlságosan kijött a kapuból, egy remek 
íveléssel a hálóba vágta a labdát.  Az 57. percben tanul-
ságos dolog történt. Csapatunk nem tudta növelni elő-
nyét, ehelyett egy védekezési hibából kiegyenlített az 
Akasztó. A gól után a  sporthoz  egyáltalán nem illő 
módon viselkedtek a hazai játékosok. Durva belemené-
sek, állandó reklamációk,miatt percekig állt a játék. Egy 
hazai játékos kiállításra került. A mérkőzést vezető bíró 
kezéből kicsúszni látszott a küzdelem. Folyamatosan 
támadtunk. A 61. percben a gólhelyzetbe került Andelic 
Nemanját a 11-es ponttal egy vonalban felvágták. Har-
nos Zoltán Dániel értékesítette a büntetőt. A mérkőzés 
hátralévő 30 perce folyamatos jánoshalmi támadások-
kal telt. Gólt azonban nem szerzett a csapat. A hazai 
védekezés minden eszközt bevetett: Kiss Benedeket 
kétszer is arcon vágták, a játékvezető viszont nem mert 
újabb piros lapot adni.

Nenad Florin vezetőedző: – Örülök, hogy túl vagyunk 
ezen a találkozón,s hogy játékosaim nem vették át a 
hazaiak viselkedését. Következik a téli felkészülés és a 
tavasz biztosan jobb lesz.

U–19 mérkőzés.
Akasztó–Jánoshalmi FC 0:11 (0:4)

A JFC gólszerzői:Nemes Martin 4, Szász Roland 2, 
Délceg Dusán 2, Zentay Viktor, Strobán Dániel, Lazics 
Stefán
Fenyvesi Ferenc edző: Jól játszottunk, viszont meg 
kell jegyeznem: ellenfelünk borzasztó gyenge teljesít-
ményt nyújtott.
Ezzel a két elmaradt mérkőzéssel befejeződött az őszi 
idény. U–16–os csapatunk fejlődött, s tavasszal minden 
bizonnyal jó teljesítményt láthatunk tőlük.
U–19–es csapatunk a 3. helyen várhatja a tavaszt. 
Kialakulni látszik az összeszokottság, egymás gondo-
latait is gyakran felismerik játék közben a fiúk.

A felnőtt csapat őszi helyezésénél figyelembe kell ven-
nünk, hogy a Magyar Kupában  ismét jól szerepelve 
jelentős pénzdíjat "kerestek" a fiúk. A több mint egy 
hónapig tartó két frontos  igénybevétel (szerda–vasár-
nap meccsek) következtében többen elfáradtak, vagy 
sérülést szenvedtek. E miatt több pontot veszített csa-
patunk, azonban az utolsó fordulókra összeszedték 
magukat a srácok, s a tavaszi folytatás  egészen biz-
tos, hogy jó lesz. 

Egyesületünk idén is kihasználva pályázati lehetősé-
geket  folytatta a sportpálya felújítását, valamint új esz-
közök beszerzését. Így beszerzésre került egy 200 fős 
korszerű lelátó (szimmetrikus párja is lesz hamarosan), 
valamint  az önkormányzattal közös pályázat ered-
ményeként elkészült a kézilabda pálya méretű műfü-
ves  focipálya is , ahol az időjárásnak kevésbé kitett 
körülmények között, kitűnő világítás mellett lehet spor-
tolni kívülállóknak is. E pálya használatának szabá-
lyai hamarosan elkészülnek,s nyilvánosságra kerülnek.
A hatvanéves, omladozó kerítés újjáépítése ősszel – a 
kivitelező leterheltsége miatt – elmaradt, viszont az idő-
járás függvényében tavasszal elkészül.
A bajnokság végén felújításra került a B–pálya, s 
tavaszra ismét kitűnő állapotban várja csapatainkat. 
Elnökségünk jövőre is folytatni kívánja a tervezett fej-
lesztéseket, ezzel megteremtve egy korábban jánoshal-
mi viszonylatban aligha elképzelhető  sportkomplexu-
mot. A jövő számára tehát a feltételek adottak lesznek, 
csupán sportolni vágyó,akaró fiatalok kellenek.

