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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG és EREDMÉNYEKBEN GAZDAG Új ESZTENDŐT KÍVÁN
A lap Kiadója és Szerkesztő Bizottsága!

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasók!

Az alábbi imádsággal köszönöm meg Istennek és mindazoknak, akik
bármit is tettek világi és egyházi közösségeink életéért az elmúlt
évben. Ezzel az imával kérem Isten áldását az új évre, és hívok mindenkit a jövőnkért való tettekre. Szeretettel:
Sándor atya, plébános
II. János Pál :

Újévi ima

Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdet nélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!’’
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

Minden kedves Honfitársamnak,
Hozzon az újév boldogságot,
Emberséget, biztonságot,
Családoknak gyarapodást,
Meghittséget, ragaszkodást,
Örömöt és vidámságot,
Igaz szót, tiszta barátságot,
Adjon Isten sok szép álmot,

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Az Önkormányzat dolgozói, a Képviselő-társaim nevében köszönöm a 2018. esztendőben nyújtott egész éves együttműködést a
város intézményrendszerében, az egyházakban, az egészségügyi,
az oktatási, a szociális, az ipari, a kereskedelmi, és a mezőgazdasági munkahelyeken dolgozóknak, a vállalkozásokban, a sport,
a kultúra, avagy karitatív területen működő civil szervezetekben
tevékenykedőknek, és minden Jánoshalmi Lakosnak, akik sokat
segítettek abban, hogy településünk igazi otthonunk legyen.
Munkatársaim, családom, és a magam nevében kívánok kedves mindannyiuknak 2019-ben jó egészséget, munkájukhoz alkotó kedvet, és sok sikert, családjaikban megértést, és békességet!
Tisztelettel:
Czeller Zoltán polgármester

Városi karácsonyi ünnepség

Akik ebben az évben szeretnének római katolikus templomi esküvőt kötni, és még nem
jelentkeztek be, kérjük, január
végéig jelentkezzenek be a plébánia irodájában!

Sándor atya plébános

Tájékoztató a
fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január és február hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a
gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt
kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja
közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontjai Jánoshalmán:
2019. január 15-18 és 2019. február 12-15.

Lapunk legközelebb
2019. február 1-én jelenik meg
ISSN 2062-4069

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

Jánoshalma Városi Önkormányzat ezúttal, tekintettel a várható nagy
érdeklődésre, a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban tartotta az Idősek
Karácsonya rendezvényét. Ezen a délutánon egy szórakoztató műsorral
kedveskedett a szép korú jánoshalmiaknak.
Először Czeller Zoltán polgármester úr köszöntötte a nagy létszámú
közönséget.
Őt követte Koós János és barátai műsora. A művész urat nem nagyon
kell bemutatnunk az olvasóinknak, de engedjék meg, hogy néhány mondatban mégis megtegyük.
Koós János első sikereit a Táncdalfesztiválokon aratta. 1966-ban megkapta a legjobb énekes díjat is. Énekesi karrierjével párhuzamosan szí-

nészként és humoristaként is tevékenykedett. Hofi Gézával és Kovács
Katival is dolgozott együtt. Hat nagylemeze, számos kislemeze jelent meg,
gyakran szerepelt a televízióban, műsorokat is vezetett. Felesége Dékány
Sarolta énekesnő, akit szintén köszönthettünk a színpadon
Koós János négyszeres táncdalfesztivál győztes, több kitüntetést is
kapott, ezek közül a legjelentősebbek: A Magyar Köztársasági Érdemrend
kiskeresztje (1995), A Hungarotontól életműlemezt kapott és a Rock Csillagok falára „tenyerelhetett” (2001), Artisjus Életműdíj (2005).
A nyolcvanas évei elején járó művész hangja most is a régi volt, és csodálatos érzelmeket tudott ébreszteni hallgatóságában, a régi számai felelevenítésével.
Ikor

HUNYADI
NÉPE város, ahol jó élni...”
„Jánoshalma egy jó hely,
olyan
J Á N O S H A L M I

2. oldal

A címben megfogalmazott gondolatot egy barátom mondta, aki életében
beutazta a fél világot, aki végtére is hazajött megpihenni. Aki sokat látott,
és tapasztalt, aki megélt számos örömet és keserűséget, amit nekünk, kedvenc karosszékében ülve elmesélt, ha kérdeztük róla. Szeretett a jánoshalmi emberek között élni - mindig azt mondta - sok munkatársat fogsz találni közöttük, aki azért dolgozik majd, hogy ez a város még szebb, és élhetőbb legyen.
Kedves Olvasók! Már több, mint 12 éve dolgozom a városvezetésben,
azt kell mondanom, a barátomnak igaza volt. Amikor az év vége közeledtével, munkatársaimmal felidéztük mit sikerült közösen megvalósítani a terveinkből,ez nyilvánvaló volt, persze azt is láttuk, mennyi teendőnk van még. A
szokásos év végi visszatekintésben erről olvashatnak, bár a cikk megjelenése a karácsonyi hírdömping miatt 2019. januárra tevődik, így is aktuális.

Gyermekeinkért
Jánoshalma Város Önkormányzatának fenntartásában működő intézményünk, a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ fő tevékenysége az óvodai nevelés. Ezen felül a bölcsődei
ellátás is a feladatok közé tartozik, a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházzal kiegészülve. 2018-ban az alkalmazotti létszám nem változott lényegében az előző évekhez képest, Ördögh Edit vezetésével összesen 42 fő dolgozott az intézményben.
Az Óvodai nevelésben a gyermeklétszám 175 fő volt. A 2017. szeptember 1-jétől újraindult Bölcsődei nevelésben 14 kisgyermeket gondozunk.
Az intézményben 8 óvodai és 1 bölcsődei csoport működik.
A felméréseink alapján az óvodalátogatás rendszeres. Igazolatlan hiányzás nem fordult elő, a gyermekek csak betegség vagy előre bejelentett
távollét időtartamára maradtak távol az óvodától. Az óvodai étkezők 94
százaléka térítésmentes. Az állam biztosítja számukra az ingyenes
étkeztetést.

Az óvodai gondozási, nevelési feladatokon túl speciális segítők (gyógypedagógus, logopédus, gyógy testnevelő, fejlesztőpedagógus) is támogatják a gyermekek fejlődését. Tehetségműhelyek, fejlesztést elősegítő műhelyek is vannak: angol- és német nyelv, zenei műhely és környezeti csoport,
dráma, és mozgáskotta néven.
A pedagógus életpálya modell bevezetésre került, a pedagógusok
egy minősítési tervnek megfelelően vesznek részt az eljárásban.
A város vezetése és az óvodavezetés sikeresen működik együtt a
pályázatok megvalósításában. Az „Esélyteremtő óvoda” (EFOP 3.1.3-16)
projektben 750.000 Ft-ért játékokat sikerült vásárolni, illetve sok színes
közösségi programot szervezni a gyerekeknek.
Egy járásokat összekötő, térségi szemléletű pályázatban (EFOP 3.9.216) családi és beóvodázási programokat szerveztünk, angol nyelv- és
zeneóvodai tehetséggondozást végeztek az óvónők, az ODU Fejlesztési Központ szakembereinek gyakorlati tanácsadásával kiegészítve. Az
Óvoda részt vesz az „Integrált térségi gyermekprogramok” pályázatban is,
(EFOP-1.4.2-16), aminek keretében fokozottan figyelünk a hátrányos helyzetű óvodásainkra.
Óvodánk a családbarát, munkába állást segítő intézmények közé
tartozik, idén az Önkormányzat 1.920.000 Ft összegben bölcsődei játékeszközöket vásárolt a TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázatnak köszönhetően.
A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházunknak, (új székhelye a Dózsa
Gy. u. 93. alatt van) 2018-ban karbantartásra, külső-belső felújításra, beruházásra 750.354 Ft-ot, fejlesztő eszközökre pedig 90.880 Ft támogatást
biztosított az EMMI és az SZGYF.
A Család-és Gyermekjóléti Központ részt vesz az Óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenység elnevezésű pályázatban (EFOP-3.2.9-16),
ennek köszönhetően a működéséhez a városi költségvetésből biztosított összegen felül további 40 millió Ft-ot költhet hatékonyabb munkavégzésre a szociális feladatok terén.

Önkormányzathoz nem érkezett, a lakossági vélemények megelégedéssel
nyilatkoztak az ügyeletet ellátó személyzet munkájáról.
A kistérségi feladatokat ellátó Egészségügyi Központunkban nincs
orvoshiány, a szakorvosi ellátottság megfelelő. Pénzügyi támogatást az
intézmény a tulajdonos önkormányzatoktól nem kér, a működését tekintve önellátó, sőt bevételeit pályázatokból egészíti ki. 2018-ban az intézmény vezetése részéről megtörtént a 2010-ben beszerzett szakorvosi eszközök felülvizsgálata, dr. Horváth Endre ügyvezető igazgató és munkatársai a diagnosztikai eszközöknél több esetben úgy döntöttek, hogy újabbakra, korszerűbbekre cserélik. Az új eszközöket a vezetés nem az intézmény költségvetéséből tervezte megvásárolni, hanem pályázatot nyújtottak be a beszerzésükre. A pályázatot már megnyerte az intézmény, az
eszközök beszerzése folyamatban van. Az új eszközök igénybevételével a betegségek kiszűrése eredményesebbé válik, a gyógykezelések
hamarabb megkezdhetők, ezáltal hatékonyságuk növelhető.

12. Önkormányzati épületek napelemeinek üzemeltetése és felügyelete
(Sportcsarnok és Művelődési Központ)
13. Belterületi földes utak javítása 3,8 km hosszban (Pl.: Hold utca, Móricz
Zs. utca, Kazinczy utca, Zenta utca, stb.)

Az Egészségügyi Központ munkatársai nem csak gyógyításra, hanem
a testi-lelki egészség megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Az Egészségfejlesztési Iroda sikerrel rendezte meg a Városi Egészséghetet, idén
is több országosan elismert előadót hívtak meg Jánoshalmára, mint pl.
november 8-án, Pál Feri atyát. A fiatalok körében népszerű mozgásformák
művelőinek ismert művelői közül is voltak néhányan a vendégeink között,
pl. Szentgyörgyi Rómeó többszörös Európa-és világbajnok aerobic győztes személyi edző.

Népszerűsítették az egészséges táplálkozást, több olyan előadást
szerveztek, amivel felhívták a figyelmet korunk népbetegségeire, és azok
megelőzésére. A rendezvények nagy előnye, hogy az érdeklődők számára ingyenesek, a látogatottságot tekintve elmondható, hogy több alkalommal telt-házasak voltak, tehát igen népszerűek városunkban.

Közterületeink rendjéért
A városgazdálkodási feladatokat a Városgazda Kft. munkatársai végezték, a város költségvetéséből biztosított pénzügyi forrásból, valamint. a Kft.
saját bevételeiből. A városunkba hazalátogatók, vagy vendégeink először
az ő munkájukkal találkoznak. Szakember ellátottság tekintetében elmondható, hogy Juhász Zsolt ügyvezető szakterületenként 1 fő munkatársat tud
alkalmazni, a térségre az utóbbi években jellemző szakember hiány miatt.

Egészségünkért
Az háziorvosi ügyeleti feladatokat ebben az évben a Gregó és Társa Bt. látta el, a Képviselő-testület döntése alapján. Lakossági panasz az

14. Külterületi utak javítása 6,9 km hosszban (Pl.: Kiserdei dűlőutak, Csemetekerti dűlőutak, Jánoshalma-Borota határán útjavítás)
15. Zöldfelületek kezelése (fű- és zöldterület nyírás motoros kaszákkal,
kézi fűnyíróval és fűnyíró traktorral közel 6900 m2 felületen, sövény
nyírások 2800 m hosszúságban)
16. Csapadékvízgyűjtők és elhanyagolt területek rendezése (Bajai úti
temető melletti vízgyűjtő rendezése, József A. utcai vízgyűjtő rendezése, Hajósi út bevezető szakaszának rendezése, stb.)
17. Téli hó túrás, síkosság mentesítés
18. Veszélyes fák kivágása 14 helyen (Pl.: Kölcsey utca, Jókai utca, Kiss
E. utca, Molnár J. utca, Szabó Apát utca, Arany J. utca, Görgey utca,
Vörösmarty utca)
19. Közterületen gyűjtött hulladék összegyűjtése (237m3/év) és elszállítása
20. Jelzőtáblák cseréje, pótlása (31db)
21. Önkormányzati ingatlanok karbantartása, kezelése (önkormányzati
ingatlanok állagmegóvása, festése, udvar rendben tartása, stb.)
22. Gallyak begyűjtése és zúzása 174m3 mennyiségben (közterületen az
önkormányzat által levágott gallyak, ágak, összegyűjtése, zúzása és
fűtési hasznosítása.)
23. Betontörmelék gyűjtése, zúzása, felhasználása 628m3 mennyiségben
(közterületi munkavégzésnél keletkező betontörmelék ipari területen történő deponálása és összetörése, majd útalapként történő hasznosítása)
A lakosság részére szolgáltatás és közszolgáltatás keretében történik
többféle bérmunkavégzés, pl. szippantás, gépi bérmunkavégzés: beton és
aszfaltvágás, tömörítés vibro-hengerrel, JCB3CX kotró-rakodóval.
A Városgazda Kft. a munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat jánoshalmi vállalkozásoknál vásárolja, 2018-ban 16.060.000,- Ft értékben
vásárolt 11 különböző vállalkozásnál.

Segítség vállalkozásoknak,
intézményeknek, civileknek

Időseinkért
2017. év végén Képviselő-testületi döntés értelmében az Önkormányzat kötelező, és nem kötelezően ellátandó szociális feladatok ellátását a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérésére felajánlotta átvételre. Az átvétel
2018-ban nem történt meg, így Ádám Tamásné vezetésével a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft. munkatársai
végezték a szociális feladatokat. Pénzügyileg az egész év kiadásai tervesítve lettek, és a megvalósítás is ennek megfelelően történt. Az intézményben
46 fő dolgozott a különböző szakterületeken. Alapszolgáltatásként az Idősek Klubja, a Házi segítségnyújtás, a Nappali melegedő működtetését,
és a napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítását végezték a munkatársaink.
A szakosított ellátási formákban gondoskodtak azokról a rászoruló személyekről, akiket az alapszolgáltatások keretében nem lehet ellátni életkoruk,
egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt. Az ellátotti létszámok
területén lényegében nincs változás az előző évekhez képest, az intézmény maximális kihasználtsággal működik. Az Idősek Otthonában 101 fő
került elhelyezésre október végéig, ahol teljes körű ellátást kaptak a lakók.
Ha van üresedés egyes helyeken, akkor a várólistáról bekerülőkkel tölti fel
az intézmény vezetése a létszámot. Az Önkormányzat az Éjjeli Menedékhely működtetésére is jóváhagyott költségvetési forrást, ahol 2018-ban 22
fő hajléktalan részére a téli időszakban éjszakai ellátást biztosítottak a
munkatársaink. A Városgazda Kft. munkatársai ebben az évben is elvégezték a szükséges felújításokat, korszerűsítéseket a szociális ellátórendszer épületeiben, eszközállományában, amire az Önkormányzat a város
költségvetéséből forrást különített el.

2019. január

Parkjaink gondozói (jobbról-balra): Ollósi Erika, Ságodi Mihályné,
Schaffer Erika, Nagy Mária Magdolna, Rostás Ferencné, Takács Lászlóné, Dávid Péterné.
Munkatársaink által elvégzett munka:
1. Ipari terület rendezése, fenntartása (Betondepó kialakítás, portaszolgálat működtetése, gallylerakó üzemeltetése, stb.)
2. Napelem Park karbantartás (évi 4 alkalommal teljes zöldfelület nyírás,
kerítés környezetének gyomirtása)
3. Csapadékvíz elvezető árkok rendbetétele 7,8 km hosszúságban,
áteresz tisztítása 855 kapubejáróban, Liba csárdánál a tómeder, Bajai
úti tómeder tisztítása
4. Csapadékvíz elvezető árkok csatlakozásának kibetonozása, összesen
11 helyen (Pl.: Széchenyi utca eleje, Molnár J. u. és Radnóti utca sarka, stb.)
5. Gépi földmunkák végzése a város bel és külterületén
6. Kerékpártárolók kialakítása, javítása (Rákóczi úti tárolók folyamatos
javítása, a Művelődési Központ előtti tárolók rongálás miatti többszöri javítása)
7. Hirdetőtáblák karbantartása (Univer előtti, Libacsárda melletti, volt Laktanyánál)
8. Buszmegállók festése, javítása (Liba csárda, Kiserdő, Bajai úti temetőnél, volt Laktanyánál, Mélykúti útban és a Dózsa Gy. út végén)
9. Járdaépítések koordinálása és alépítményi munkák végzése 995fm
hosszban (Ady utca, Sas utca, Damjanich utca, Dózsa Gy. utca )
10. Központi óvodában vizes blokk kialakítása
11. Közterületi utak kátyúzása 447 zsák aszfalt bedolgozása (Pl.: Jókai
utca, Bem utca, Körösi Csoma S. utca, stb.)

A Városgazda Kft. Pályázatíró Irodájának munkatársa, Halász-Csiba
Renáta által megírt, és menedzselt pályázatok 2018-ban is számottevőek voltak.
A civil szervezetek részére összesen 16 db NEA működési célú pályázatot nyújtottunk be, amelyből 10 db nyert összesen 10 millió forint értékben.
2018-ban valósult meg a Római Katolikus Templom külső felújítása. A Vidékfejlesztési Program Településképet meghatározó épületek külső felújítása elnevezésű pályázatot 2016-ban nyújtottuk be, 2017-ben érkezett meg a Római Katolikus Plébánia részére a támogató okirat. A közel 50
millió forint költségvetésű felújítás kivitelezési munkálatait a NOVALAK Kft
végezte 2018-ban.
Magánszemélyek részére, a környező települések lakossága számára
ebben az évben két féle pályázatot benyújtásában segítettünk.
——Lakás, családi ház energetikai felújításához igényelhető kamatmentes hitel pályázat keretében. A hitelkérelmek összeállításában segítettünk több személynek.
——Háztartási gépcsere pályázat benyújtására volt lehetőség 2018.
november elején. Összesen 25 kérelmet nyújtottunk be a lakosság
számára.
A 2018-as év a vállalkozások részére a korábban általunk megírt pályázatok megvalósításának éve volt. Több vállalkozó is megkezdte nyertes
pályázatának megvalósítását. Összesen 300 millió forint értékű pályázati
támogatás felhasználását kezdték meg.

Az önkormányzati
földterületek művelése
Az Önkormányzat földterületein termelt termésmennyiségek 2018-ban:
Búza
17 ha 101.132 kg, aminek eladásából 5.056.600Ft várható.
Kukorica 14 ha 130.688 kg, aminek eladásából 5.880.960Ft várható.
Az értékesítés jelenleg folyamatban van. Árak: búza 50 Ft/kg, kukorica 45
Ft/kg.

NÉPE
„Jánoshalma egy jó HUNYADI
hely, olyan
város, ahol jó élni...”
J Á N O S H A L M I

2019. január

Közmunka programjaink

3. oldal

Új sportcélú létesítmények

A Start munkaprogramok szociális jellegű programok voltak. Földterület megművelésére, közmunka program keretében, 2018-ban nem került
sor. A közvetlen költségekre az államtól kapott támogatások a munkabérekre és a munkavégzéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök és anyagok
vásárlására lettek fordítva.
Belvíz-elvezetési programban 11 fő, illegális hulladéklerakók felszámolásánál 5 fő, belterületi közutak javításánál 11 fő, bio- és megújuló
energia felhasználás programban 11 fő dolgozott.
Két hosszú idejű közfoglalkoztatási programot valósított meg az
Önkormányzat 2018. évben. 2018. március 1 és 2019. február 28. között
8 fő szakképzett (1 fő varrónő, 2 fő dajka, 1 fő asztalos, 2 fő traktoros, 1 fő
víz-gáz szerelő, 1 fő lakatos), 12 fő segédmunkás intézményi kisegítőt foglalkoztatunk, 2018. július 1 és 2019. február 28. közötti időszakban 23
fő segédmunkást, intézményi kisegítőt foglalkoztatunk az Óvoda, Diákélelmezési Konyha, Polgármesteri Hivatal, Pelikán Kft., Városgazda Kft. foglalkoztatóknál.
A foglalkoztatásokon felül képzéseket is biztosított az Önkormányzat, 17 fő alapkompetencia képzésben, 16 fő zöldterületi kisgép üzemeltetői képzésben, 17 fő konyhai kisegítő képzésben részesült. Ők munkabért
kaptak, miközben a képzésekre jártak.

A Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében épült
meg városunkban az Országzászló Parkban egy új, gyermekek és felnőttek számára is használható Sporteszközpark. A Sportpark típustervek
alapján készült, 100%-os támogatottságú pályázatból valósult meg.

Csatorna beruházással
kapcsolatos tájékoztatás

A csatorna beruházással kapcsolatba hozható, közterületen fellelhető úthibák javíttatása a mai napig folyamatban van. A szavatossági körben történő javításokat az Önkormányzat a korábbi Mérnök szervezettel és
helyi jogi támogatással ellenőrzi és követeli meg. Ezekből a javítási munkákból lesz olyan szakasz is, melyet csak jövő tavasszal fognak javítani. A
város vezetése, műszaki osztálya a legmesszebb menőkig igyekszik képviselni a lakosok érdekeit.
A házi bekötések tekintetében továbbra is él az a lehetőség, hogy aki
teljesítette a korábbi fizetési kötelezettségét, annak a megfizetett díj terhére rákötésre kerül az ingatlana az utcai hálózatra.
A még rendezetlen ügyek ügyintézése továbbra is az ügyfélszolgálaton
történik. Legtöbb probléma az örökléseknél és ingatlan eladásoknál tapasztalható. A tulajdonosváltás Fundamenta felé történő bejelentésének elmaradása, és igazolások kiadásának késlekedése a jellemző. A valamilyen
szempontból rendezetlen ügyek száma október végi állapot szerint 380.
Az önkormányzat továbbra is biztosítja a még rendezetlen ügyek
intézéséhez az 1 fő alkalmazottat, Terner Ágnes személyében, az ő
bérére a fedezetet, és az ügyfélszolgálat fenntartását a lakosság által
megszokott helyen, a Molnár János utcában. A város vezetése továbbra is kéri a lakosságot, hogy a problémás esetek intézésére vegyék
igénybe az Ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársunk segítségét!

Az önkormányzat
jelenleg megvalósítás
alatt lévő fejlesztései
Tisztelt Újságolvasók! A beszámoló egy olyan részéhez érkeztem, amihez elöljáróban néhány gondolatot szükséges hozzáfűznöm. Ez a pályázatok világa, a városunk pályázatokon keresztül történő fejlesztése. Ez
egy olyan világ, amiről sokat beszélnek ma, mégsem tudja mindenki, hogy
lényegében miről van szó. Főleg azok nehezen tudják elképzelni, mi mindennel jár egy pályázat kezelése, akik kevés papírmunkát végeztek életükben, akiktől az adminisztrációs feladatok teljesen távol állnak. Valójában
ez a világ egy munkacsoport által végzett pontos, precíz irodai munkáról
szól, amiben nem lehet hibázni. Egy pályázatot megírni, beadni, megnyerni, megvalósítani, elszámolni a pénzekkel, minden papírt, feljegyzést megőrizni, és még évek múlva is megfelelni az utóellenőrzéseknek, komoly feladat. Mégis egy ma regnáló városvezetésnek, - de vállalkozásnak, cégvezetésnek is – és munkatársaiknak is, meg kell tanulni, el kell sajátítani ezt a tudományt. Mert ez nem vitás, kifizetődő pályázatokat írni, érdemes esélyt adni a nyerésnek! Egészen egyszerűen azért, mert a pályázatokon olyan jellegű pénzt lehet nyerni, amit nem kell egy vállalkozásnak
kitermelni, amit nem kell a város költségvetéséből félretenni, amit nem kell
Önöktől, a város lakóitól elkérni különböző hozzájárulások, önrészek,
valamiféle adók formájában. Ezért érdemes vállalni a pályázatok kezelésével járó rengeteg irodai munkát. Ami még lényeges a pályázati munkában, hogy többnyire új munkahelyeket hoznak létre, ezáltal nagyon sok fiatalt sikerült nekem is haza csábítani különösen az oktatás, és a szociális munka területére.
2006 óta a munkatársaimmal együtt kötelességünknek tartjuk,
hogy olyan pályázatokat adjunk be, ami 100 százalékos támogatottságú, vagy nagyon kevés önrészt kell hozzátenni a város költségvetéséből. Vannak olyan pályázatok, ahol a pályázati kiírás nem teszi lehetővé a teljes összegű támogatást, ilyen volt a szennyvízberuházás.
Viszont nem kértünk lakossági hozzájárulást az új Egészségügyi Központ, az új Főtér, a Piactér, a Buszpályaudvar, a Művelődési Központ,
a bajai úti Kerékpárút, és több új út, járda építéséhez, nem kértünk az
óvoda épületek, az általános iskola, a Diákélelmezési Konyha, a Polgármesteri Hivatal felújításához sem. Arra törekedtünk, hogy ha kellett önerő, azt kigazdálkodjuk, vagy még az önerő finanszírozására is pályázatot adtunk be a Belügyminisztériumhoz, vagy az EU Önerő Alaphoz, amit
végül sok esetben megnyertünk. Az is nyilvánvaló, hogy nem luxus beruházásokra költöttük a pályázaton elnyert forrásokat. Az általunk eddig befejezett fejlesztések olyan infrastruktúrát érintenek, amiket a város lakosságának többsége igénybe vesz, közösségi használatban vannak, fontos volt
a létrehozásuk, vagy külső-belső felújításuk, korszerűsítésük. Ez a törekvés jellemezte a pályázati munkánkat eddig, és a jövőben is ez a szándék.
Nézzük, mit sikerült 2018-ban megvalósítani!

világítási rendszer korszerűsítése. A Kossuth utcai létesítmény teljes felújítása befejeződött, 2018. november 21-én adtuk át ünnepélyes keretek között, Zsáki István Bácska-topolyai születésű művész úr kiállításának megnyitójával egybekötve. A melléképületekben újabb szálláshelyek, és egy műterem került kialakításra, emellett az egész főépület alatti
pincehelyiség is renoválásra került. Kivitelező a Piramis Trade Bau Kft. volt.
A második felújítás által az épület már nem csak kiállító terem, hanem valóban művésztelep jelleget öltött.
Külterületi helyi közutak karbantartásához szükséges gépek
beszerzése Jánoshalmán és Borotán

A fejlesztés két település - Jánoshalma és Borota - konzorciumi
együttműködésének keretében valósult meg 2018 november-december
hónapokban. Mindkét település határában sok a földút, ezért a képviselő-testületek közös fejlesztési elképzelést dolgoztak ki, amelyek az utak
karbantartására vonatkoznak. Közös pályázat került benyújtásra a Vidékfejlesztési Programban, ami támogatást kapott a minisztériumtól. A pályázat keretében Borota egy Belarus MTZ 892.2 traktort, Jánoshalma egy
JENSEN A530L ágaprító gépet vásárolt. Az új gépek beszerzése jelentős fejlesztés a települések életében, segíti a közlekedést a mezőgazdasági utakon, az utak gréderezéssel való karbantartását. Az út menti bokrok
nyesésével, apríték készítésével tüzelőanyag nyerhető ki, amit településünk a fűtési időszakban tud hasznosítani.

A Képviselő-testület 2018. februárban az MLSZ Országos Pályaépítési
Programjának keretében kedvezményes pályaépítésre nyújtott be igényt
a Sportpálya területén létesítendő műfüves pálya és világítás megvalósítására. A pályázatot megnyertük. A program keretében egy kisméretű műfüves labdarúgó pálya épült az ősz folyamán.
Az Önkormányzat egy másik MLSZ-hez beadott, és megnyert pályázata
révén 460 m hosszú kerítés épül 2019. tavaszán, 2 nagy- és 2 kiskapuval. Az Önkormányzat erre a célra 6.914.134 Ft-ot nyert, amihez a város
költségvetéséből ennek 10%-át, 691.413 Ft-ot kell hozzátenni. Gyakorlatilag közel 700 000Ft-ból valósul meg a Sportpálya új kerítése.

Közétkeztetés fejlesztése Jánoshalmán

A városvezetés évek óta kereste annak leggazdaságosabb módját, hogy
a Diákélelmezési Konyhában lévő páraelszívó berendezés hatékonyságán javítson. Ennek a berendezésnek a felújítása már nem fért bele a
2011-ben befejeződött épület felújítás pénzügyi keretébe, viszont Taskovics Péterné, az intézmény vezetője, folyamatosan jelezte a működésszerű problémákat. Az a döntés született, hogy az Önkormányzat nem a város
költségvetéséből, nem az adófizetők pénzéből, hanem újabb pályázati forrásból valósítja meg az elavult légtechnikai rendszer teljes felújítását.
Az elnyert pályázat keretében korszerű elszívó-befúvó rendszer kerül
kialakításra, megújuló energiaforrás felhasználásával kombinálva (hőszivattyús rendszer). Az felújítással egy-időben az étkeztetéshez szükséges
fogyóeszközök, 100 db porcelán adagtál, 100 db porcelán főzelékes tányér,
100 db evőkanál, 100 db evővilla, 100 db evőkés, 10 db törhetetlen kancsó,
100 db üvegpohár, valamint 60 db törhetetlen pohár is beszerzésre kerül. A
felújítás tervezett befejezése 2018. december vége.