Horváth Mihály elnök

Sportparkkal és kézilabda pályával 
bővültek a mozgáslehetőségek

A Nemzeti Szabadidős- Egészség 
Sportpark Program keretében épült 
meg városunkban az Országzász-
ló Parkban egy új, gyermekek és fel-
nőttek számára is használható spor-
teszközpark. Az eszközök letelepíté-
sét célzó programban való részvé-
telről Dr. Seszták Miklós nemzeti fej-
lesztési miniszter döntött. Ezt köve-
tően a Nemzeti Sportközpontok és 
Jánoshalma Városi Önkormányzat, 
mint építtető Együttműködési Meg-
állapodást írtak alá a sporteszközök 
letelepítésére. A Sportpark tipuster-
vek alapján készült. A kivitelező kivá-
lasztására meghirdetett közbeszer-
zési eljárást az Nemzeti Sportköz-
pontok folytatta le, melynek nyerte-
se a kunmadarasi székhelyű Lamar 
Építész Iroda kft. lett. A Vállalkozá-
si Szerződést Czeller Zoltán polgár-
mester szeptember 10-én írta alá, a 
Sportpark műszaki átadására novem-
ber 26-án, 16 órakor került sor.

A másik, novemberben elkészült 
új sportlétesítmény a volt gimnázi-
um udvarán került megépítésre, a 
Magyar Kézilabda Szövetség „Rekor-
tán pálya fejlesztési program” meg-
nevezéssel új kültéri kézilabdapá-
lyák építésére, a meglévő kézilabda-
pályák felújítására irányuló új, orszá-
gos programjának részeként. A város 
vezetése arra törekedett a helyszín 
kijelölésével, hogy az új pályát min-
den, a városunkban működő isko-
la diákjai egyenlő feltételekkel tud-
ják használni. Az oktatási intézmé-
nyek közötti jó kapcsolatra való tekin-
tettel ez a célkitűzés remélhetőleg 
meg fog valósulni. További célkitűzés, 
hogy kézilabdás lányaink egy kor-
szerű, szabadban elhelyezett pályán 
edzenek, és az utánpótlás nevelés-
ben résztvevők a napjainkban elérhe-
tő legmodernebb körülmények között 
fejlesszék tudásukat. Hajrá Lányok!

Köszönet
Jánoshalma Városi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
nevében ezúton is köszönetemet 
fejezem ki Dr. Seszták Miklós 
miniszter úrnak, Dr. Kocsis Máté-
nak a Magyar Kézilabda Szövet-
ség elnökének a fejlesztéseket 
támogató döntések meghozata-
láért, Bányai Gábor országgyűlé-
si képviselő úrnak, hogy eredmé-
nyesen képviselte városunkat a 
döntés előkészítés folyamatában, 
Kovács Norbert úrnak, a Nemze-
ti Sportközpontok főigazgatójá-
nak, a Sporteszközpark kivitele-
zőinek, valamint. Szemes Niko-
lettnek és Pusztai Mártonnak a 
Kézilabda Szövetség munkatár-
sainak a létesítmények megva-
lósításért. 

Jánoshalma sportolni szerető 
lakói nevében külön köszönet-
tel tartozunk ezért, hogy a léte-
sítmények 100 százalékos támo-
gatással valósultak meg, a város 
– mondhatjuk úgy is- ajándék-
ba kapta az új sporteszközöket. 
Kívánom, hogy a város lakói élje-
nek az Önök segítségével meg-
teremtődött bővülő lehetőségekkel, sportoljanak, 
mozogjanak sokat egészségük megőrzése, sport-
hagyományaink ápolása érdekében!

Tisztelt Miniszter Úr, Országgyűlési Képviselő 

Úr, Elnök Úr, Főigazgató Úr, és kedves Munkatár-
sak! További munkájukhoz sok sikert és jó egész-
séget kívánok!

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Újabb sportlétesítményekkel 
gazdagodott városunk

Gálaesten köszöntötték 
2018 legjobb atlétáit 

Az év eredményes atlétáit és 
edzőiket gálaest keretében díjazta 
a Magyar Atlétikai Szövetség. Az Új 
Hidegkúti Nándor Stadion rendez-
vénytermében lebonyolított ünne-
pi eseményen Gyulai Miklós elnök 
köszöntő szavai után elismerés-
ben részesültek a 2018-ban orszá-
gos csúcsot elért, majd a világver-
senyeken jól szerepelt versenyzők 
és edzőik. Az est második részének 
fénypontjaként - vastaps kíséreté-
ben - az Év atlétája és az Év edző-
je díjak kerültek átadásra.

Az Év Férfi Atlétája elismerést az 
Európa-bajnoki bronzérmes Halász 
Bence (edzői Németh László és 

Németh Zsolt) vehette át.Az Év Edzője  címet Németh László  és Németh Zsolt  kapta. Az Év U23 Férfi Atlétája 
cím nem került kiadásra, tekintettel arra, hogy az up. korú Halász Bence lett az Év Férfi Atlétája.

ikor

A Jánoshalmi FC  
novemberi tájékoztatója
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Ne váljunk áldozattá! 

Itt a fűtési szezon, már az ország-
ban több településen, így megyénk-
ben is megjelentek a trükkös faá-
rusok. Minden évben több tucatnyi 
embert csapnak be a tűzifával háza-
lók. Trükkök tö- megével verik át a 
megrendelőket a „tüzelős csalók ”, 
leginkább a kereskedelmi árnál jóval 
olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű portékájukat plakátokon, hirdetési újsá-
gokban.