Művésztelep felújításának II. üteme

A Kossuth utca 5. sz. alatti épület homlokzatának, utcafronti helyiségeinek felújítását az Önkormányzat nemrégiben egy határon átnyúló IPA
pályázati forrás kereteiből valósította meg, Temerin és Bácska-Topolya
településekkel karöltve. Mivel akkor nem sikerült az egész épület megújítani, újabb pályázat került beadásra, a Vidékfejlesztési Programban, amit az
Önkormányzat megnyert. Így lehetőség nyílt Jánoshalma város közösségi
életének egyik jelentős műemléki épületének megóvására, külső képének
változatlanul hagyása mellett átemelni a XXI. század műszaki és energetikai színvonalára. A fejlesztés keretében megvalósuló elemek: hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtési rendszer, használati meleg vízrendszer,

A másik, novemberben elkészült új sportlétesítmény, egy új kézilabda
pálya, a volt gimnázium udvarán került megépítésre, a Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program” megnevezésű országos programjának részeként. Az új pálya 100%-os támogatottságú pályázatból valósult meg.

A Diákélelmezési Konyha munkatársainak kényelmét, s a konyha tisztaságának fokozását szolgálja az üzemi területükön létesült szilárd burkolatú út, mely nem közút.

Az Önkormányzat a Városi Sportpályán MLSZ pályázati forrásból elnyert
támogatásból 2018-ban egy 200 fős mobil lelátót is vásárolt. A lelátó felállítására 4 673 600 Ft-ot nyertünk, a város költségvetéséből 467.360 Ft
önrészt kellett hozzátenni.

2019. évre tervezett
fejlesztések, felújítások
Gazdaságfejlesztés

A városvezetés legfőbb törekvése a településünk gazdaságának fejlesztésére, ezen belül is a mezőgazdaság szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására irányul. A terv nem más, mint a 2014-2020 pályázati ciklus
pályázatainak segítségével egy gyümölcs, zöldség hűtő, tároló, feldolgozó üzem létrehozása. A fejlesztés helyszíne a volt Laktanya területe, ma
már Iparterület.
Az Önkormányzat a gazdaságfejlesztési elképzeléseit EU forrásból,
a Területi Operatív program keretében tervezi megvalósítani, 100%-os
támogatással. A városvezetésnek sikerült elérni, hogy sem az önkormányzatnak, sem a jánoshalmi gazdáknak nem kell önrészt fizetni a
hűtőház és a gyümölcs feldolgozó építéséhez. A jánoshalmi gazdák tudják,
hogy a gyümölcsök értékesítésében az elmúlt években csak társulni tudtak valamelyik TÉSZ-hez, de a Mórakert, vagy az ELMA esetében is keserű tapasztalatok voltak. Sokan, több százezer, vagy millió forint veszteségeket könyvelhettek el az előbb említett cégek csődje után.
Most azonban egy új fejezet kezdődik, ez a létesítmény csak a
jánoshalmiaké lesz – a mienk –, jánoshalmi tulajdonban, jánoshalmi
üzemeltetésben!

HUNYADI
NÉPE város, ahol jó élni...”
„Jánoshalma egy jó hely,
olyan
J Á N O S H A L M I
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Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-201700003 pályázatból)

Ebben a pályázatban tervezzük megújítani a város ékességét, a
központban elterülő parkot. Az a célunk, hogy a település legjelentősebb
városközponti zöldterülete, a Béke tér növényállománya, füves részei,
most még salakkal burkolt felületei megújuljanak, és megerősödjön a park
rekreációs funkciója is, egyre többen tudják használni futásra, egészséges
testmozgásra. Van egy másik célkitűzése is ennek a fejlesztésnek, ami a
városi piachoz kötődik. Itt a nagykapu bejárattól balra lévő térrészen térburkolat kerül kialakításra, és újabb elárusító pavilonok épülnek majd.
Ezzel szeretnénk hozzájárulni a helyben termelt piaci termékek értékesítéséhez. Az építkezésekre 2019-ben kerül sor.
Az új gyümölcs – zöldség hűtő, tároló, feldolgozó létesítményt az
önkormányzat 3 ütemben tervezi megvalósítani:
1. ütem: Alap infrastruktúra kialakítása (TOP-1.1.1-15-BK1-2016- 00006
pályázatból)
tt552 méter hosszú kerítés építése,
tt14.221 m2 területen tereprendezés, humuszmentés, inert hulladék
mentesítés,
tttérburkolat és belő út építése 3.792 m2-en,
tt4.740 m2-en zöldfelület rendezése,
ttközmű hálózatok (víz-, szennyvíz,- csapadékvíz és gáz) telken belüli
kiépítése, meglévő hálózatba kötve 63.094 m2 nagyságú területen az
ellátás biztosítása,
tt2.838 m2 új aszfaltos út kiépítése,
tt956 m2 új zúzalékos út kiépítése,
tt632 méter hosszú burkolatlan csapadékvíz elvezető árok kiépítése,
tt1 db transzformátor állomás kiépítése,
tt632 méter hosszú burkolatlan csapadékvíz elvezető árok kiépítése.
Az I. ütem munkálatainak elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
2018-ban lezárult, a nyertes vállalkozó a jánoshalmi székhelyű Piramis
Trade Bau Kft. lett. A munkálatok már elkezdődtek, és az időjárás függvényében folytatódnak, a tervezett befejezés 2019. év nyári hónapjaira várható, de a munkálatok folytatódnak a 2. és 3. ütemben tervezett építésekkel. Jelenleg a tereprendezés, humuszmentés, az inert hulladék mentesítése van folyamatban.
2. ütem: Agrár Logisztikai Központ építése (TOP-1.1.3-16-BK1-201700007 pályázatból)
Az ingatlan területe 1.9 hektár. A tervezett épület 1350 m2 alapterületű,
acélváz szerkezetű. Az alapterületből 720 m2 hűtőkamra tér, míg a manipulációs tér 420 m2-es. Ezen felül a jogszabályi előírások szerinti szociális blokk is kialakításra kerül. A hűtőház 45 x 30 méter alapterületű, 8,5 m
ereszmagasságú, 11 m gerincmagasságú, nyeregtetős, könnyű acélváz
szerkezetű, melynek tartóoszlopai pontalapokon nyugszanak.
Az önkormányzat célja, hogy a helyi termékek piacra jutását segítse. A
gyümölcs és zöldség termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktárak, hűtőházak kialakítása, ahhoz kapcsolódó útfejlesztés), szolgáltatásként történő biztosítása) a fejlesztés célja. A termelést követő műveletek biztosításával a termékek minősége és eladhatósága javul, az eladott
mennyiség emelkedik. A beruházás elsődleges célcsoportjai a helyi termelők (őstermelők), mikro- kis- és középvállalkozások.

Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
(TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059) pályázatból

A Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítésénél a meglévő, gazdaságtalan és rossz állapotú, parapetes és kéményes gázkonvektorok helyett központi faapríték alapú hőtermelés lesz kiépítve radiátoros fűtéssel, termosztatikus szelepekkel, napi-heti programozható termosztáttal, külső hőmérséklet szerinti vezérléssel. Tartalék fűtésként kondenzációs kazánt is beépítünk az üzembiztonság miatt. A biomassza kazán
tüzelőanyaga rendelkezésre áll önköltségi áron, hiszen az önkormányzat
feladatai közé tartozóan végzi a környező területek nyesését, gallyazását, a „hulladék” fa megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre. Az aprító
és szállító gépállomány szintén pályázatból került beszerzésre. Az önkormányzat Molnár János utcai Szálláshely és Irodaháza már átállt az apríték tüzelésű fűtésre, így jó tapasztalatokkal és az üzemeltetésben jártasággal is rendelkezünk.
Az épület üzemeltetésének másik jelentős költségtétele a villamos energia igény, mely a nagyszámú számítógép és irodai berendezésen kívül a
világítás és a szétszórt vizesblokkok miatti elektromos meleg vízellátás.
Az épület saját villamosenergia-igény kielégítését szolgáló 13 kW-os napelemes rendszer telepítését tervezzük az udvari oldalon levő nagy felületű
lapos tetőre. A felújítás 2019. tavaszán kezdődik, és a nyár folyamán tervezzük befejezni. Már most jelzem, hogy a felújítási munkálatok miatt a
nyári hónapokban számítani kell arra, hogy az ügyfélfogadás, és ügyintézés nem a megszokott módon fog történni.

Augusztus 20-án kitüntetésben részesültek

Mécsesgyújtással zárult a Szobonya év

Képes áttekintő
2018-as programjainkból
Sikeres volt a 2018-as színházi év.

Március 15-i ünnepség

Kedves Újságolvasók! Az Önkormányzat egész éves munkájáról szóló beszámolóm tartalma megegyezik a 2018. november 26-án megtartott
Közmeghallgatáson általam elmondottakkal. Azzal a megjegyzéssel ajánlom szíves figyelmükbe, hogy néhány olyan kiegészítést szükséges volt
tenni, ami az élő szó, vetített képes előadást az újság olvasói számára írott
formában is érthetővé teszi.
Megköszönöm városunk Lakóinak a jóra való törekvését, egész évi
kitartó munkáját, mindazokat a szép kezdeményezéseket, amivel gazdagították közösségeinket, tovább építették az összetartozás érzését,
ami közös létünk alapja, és mozgatórugója.
Megköszönöm a Képviselő-társaim támogató döntéseit a munkám
során, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a döntések előkészítését, és
végrehajtását, az intézményvezetőknek és munkatársaiknak az elvégzett közös munkát.
Végezetül, kívánok további sikeres együttműködést a közös, szép
célok elérése érdekében, eredményes munkát, és mindehhez végig
kitartó, jó egészséget az új esztendőben!

Bikini koncert a Jánoshalmi Napokon
3. ütem: Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban
(TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) pályázatból megépül a gyümölcs feldolgozó
Az Önkormányzat célja, hogy Jánoshalmán alma - és gyümölcsfeldolgozó üzemet hozzon létre, és hogy abban a gyümölcsfeldolgozói tevékenységhez kapcsolódó gépsort elhelyezze. A feldolgozóban azoknak a terményeknek a feldolgozására nyílik lehetőség, amelyek nem érik el a közvetlenül értékesíthető minőséget.