Anya köny vi hí rek
született:

2018. október végén

2018. november hónapban

2018. november hónapban 
házasságkötés nem volt

Já nos hal ma Vá ros 
Ön kor mány za tá nak lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító:  
Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 
Kiadja: Zsikor Bt.  

Ügyvezető Blázsik Sándor 
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel:  
a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:  

6440 Já nos hal ma, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Tördelés és nyomdai munkák: 
Kó pia Nyomdaipari Kft.  

Kis kun ha las, Bocskai u. 12. 
Felelős vezető: Dobosné Lichtenberger Csilla  

ISSN 2062-4069

Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
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HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

Óriási szaloncukor akció!
Tchibo Family kávé 250 gr-os   449.- Ft
Étolaj 1/1       289.- Ft
UHT tej 1/1      165.- Ft 

Óriási déligyümölcs akció.
Az akció a  készlet erejéig tart

Kedves Vásárlóinknak boldog karácsonyt kívánunk! 

Jánoshalmi 
Önkormányzati 

Tűzoltóság hívószáma: 
06-77/401-070

Balogh Ileana (a.n.:Kolompár Mária), 
Horváth Alexandra (a.n.: Pásztor And-
rea), Jakab Debóra (a.n.: Jakab Eleo-
nóra), Kolompár Viktor Rikárdó (a.n.: 
Kolompár Mónika).

Tíz évről nyolc és fél év börtönre enyhítette 
másodfokon a Szegedi Ítélőtábla annak a jános-
halmi férfinak a büntetését, aki tavaly egy vita 
során egy késszúrással megölte saját fiát. Az íté-
let jogerős. Tudtuk meg a baon.hu december 4-én 
kelt híradásából.

A vádlott, K. J. Jánoshalmán élt feleségével és gye-
rekeivel. A családra korábban is jellemző volt, hogy a 
konfliktusokat erőszakos módon oldották meg. A férfi-
ak rendszeresen fogyasztottak nagyobb mennyiségű 
alkoholt, ha részegek voltak, vitáik tettlegességig fajul-
tak, két esetből bírósági ügy is lett, egyik tragédiával is 
zárult. 2016 márciusában ifj. K. J. egy szóváltást köve-
tően mellkason szúrta édesapját, aki súlyos, életveszé-
lyes sérüléseket szenvedett. Tettéért a fia két év fel-
függesztett szabadságvesztést kapott. Fiatalkorú K. A., 
a vádlott másik fia 2016 szeptemberében szintén egy 
szóváltást követően egy faléccel többször megütötte 
testvérét, K. S.-t, aki többszöri koponyasérülésébe a 
kórházban belehalt. A gyilkos fivért négy év fiatalkorú-
ak börtönére ítélték.

A vádbeli napon, 2017. február 15-én délelőtt K. Z. 
barátnője és ismerősei társaságában a jánoshalmi ház-
ban borozott, tévét nézett, zenét hallgatott. Több liter 
bort megittak, mire az apa, K. J. hazaérkezett a mun-
kából, szintén részegen. Ebéd után a vádlott kerék-

párral elment borért. Több üveggel is hozott, egyet a 
szobában italozóknak adott, míg ő a konyhában ivott 
tovább. Fia ismeretlen mennyiségű és fajtájú kábító-
szert is fogyasztott.

Délutánra már csak a vádlott, a fia és még egy sze-
mély maradt a házban. A közepes fokban ittas K. Z. 
kiment a konyhába, és a perben meg nem állapítha-
tó ok miatt vitatkozni, majd dulakodni kezdett apjával. A 
vádlott felkapott az asztalról egy kést, majd az udvaron 
folytatták a verekedést. A fiú arcon ütötte és lábon rúg-
ta az apját, mire ő a konyhakéssel mellkason szúrta a 
fiát, aki néhány lépést hátrált, majd összeesett és elve-
szítette az eszméletét.

K. A. látva a történteket azonnal hívta a mentőket. 
Az apa visszament a konyhába, letörölte a kést, majd 
az udvaron várta a rendőröket. Fiát a mentősök meg-
próbálták újraéleszteni, sikertelenül, a férfi a helyszí-
nen meghalt.

K. J. a nyomozás során elismerte bűnösségét, és 
azzal védekezett, hogy a fia támadt rá ittasan, ütötte, 
rúgta és azt kiabálta, hogy megöli, ő csak védekezett. A 
Kecskeméti Törvényszék áprilisban tíz év börtönre ítél-
te, a döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott 
jogos védelmi helyzetre hivatkozva felmentésért (ügy-
védje enyhítésért) fellebbezett. 

A Szegedi Ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy – tekintet-
tel az ügy összes körülményére, így a vádlotti közreha-
tásra, a korábbi családi konfliktusokra, amelyeknek az 
apa elszenvedő alanya volt – a törvényszék túl súlyos 
büntetést szabott ki, amelynek indokolt az enyhítése. 
A másodfokú bíróság szerint viszont a jogos védelmi 
helyzet bizonyíthatóan nem állt fenn.

baon.hu, 

Enyhtették a büntetését

A MINDENNAPOKRA!
BOR 

Állás lehetőség
Szociális területre szenvedélybe-
teg nappali ellátásba terápiás 
segítő munkatársat keresünk.
Szakmai  képzettség és tapaszta-
lat előnyt jelenthet.
Jelentkezni lehet személye-
sen a Sorsok Házában (6440 
Jánoshalma Kölcsey u 26) 
mindennap 17-19-óra között, illet-
ve telefonon: +36 20 8861233-as 
számon

N o v e m -
ber 17-én, 
s z o m b a -
ton éjszaka 
bukott le az 
a jánoshal-
mi férfi, aki 
K u n f e h é r -
tón ellopott 
egy 150 ezer 
forintot érő 
k e r é k p á r t , 
egy parko-
ló autóból 
egy rádiós-
magnót és 
egy másik 
járművet is 
feltört. A 23 
éves elköve-
tőt a bicikli 
tulajdonosa 
találta meg, a helyi körzeti megbízott pedig elfogta.

Egy kunfehértói férfi értesítette szombaton éjszaka 
a helyi körzeti megbízottat, hogy valaki ellopta a lezár-
atlanul hagyott, közel 150 ezer forintot érő kerékpárját 
az egyik vendéglátóhely elől. A pórul járt biciklis közben 
járműve keresésére indult. Szerencsével járt, ugyan-
is a vasútállomásnál megtalálta. A tolvaj pedig éppen 
egy autóban kutakodott, amelyet előtte feltört. Őt a ren-
dőr kiérkezéséig a bejelentő visszatartotta. A 23 éves 
jánoshalmi férfiről kiderült, hogy nem sokkal korábban 
feltört egy másik autót, amelyből rádiósmagnót lopott. 

Az elkövető őrizetbe került, a nyomozók kezdemé-
nyezik az előzetes letartóztatását.

police.hu, és: halasmedia.hu,

Háromszor lopott a fehértói és 
sorozatban a jánoshalmi  éjszakában

A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok alat-
ti hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nél-
kül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A téli hideg idő beálltával 
veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. Figyel-
jünk oda rájuk, működjünk együtt a rendőrséggel, az önkormányzatokkal!

A rendőrség minden évben, a hideg beköszöntével október 15. és már-
cius 31. közötti időszakban kiemelt figyelmet fordít a közterületeken élő 
hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre, azok elhárítására.

A kihűlés megelőzése érdekében érteaíteni kell a rendőröket, akik 
haladéktalanul gondoskodnak a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő haj-
léktalan mentővel történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást adnak 
a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a hajléktalan számára, amennyi-
ben az ilyen kérdéssel fordul hozzájuk.

Szükség esetén -a hajléktalan személy fizikai állapotának ellenőrzését 
követően- a szolgálatot teljesítő rendőr a rendőrség ügyeletén keresz-
tül értesíti a területileg illetékes regionális diszpécserszolgálatot, ameny-
nyiben a krízishelyzetben lévő hajléktalan nem ismeri a környéket, kész-
pénzzel nem rendelkezik, vagy a tömegközlekedési eszköz igénybevéte-
lével veszélyeztetné a közegészséget.

A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a lakásukban, 
házukban - bármilyen okból - fűteni nem tudó, főleg egyedül élő, idős 
emberekre is. Tüzelő nélkül, hideg lakásban túlélési esélyeik csökkennek.

Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társz-
szervekkel — mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és tele-
pülési önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek— közösen felhasz-
nál minden rendelkezésére álló eszközt és együttműködik a közszolgál-
tatást végző szervekkel és a civil szervezetekkel.

Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állampol-
gároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a kihűléses halálesetek 
megelőzhetőek legyenek. így mindenki aktívan segítséget nyújthat, a 
hideg idő beköszöntével az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetük-
ben élőkre, a legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idős emberekre 
és az utcára szorult hajléktalanokra is.

Kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen okból 
kihűlés veszélyeztethet, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-
es, vagy a 112-es telefonszámokon, illetve jelezze a lakóhely szerint ille-
tékes önkormányzatnak!

police.hu

 Kihűlés veszély! 
Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élő idősek!

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

telefonszámon hívható

Kovács Áron (Anyja neve: Czeller Adri-
enn).
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