Jánoshalma ünnepi

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

2018

Radnóti utcai óvoda felújítása

Jánoshalma Város Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázatra a Radnóti utcai óvoda épületének felújításárára. A pályázaton elnyert
közel 30 millió forint keretösszeget a külső nyílászárók cseréjére, a
fűtés korszerűsítésére, a mosdók felújítására és a helyiségek teljes
belső festésére lehet fordítani. A munkálatok a tervek szerint 2019-ben
kezdődnek, és szeptemberre, az új tanév kezdetére fejeződnek be. A kivitelezési munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárás 2018. decemberben lezárult. A nyílászárók cseréjét a jánoshalmi székhelyű Piramis Trade Bau Kft.,
a fűtéskorszerűsítést a kiskunhalasi Frankó-szer Kft., végzi majd el. A felújítás hétvégenként, vmint. a tanítási szünetekben történik az óvoda vezetésével egyeztetve.
Csapadékvíz elvezetés Jánoshalmán I. ütem (TOP-2.1.3-16BK1-2017-00010 pályázatból)

A település csapadékcsatornázásának I. ütemét kezdi megvalósítani
az Önkormányzat 2019-ben. A városvezetés arra törekedett, hogy azokon a
városrészeken, ahol a téli-tavaszi hóolvadás következtében, vagy egyszerre nagyobb mennyiségű csapadékvíz lehullása esetén fellépő belvíz gondot
okoz, épüljön ki az elvezető hálózat. Ez a D-NY-i városrész, a Jókai utcától, József Attila utcán át a Bajai út déli oldalát jelenti. A terveket pályázati forrásból az Önkormányzat elkészíttette, a téli hónapokban a kivitelező kiválasztása is megtörténik, 2019. tavaszán kezdődhet a beruházás.
A felszíni víz elvezető-csatornákat és műtárgyaikat úgy tervezzük kialakítani, hogy bennük pangó víz vagy iszaplerakódás ne keletkezzen. A település területéről nyílt árkok segítségével jutnak el a csapadékvizek kizárólag felszíni befogadóba. A nyílt felszínű árkok esetében a kapubejáróknál
átereszeket is építünk.

Köszönet érte a Városgazda Kft. vezetésének és a kivitelezésben aktívan résztvevő munkatársainak, és a karácsonyfát felajánlónak!
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2019. január

A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
minden kedves ügyfelének
sikerekben gazdag boldog új
évet kívánunk.
Elérhetőségeink és
ügyfélfogadásunk 2019.
január 1-től változatlan,
továbbra is szeretettel várjuk
Tisztelt Ügyfeleinket!
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: 06-77/795-288
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

Változások a szociális
törvényben

Ápolási díj

Az ápolási díjra való jogosultsági feltételek vizsgálata során az állandó
és tartós ápolási, gondozási igény vizsgálatát szakértő végzi, a háziorvosi igazolás csak arra vonatkozik, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy
tartósan beteg. A szakértőt a hivatal rendeli ki és annak költségét is viseli.
A törvény alapján bővül a hozzátartozónak tekintendő személyek köre,
így az ápolási díjat feltételezhetően szélesebb kör tudja majd igénybe venni.
Az ápolási díj összege 15 %-kal emelkedik, amelyből továbbra is 10%
nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Változás az altív korúak ellátása megállapítása terén

A törvényjavaslat szerint, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság
megszüntetése az ügyfél kérelmére történik, úgy új kérelem a döntés véglegessé válásától számított 30 napot követően nyújtható be és a hivatalnak
vizsgálnia kell, hogy az ügyfél a kérelem benyújtását megelőző egy évben
eleget tett-e a 30 napos kötelezettségének, kivéve , ha az új kérelem alapján egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesz jogosult.
Bővebb információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak
Osztályánál kérhető ügyfélfogadási időben.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

ségei, nyomtatványok továbbá tájékoztatók az intézhető ügyekről.
A Foglalkoztatási Osztály adatszolgáltatása alapján aktuális állás ajánlatokat is meg lehet tekinteni.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1600
csütörtök: 800-1800
péntek: 800-1200
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes oldala a www.
bkmkh.hu címen érhető el.
A honlapon a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala legfrissebb, naprakész információi is megtalálhatók a Járási hivatalok címszó alatt a következő helyen:
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_
hivatal
Információs oldalainkon megtalálhatók
aktuális híreink, a Hivatal és szervezeti
egységei: Kormányablak Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály elérhető-

A járási hivatalok dokumentumai között
számos kérelem és bejelentés nyomtatvány található, ill. letölthető, melyek
a www.bkmkh.hu/letoltesek oldalon
érhetők el.
Kérjük, más honlapokról hivatalunkkal kapcsolatban ne tájékozódjanak,
mert sajnos nem mindenhol cserélik
az információkat, lehetnek már elavult
tájékoztatások.
Jánoshalma, 2018.12.27.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

- új pénzbeli ellátás, a gyermekek
otthongondozási díja
A szociális törvény 2019. január 1. napjától módosult, új pénzbeli ellátás került bevezetésre.
Ezen ellátás elsődlegesen annak a szülőnek állapítható meg, aki önellátásra képtelen gyermekét látja el. Más akkor veheti csak igénybe, ha korábban a szülőnek megállapították a jogosultságát és – törvényben meghatározott okok miatt - a gyermek tartós és állandó gondozását nem tudja
ellátni. Ezen utóbbi esetben fontos, hogy a hozzátartozónak a gyermekkel
közös háztartásban kell élnie.
Az ellátás kiskorú és nagykorú gyermek esetén egyaránt megállapítható,
tehát a gyermek életkora nem befolyásoló tényező.
Aki 2018.12.31. napján végleges döntés alapján ápolási díjra jogosult gyermeke ápolása, gondozása címén, annak hivatalból – a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül – megállapítjuk a gyermekek otthongondozási díját. Ezen ügyfelek esetén a jogosultsági feltételek vizsgálatára
2019.07.01. napja és 2019.12.31. napja között kerül sor.
Az ellátás bruttó összege várhatóan havi 100.000,-Ft, melyből 10%
nyugdíjjárulék kerül levonásra. Ez az összeg független a gyermek életkorától.

5. oldal

Közzététel időpontja: 2018.12. 27.
Munkakör
Adminisztrációs ügyintéző
Rakodó szemétszállító
Egyszerű ipari foglalkozású
Autófényező
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr
C+E kategória
Kőműves
Építőipari segédmunkás
Esztergályos
Egyszerű ipari foglalkozású
Egyszerű ipari foglalkozású
(Galván-üzemi betanított munkás)
Általános irodai adminisztrátor
Bor címkéző és palackozó segédmunkás

Iskolai végzettség

Cég megnevezése

Gimnázium, szakközépiskola, technikum
Általános iskola
Általános iskola
Szakmunkásképző, szakiskola,
szakközépiskola
Általános iskola, Szakmunkásképző,
szakközépiskola
Szakmunkásképző, szakiskola
Általános iskola
Szakiskola, Szakmunkásképző
Általános iskola
Általános iskola, szakmunkásképző,
szakközépiskola
Szakközépiskola, gimnázium
Általános iskola

Munkavégzés helye

Munkabér

Király és Társa Kft.
Jánoshalma
Király KID Kft.
Jánoshalma
Farkas és Társa Betéti Társaság Németország

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

Farkas és Társa Betéti Társaság Baja

megegyezés szerint

Foresta-98 Kft.

Soltvadkert + vidék

megegyezés szerint

Palkó Rita egyéni vállalkozó
Palkó Rita egyéni vállalkozó
Univermetál Plusz Kft.
Hunent Zrt.

Jánoshalma
Jánoshalma
Mélykút
Kiskunhalas, Mélykút

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
210.000,-Ft

Villanymotor Kft.

Jánoshalma

200.000,-Ft

Koch Borászat Kft.
Koch Borászat Kft.

Borota
Borota

megegyezés szerint
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
08.00-12.00
13.00-16.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

A NAV ügyfélszolgálat

2019. januártól is változatlanul várja ügyfeleit Jánoshalmán a Kormányablakban

2018. január első hetétől Jánoshalmán is lehetőségük volt az ügyfeleknek, hogy a Kormányablakban intézzék adóügyeiket.
A Kormányablakban az adóügyek intézése heti két napon lehetséges, amely 2019. január 1-től változatlan marad.
hétfő: 		
de 8-12, du 13 és 15,30
csütörtök:
de 8-12, du 13-17

Az ügyfélszolgálaton a NAV kormánytisztviselője dolgozik, a Jánoshalmi
Járási Hivatal helyet biztosít az ügyintézőnek.
Az ügyfelek kihelyezett tájékoztató táblán, az ügyfélhívó berendezés
kijelzőjén, valamint az online és a telefonos időpontfoglalás során kapnak
tájékoztatást.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

December a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is nagyon sok kisgyermek várta
a Gyerekházban, december 6-án, a jó öreg Mikulást. Énekekkel, dalokkal
köszöntöttük a várva várt Télapót. Az advent beköszöntével, téli és karácsonyi dekorációkkal díszítettük a Gyerekházat. Mikor már minden helységünket átjárta a fenyő illata, elkezdtünk hangolódni a szeretet ünnepére.
Az anyukákkal közösen mézeskalácsot sütöttünk, varrtunk karácsonyfadíszeket, valamit ültettünk Luca búzát. A gyerekek agyagból kézlenyomatot
készítettek, mely gyönyörű ajándék volt a szülőknek, nagyszülőknek egyaránt. Az utolsó héten karácsonyfát állítottunk, mákos gubát készítettünk,
csillagszórót gyújtottunk, és meghitt légkörben ünnepeltünk.
Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú gyermeket és
anyukáját, a Biztos Kezdet NYITNIKÉK Gyerekházba!
Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
Márti néni, Ági néni és Niki (néni)

H u ny aHUNYADI
d i I s NÉPE
kola hírei
J Á N O S H A L M I

6. oldal

Vendégségben a Mikulásnál

December 6-án, iskolánkba is ellátogatott a Mikulás. Kocsikázott a gyerekekkel az udvaron és minden gyereknek hozott mikuláscsomagot.
Az 1. a és a 2. c osztályokba személyesen is bement: beszélgetett, meghallgatta a verseket és dalokat, majd
a beszélgetés végén meghívta a gyerekeket a házába, Nagykarácsonyba, vendégségbe.
Egy hetet készültünk a látogatásra, figyelve arra, hogy mindenki nagyon jó legyen addig is.
Pénteken reggel jó korán, 7 órakor indultunk busszal a Mikuláshoz. A háza varázslatos volt. Tiszta piros, és
az udvaron mindenhol feldíszített karácsonyfák. A manók jöttek-mentek az udvaron és irányították a gyerekeket.
9 órakor a fele csoport mehetett be a Mikuláshoz. Addig a többiek kézműves foglalkozáson vettek részt, és megetethették a rénszarvasokat is. A többiek ez idő alatt énekeltek, verseltek a Mikulásnak. Megnéztük a dolgozószobáját, a sok levelet, a csodálatos karácsonyfát. A legérdekesebb mégis a beszélgetés volt. A Mikulás az ölébe ültette a kicsiket és mosolyogva válaszolt a kérdéseikre. Megengedte, hogy az udvaron felülhessünk a szánjára. A találkozó végén minden kis gyereknek adott egy újabb mikuláscsomagot.
Amikor felöltöztünk, cseréltünk a másik csoporttal. Körbejártuk az udvart. Belekiabáltuk a jóság kútjába a ros�szaságainkat. Többször is felülhettünk az udvar közepén álló körhintára.
A finom ebédet a helyi étteremben fogyasztottuk el. Ebéd után a játszóházban töltöttük az időnket.
Nagyon, nagyon jól éreztük magunkat ezen a napon! Köszönjük a felnőtteknek, akik lehetővé tették számunkra, hogy meglátogathassuk az igazi Mikulást. Ságodi Heni néninek, Kubatov Ági néninek, Pusenszki Mariann néninek, a szüleinknek, és a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központnak a pályázatért.
Kárpáthy Fanni Száva 2. c

Országos angol nyelvi verseny
Az idei tanévben is beneveztünk az országos angol nyelvi versenyre, amelynek iskolai fordulóját novemberben rendezték. Nagy örömünkre szolgál, hogy négy továbbjutónk is
van a megyei fordulóra, amelyre februárban kerül sor.
Továbbjutóink: Kővári Réka
8.a, Somosi Ria Rebeka 8.c,
Nyáguly Bálint 8.c és Szántó Dominik 7.c osztályos tanulóink.
Gratulálunk nekik és sok
sikert kívánunk a következő
fordulóra!
Az iskolai forduló helyezettjei: Nyáguly Bálint, Szántó Dominik, Tesch Enikő, Farkas Rebeka, Kővári Réka és
Varga Melinda
Somosi Ria Rebeka.

Alsó tagozatos mesemondó verseny
December 12-én ünneplőbe öltözött a Díszterem, és alsós gyerekeink is. A mesemondó versenyre
készülődtünk, ahol az idén együtt
szerepeltek mind a négy évfolyam
tanulói. Magyar népmeséket hallgattunk tehetséges, jól felkészült,
ragyogó szemű gyerekek tolmácsolásában.
Díjazottak: első helyezett: Rendek Gergő (2.a) és Lógó Bianka
(4.c), második helyezett: Dági Veronika (2.a), harmadik helyezett: Szakály Máté (4.a)
Gratulálunk minden résztvevőnek, csodálatos karácsonyi ajándékot kaptunk tőlük!
A továbbjutóknak sikeres szereplést kívánunk a városi, és a járási
megmérettetéseken!
Nagy Mariann
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Hulladékcsökkentési programok a Hunyadiban

Az elmúlt évek hagyományait követve e tanév
novemberében is kihirdettük a „Hulladékból játék, használati tárgy” versenyt iskolánk alsó tagozatos diákjainak.
A gyerekek feladata az volt, hogy hulladékok felhasználásával készítsenek minél ötletesebb tárgyakat,
melyeket használati értékük vagy dekorációs funkciójuk
alapján ítélt meg a zsűri. Nem titkolt célunk a versen�nyel az volt, hogy a gyerekek környezettudatosságát
és kreativitását fejlesszük; vetessük észre velük, hogy

rengeteg hulladékfajta alkalmas egy
„második életre”.
A pályázó gyerekek remekül megoldották a feladatot, s rengeteg ötletes alkotást hoztak a beadási határidő napjáig. Munkáikat iskolánk
folyosóján állítottuk ki, aminek nagy
sikere volt: rengeteg nézelődőt vonzott a kiállítás.
Az idén az alsós diákok közönségdíjról szavazhattak, így nem csak
a zsűri értékelése alapján osztottunk díjakat.
A helyezettek:
I. Somogyi Krisztián (1.a osztály) és Somogyi Zoltán Márk (4.c)
lemezjátszója és hangfala
II. Mezei Maja és Mezei Bence (3.a)
pohárhóembere
III. Dági Veronika (2.a) rongyszövése és epres ládikója,
Szántó Mirella (3.a) ékszerdoboza
Különdíjat Hajdú Ramóna 1.a osztályos tanuló kapott kupakokból készült
hatalmas méretű képéért.
A gyermekek szavazatai alapján a
közönségdíj is a Somogyi testvéreket illette.
Minden pályázónak gratulálunk, s jövőre is várjuk a
remek alkotásokat!
Természetesen az ilyenkor már megszokott bolhapiac sem maradhatott el. November 27-én vásári forgatagot idéző hangulatban csereberélték tanulóink a
már megunt, de még jó állapotú játékaikat, könyveiket.
Sok-sok tárgy talált új gazdára, nagy örömet szerezve
a gyerekeknek.
Puskás Krisztina
szervező

Weihnachtsquiz 2018 Karácsonyi kvíz-verseny
Mintegy 50 németes diák részvételével rendeztük meg a karácsonyi német nyelvi vetélkedőt.
10 csoport indult, amelyekben vegyesen ötödikes, hatodikos, hetedikes és nyolcadikos diákok vettek részt - így mindenki tanulhatott a másiktól. A feladatok a karácsonyra irányultak:
keresztrejtvény, rajzolás, recept,
keresztnevek párosítása, szimbólumok, a karácsony lényege. Láthattuk mennyi tennivalójuk van
a manóknak karácsonykor! Egy
rövid sci-fi filmet is megnéztünk,
amely 2117-ben játszódik, természetesen karácsonykor. A diákok
minden feladattal megbirkóztak,
közben fogyott a narancs és a
ropi. A végén a „kékek” nyertek, a
„fehérek” a második, majd a „zöldek” jobb idővel lettek a harmadik
helyezettek a „narancsok” előtt.
Jó mulatság volt, mindenki dolgozott és repült az idő!
Mindenkinek köszönjük a „mitmachen”-t.
Frohe Weihnachten und ein
gesegnetes glückliches Neujahr!
Die 4 :
Tibor bácsi
Lívia néni
Klári néni
Dóri néni
Jánoshalma, den 12.12.2018
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HUNYADIS SIKEREK TOPOLYÁN

Kősziklánk az ősi magyar dal címmel népzenei vetélkedőt rendeztek
Topolyán 2018. december 15-én a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Topolya, és az Erdélyi Hagyományokért Egyesület Jánoshalma szervezésében.
Iskolánkat, és Jánoshalmát Lengyel Anna, és Tóth Flóra 4.a osztályos
tanulók képviselték.
Szóló ének kategóriában Lengyel Anna bukovinai székely dalcsokrával bronz fokozatot kapott, ének-kettősben Lengyel Anna Tóth Flóra páros
a palócföldi „Angyali üdvözlet” adventi csokrát arany fokozattal jutalmazta a zsűri.
Nagy öröm számunkra, hogy „Dalos Pacsirtáink” elvitték Szerbiába is
jó hírünket.
Köszönet a szervezőknek, vendéglátóknak!
„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is.”
/Kodály Zoltán/
PVK

SZEGEDI KIRÁNDULÁS
Ha Advent, akkor kimaradhatatlan a korcsolyázás. December 11-én
kirándulásunkat a Dóm téren kezdtük, ahol a bátrabbak feljöttek a Fogadalmi templom tornyába megcsodálni a karácsonyi pompába díszített Szeged
látványát, és a nyugodtan, méltóságteljesen folyó Tiszát.

7. oldal

Savaria történelem verseny

Adventi mozilátogatás

7-8. osztályos diákjaink idén is szerencsét próbálhattak az országos
Savaria történelem verseny iskolai fordulóján. Másfél óra alatt 12 feladatot
kellett megoldaniuk. Tizenegyen vettek részt, közülük első lett Vörös Adrián
(8. c), második helyen Dobos Csenge (8. c), harmadik helyen pedig Tesch
Enikő (7. c) végzett.
A három legeredményesebb versenyző könyvjutalmat is kapott.

December 14-én Kiskunhalasra indult a 4.c osztály.
A Grincs című filmet néztük meg, karácsonyi meglepetésként. Előtte
az adventi vásárban nézelődtünk, utána a közeli játszótéren mókáztunk.
Hazafelé jövet szállingózni kezdett az első hó, ami teljessé tette a szívünkben az ünnepi várakozás hangulatát.
A gyerekek szerint ez volt a legjobb karácsonyi ajándék!
Nagy Mariann

Iskolánk rendezte a LUCA-KUPA versenyt

December 14-én került megrendezésre a hagyományos, labdarúgó és
kézilabda LUCA-KUPA. Barátságos, sportszerű és jó hangulatú mérkőzések játszódtak le a Kunfehértói Általános Iskola, a Szent Anna Katolikus
Általános Iskola és a vendéglátó Hunyadi Iskola csapatai között.
Nagy iram, gólözön, szép technikai, taktikai megoldások és jókedv jelle-

mezte a délelőttöt. Így született meg a végeredmény, ahol Kunfehértó Általános Iskolája végzett a III. helyen, mind kézilabdában, mind a labdarúgásban. II. helyezést a Hunyadi János Általános Iskola ért el. A kupát a Szent
Anna Katolikus Általános Iskola vitte el. A torna különdíjasai, labdarúgásban Gyepesi Erik (Szent Anna), Tusori Amadé (Kunfehértó) és Dobi Áron
(Hunyadi). Kézilabdában kiemelkedően teljesítettek: Stibrik Adél (Szent
Anna), Faragó Róbert (Kunfehértó) és Tárnoki László (Hunyadi). Gratulálunk minden résztvevőnek!
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk!

#SULIM

Iskolánk másfél éve vesz részt az EFOP 3.1.5 pályázatban, melynek részeként gyermekeink megálmodták a jövő iskoláját, melyről makettet készítettek és verset írtak. #SULIM projekt keretében az ország sok iskolája között arany minősítést nyertek.
A pályázatnak köszönhetően 100.000 Ft értékű társasjáték csomaggal gazdagodott iskolánk.
Garami Mária Renáta, Szűcs Márta, Zsöllér Ervin

Adventi hangverseny

A korcsolyázás után elmerültünk az Adventi vásárban, ahol a vállalkozóbbak még az óriáskerékre is felültek, megnézni madártávlatból a belvárost.
Néhány karácsonyi ajándékot is beszereztek az ügyesebbek, és fáradtan, de sok-sok élménnyel tértünk haza.
P.V.K.

2018. december 16-án késő ismét
a legszebb hangszer, az ének
hang bűvölte el a hideg ellenére is a Szent Anna templomot
megtöltő közönséget. Ezt csodát a
halason és helyi iskolákban tanuló helyi művészpalánták, és felnőttek, a Mithras Vegyeskar hozták elénk. Köszönet érte a szervezőknek, szereplőknek és felkészítőiknek!
Ikor
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Határtalanul! program:

Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek

HAT-18-01-0421

Iskolánk immár harmadik alkalommal adott be pályázatot a Határtalanul!
programra, így a hetedikesek és néhány nyolcadikos diák tölthetett öt napot
Erdélyben. A pályázat címe: Kalandozás a történelmi Erdélyben a legendák
és mondák nyomában. A kirándulás során a gyerekek előadták az adott
helyszínhez tartozó legendát vagy mondát, melyekből előre felkészültek.
Első nap az utazás során megálltunk, és megtekintettük Déva -, majd
Vajdahunyad várát. Este megismerkedtünk a szállásadókkal Gyergyóújfaluban, és elfogyasztottuk a finom vacsorát.
Második nap reggel - úton Korond felé - megálltunk egy kis hógolyózásra
Bucsinban, majd Korondra érve kétfelé osztottuk a csapatot. Az egyik csoport előadást hallgatott a taplógomba feldolgozásáról és a belőle előállítható termékekről, a másik csoport pedig a korongozás tudományát ismerte
meg és alkalmazhatta a gyakorlatban. Sok szép művet hoztunk, amiket a
szárítás után visznek haza a gyerekek. Természetesen a csoportok cserélték a helyszíneket, így mindenki részt vett mindkét programon. Farkaslakán
megemlékeztünk a Trianoni emlékműnél és Tamási Áron sírjánál. Szely-

kefürdő következett, ahol megcsodáltuk a székely kapukat, majd Orbán
Balázs síremlékére szalagot kötve imádkoztunk. Székelyudvarhelyen rövid
sétát tettünk a főtéren, megtekintettük a hősi emlékművet és az Emlékezet Parkját. A szállásra visszaindulva megálltunk a Zetelaki gátnál, amin
átsétáltunk. Este Sándor atya celebrált misét a gyergyóújfalui templomban.

Advent első vasárnapján, december 2-án került sor egyházközségünkben szentmise keretében az első szentáldozásra készülők bemutatására a
hívek előtt. Majdnem ötven harmadikos gyermek tett ígéretet arra, hogy a
felkészülést a Jézussal való találkozásra komolyan veszik. A szentség felvételéig vezető út első állomásának célja, hogy a kisiskolások a hívő közösség előtt is felvállalják Krisztussal vágyott találkozásuk szándékát. Erre az
eseményre a gyerekek szüleik vagy keresztszüleik kíséretében érkeztek,
ezzel is hangsúlyozva ennek az alkalomnak a fontosságát.
Köszönet a szülőknek gyermekük keresztelésekor tett ígéretük betartásáért.
Isten tegye teljessé a jót, - gyermekekben és szülőkben egyaránt - amit
megkezdett bennük!
Simityné Mészáros Judit
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Adventi lelki nap az iskolában

Az Adventi időszak Jézus születésének ünnepére való felkészülés, a
reményteli várakozás ideje. A december 21-én megtartott lelki nap is a Kisded fogadására készítette fel a gyermekek lelkét.

Szent Miklós püspök látogatása

Újra eljött az idő, hogy óvodánkban köszönhettük Szent Miklós püspököt. A gyerekek idén is nagy izgalommal várták, és szívhez szóló kedves dalokkal, énekekkel készültek a fogadására. Az érkezése előtt minden
gyermek angyallá változva ült a székén, és megszeppent tekintettel figyelte az ajtót. A csengő hangjára megcsillant az öröm a szemükben. A közös
énekelés és verselés után Szent Miklós egyesével szólította a gyermekeket, akiknek a köszöntésért cserébe egy-egy csomagot adott, ami telis-tele volt édességgel és gyümölccsel. Az óvodások megígérték, hogy következő évben is jók lesznek, hogy jövőre újra ellátogasson hozzánk és megajándékozzon bennünket.
Horváth Andrea
óvodapedagógus

December embere

A délelőtti lelki foglalkozások vezetésére két verbita nővér érkezett
közénk Mélykútról. Gosia nővér, aki lengyel és Katka nővér, aki pedig szlovák származású. Velük már az egyházközségi missziós napokon találkoztunk, így ismerősként fogadtuk őket. Gosia nővér az Eucharisztikus világkongresszusra való készület alkalmából a köztünk jelen lévő Krisztusra irányította a figyelmet, különösen az eukarisztiában jelen lévő Krisztusra. A
foglalkozás végén meghívta a gyermekeket egy közös szentségimádás
keretében az Úrjézussal való személyes beszélgetésre. Katka nővér pedig
egy nagy világ-körüli útra vitte a gyermekeket, amely során megismerkedtek azzal, hogy a különböző kontinenseken milyen módon ünneplik a karácsonyt. A délelőtt folyamán a tanulók osztályfőnökükkel együtt kézműveskedtek, karácsonyi dalokat énekeltek, meghitt hangulatban beszélgettek. A
foglalkozások alatt Sándor atya és Matyi atya feloldozásával a gyermekek
bűnbocsánat szentségéhez járulhattak, hogy tiszta szívvel ünnepelhessék
a kis Jézus születését.

Harmadik nap reggel a helyi rönkházépítő tartott bemutatót a munkájáról, megcsodáltuk a félkész és majdnem kész házakat. Utunkat Simon Laci
idegenvezető segítette a nap további részében, amikor is a Súgó-barlangot, a Békás-szorost és a Gyilkos-tavat néztük meg Laci érdekes előadásaival tarkítva. Este táncházban jártunk, az újfalui gyerekekkel együtt próbáltuk elsajátítani a néptánc néha nem könnyű lépéseit.
A program Menyhárt Sándor plébános atya által celebrált szentmisével
zárult. A gyerekek a nap végén élményekkel gazdagon kezdhették a karácsonyi szünidőt.
Kasziba Magdolna

Karácsonyi gyertyagyújtás
a Katolikus Óvodában
Negyedik nap Gyergyóújfalu általános iskoláját kerestük fel, itt az igazgató úr tartott rövid ismertetőt, majd a hetedikes diákokkal való találkozás
után közös focimeccsen vettek részt a gyerekek. A nap további részét Csicsajban töltöttük, ahol a polgármester úr előadásában megismertük a Natura 2000 programot, a környék állatvilágát és a vadászat rejtelmeit. Frissen
sült kürtős kalács elfogyasztása után, mintegy két és fél órás túrán vettünk
részt a hegyen, sziklamászással egybekötve. A túra után szalonna- és kolbászsütés következett, majd szabadprogram, foci, fogócska.
Utolsó nap korán reggel indultuk haza, de két helyszínen még megálltunk. Tordán a sóbányát néztük meg, és Kolozsváron felkerestük Hunyadi
Mátyás szülőházát és a lovas szobrát.
Kellemesen elfáradva, de sok élménnyel tértünk haza az öt napos kirándulásról.
Enesei Péter

Elsőáldozásra készülő
gyermekek bemutatása

December 6-án ismét begördült iskolánk udvarára Szent Miklós püspök
ló vontatta kocsijával. Valamennyi, az előző este gondos kezek által összeállított csomag gazdára lelt. A jóságos adakozónak minden alsós kisdiákhoz volt egy-két kedves szava. Emlékezett a tavalyi fogadalmainkra, és az
idei év jó cselekedeteit is számon tartotta. A felsős osztályokban szintén
jutott az ajándék mellé néhány jó tanács is az ifjabb nemzedék számára.
Versekkel, dalokkal háláltuk meg a látogatást. Köszönjük mindenkinek, aki
segítette Szent Miklós püspök áldozatos munkáját. A jó hangulatot a piros
kód is fokozta. A sok ötletes, ünnepi kiegészítő egész napra biztosította a
derültséget a suliban.
DÖK

Köszönet

Köszönjük Jánoshalma Város Önkormányzatának, hogy gyermekeinknek Mikulás-nap alkalmából színvonalas műsort rendeztek, ezzel örvendeztetve meg őket.

Ismét elérkezett karácsony szent ünnepe. Mindannyian emlékszünk arra,
hogy gyermekként mennyire vártuk a karácsony szent estéjét, az ünnepet megelőző készülődés milyen szép emlékekkel gazdagította lelkünket.
Gyermekekkel foglalkozó felnőttként lehetőségünk van arra, hogy hasonlóvá, ha lehet, még szebbé tegyük óvodásaink számára a várakozás napjait. Az adventi gyertya meggyújtásával, énekekkel, versekkel, bibliai történet felidézésével, a szülőkkel egy közös délutáni karácsonyi kézműveskedéssel, mézeskalácssütéssel, ajándék készítésével, jó-cselekedetek gyűjtésével tesszük tartalmassá ezt az időszakot.
Arra törekszünk, hogy a gyermekek kicsiny lelkében karácsony ünnepe
ne csupán a feldíszített fáról és az ajándékozásról szóljon, hanem lehetőleg minél többet értsenek meg Istennek abból a hatalmas jóságából, amel�lyel közénk, emberek közé küldte egyszülött Fiát. A közös karácsonyi gyertyagyújtással a Szent Család eszményét szeretnénk elmélyíteni szülőkben,
gyermekekben egyaránt.
Köszönjük a Katolikus Iskola diákjainak és a felkészítő tanáraiknak, hogy
a karácsonyi történet előadásával, és a meseelőadással, amely a szeretetről szólt még szebbé, meghittebbé tették az ünnepünket.
Dr. Miskolczi Józsefné
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Győzelmeink Luca Kupán

9. oldal

A felnőttek többsége úgy van, hogy a háta közepére sem kívánja a telet.
Nem így a gyerekek, akik alig várják, hogy leessen az első hó, befagyjanak a pocsolyák és végre előkerüljenek a szekrények mélyéről a korcsolyák. December 7-én lehetőségünk volt leporolgatni őket a bajai műjégpályán. Egy busznyi gyerekkel örülhettünk együtt a tél adta sportolási lehetőségnek. A két óra csúszkálás után este fáradtan, de tele örömmel és
kalanddal tértünk haza.
Komáromi Róbert

Bács-Kiskun Megyei
Matematikaverseny
2018.11.19-én rendezték a megyei matematika verseny döntőjét – több
más helyszínnel együtt – Kiskunhalason. Az eredményhirdetés 2018.12.21én volt Kecskeméten, ekkor derültek ki az eredmények. Az öt döntőbe jutott
diákunk közül, a legjobb teljesítményt Lengyel György és Lengyel József
(5. osztály) nyújtotta, akik 17. helyezést értek el. Varga Bence (7. osztály)
a 19., Faddi Ede (5. osztály) a 23., és Doszpod Zsófia (4. osztály) a 35. lett
a népes mezőnyben. Gratulálunk a szép eredményekhez! Köszönjük Varga Ferencnek és Vargáné Sere Csillának a kiskunhalasi utazáshoz nyújtott segítségét.
E. P.

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

Játszóház
A Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola december 14-én szervezte meg a Luca Kupát a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban, melyre meghívták iskolánk felső tagozatos lányokból és fiúkból álló
kézilabdásait és fiú focistáit. Sportszerű, izgalmas meccsek után a kézilabdások és a focisták is az első helyen végeztek. Gratulálunk diákjainknak a szép eredményekért, a szervezőknek pedig köszönjük a meghívást!
Komáromi Róbert

A tél örömei

Pe d a g ó g i a i S z a k s z o l g á l a t h í r e i
Bemutatkozik a Szakszolgálat
A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jánoshalmi Tagintézménye 2013. szeptember 01-én kezdte volna meg működését, de a 201314-es és a 2014-15-ös tanévben a Kiskunhalasi Tagintézménnyel együttműködve végezték munkájukat, akkor még telephely nélkül. A szakemberek
a járás óvodáiban, iskoláiban foglalkoztak a gyermekekkel.
2015 októberében hivatalosan is megnyitott a tagintézmény Jánoshalmán a Molnár János utca 3 szám alatt. Az irányítás továbbra is Kiskunhalason maradt, mert nem volt pályázó a tagintézmény vezetésére.

2018.augusztus 16-tól Ágoston Ildikó gyógypedagógus személyében új
tagintézmény-vezető kezdte el munkáját, így végre Jánoshalma is külön
tagintézmény lehet önálló vezetéssel.
A szakszolgálatok feladatai közül az intézmény jelenleg a gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást, a szakértői bizottsági tevékenységet, a nevelési tanácsadást, a logopédiai ellátást, a gyógytestnevelést és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozását látja el.

De a szakszolgálat története nem most kezdődött, már 2005. augusztus elsején alakult meg a először a kistérség, utána a helyi óvoda berkein belül. Alapító tagok: Lukácsné Horváth Magdolna - logopédus, Taskovics
Emese és Majkuth Gáborné Kancsár Erika - gyógytestnevelők. Ők azóta
is az intézmény dolgozói. Munkájukat több éven keresztül logopédusként
segítette még Herczegh Emőke. További munkatársak: Mikóné Molnár Éva
- gyógypedagógus, Ferencz- Szűcs Gabriella - pszichológus, Lukács Diána - szakszolgálati titkár, óraadók Nagyné Nasz Júlia- logopédus és Klinocki Zaklina- gyógypedagógus.
2018 szeptemberétől egy új korszak kezdődött a szakszolgálat életében,
így egy nagy múltra visszatekintő intézmény kapja meg a neki megfelelő
figyelmet a fejlődése érdekében, a járás gyermekeinek, szüleinek, pedagógusainak megsegítése, szolgálata ügyében.
Jánoshalma, 2018.12.21.
Ágoston Ildikó
tagintézmény-vezető
Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Jánoshalmi Tagintézménye
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Szeretet csomagok karácsonyra

2019. január

Látás ajándékba
Az október utolsó szombatján tartott jótékonysági bálunk bevételét az
előző évhez hasonlóan iskolások szemüveg vásárlására fordítottuk. A
védőnők és pedagógusok jelezték, hogy ismét több olyan diákjuk van, akiknek az eredményes tanuláshoz elengedhetetlen jó látás szemüveg hiányában nem lehetséges és a szülők nem tudják megvásárolni. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az ő javaslatuk alapján 9 gyereket vittünk el szemorvoshoz, akik a vizsgálat alapján megfelelő dioptriájú szemüveghez kiválaszthatták a nekik legjobban tetsző keretet. A szemüvegeket ünnepélyes keretek között adtuk át december 19-én este az Irodaház
zöld termében.
A főzés szombaton hajnalban 5 órakor kezdődött. 8 órára érkezett
meg a kalács és a felkérésre elkészített finom sütemények. Nagyon örül-

Csoportunk ismét gondolt azokra a családokra, magányosokra, akiknek
nehézséget okozhat az ünnepnapok várása. 200 db élelmiszercsomagot
állítottunk össze és adtunk át karácsony előtt a Máltai Székházban.
A liszt a Magyarok Kenyere program által került a csomagokba, melyet
még tartós élelmiszerekkel egészítettünk ki.
Az általunk ismert nehéz-sorsú embereken túl a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az óvodák és az iskolák pedagógusai által javasolt családok
örülhettek a segítségnek.

A csomagokat személyesen vehették át az adományozottak a Máltai
Székházban.

Jánoshalmi családok
a Sportarénában
Máltai ovisaink, a kis angyalkák Komárominé Klárika és Dudás Mandi máltai tagjaink vezetésével nagyon kedves, verses, zenés műsorukkal meghitt karácsonyi hangulatot varázsoltak a jelenlévőknek. Patocskainé Klárika „dalos pacsirtái” palócföldi adventi Mária énekek és furulyásai
a „Halleluja” c. filmzene előadásával még ünnepibbé tették az együttlétet.
Ezután következett a 385 ezer forint értékű szemüvegek átadása a megajándékozottak, akiket szüleik is elkísértek, örömmel vették át és próbálták
fel a tiszta látásukat biztosító eszközöket.
Hálásan köszönjük minden támogatónknak, akik adományaikkal segítették a 9 család anyagi gondjainak enyhítését. Külön köszönjük Dr. Véghelyi
Judit szemészorvosnak a keretekből adott árengedményt.
Isten áldjon meg minden adományozónkat.

A „Családok Éve” keretében az Erzsébet Program záró rendezvénye
december 20-án került megrendezésre Budapesten a Papp László Sportarénában, ahova 11 ezer gyereket vártak az iskolák pályázatai által. Városunkban mindkét iskola pályázott, de sajnos nem nyertek. A jánoshalmi
gyerekek szüleikkel mégis eljuthattak erre az országos rendezvényre, mert
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Központja a Jánoshalmi Csoportnak 50 darab VIP jegyet ajánlott fel, amit a két iskola között egyenlő
arányban osztottak szét. Az arénába eljutott családoknak ez olyan egysze-

Szeretet ebéd karácsonyra

tünk, hogy a máltai ovisok
is bekapcsolódtak az adakozásba. A Kormányhivatal
dolgozói szabadidejükben
nyolcféle süteményt sütöttek, melyet Bodroginé Dr.
Mikó Zsuzsanna hivatalvezető és Farkas Margit hivatalvezető helyettes adtak
át a rászorulók csomagjainak gazdagabbá tételéhez.
A Stefi pékség is felajánlott 60 db kenyeret. Szorgos kezek összeállították a
süteményekből, kalácsból,
kenyérből, almából álló csomagokat. Az ebéd 10 órára elkészült és ebédhordókba kitöltve a sok jó szándékú segítőnk által eljuttattuk a
174 adagot a rászorulókhoz.
Örülünk, hogy a Polgárőrség segítségével a tanyákra
is eljutottunk. Az ebéd elkészítésében és eljuttatásában
36 vett részt és 19-en sütöttek süteményt. Czeller Zoltán polgármester úr is részt
vett a máltai szeretetcsomagok átadásában
A kiürített és visszahozott ételhordók elmosogatása és takarítás után délután 3 órakor zártuk be a kaput.
Bízunk benne, hogy nem csak mi Máltaisok, hanem segítőink is úgy
érzik, hogy ezzel a jó-cselekedettel gazdagabbak lettek, teljesebb lett az
adventi várakozás. Hálás köszönet mindenkinek, akik segítették munkákat,
a Jó Isten fizesse meg jóságukat!

Házszentelés
Csoportunk a több évtizedes hagyományaihoz híven karácsonykor betegeknek, magányosoknak, hajléktalanoknak, rászoruló családoknak ebédet
főz. Programjaink között ez a legtöbb időt és szorgos kezet igénylő feladat.
A menü mindig azonos: húsleves, pörkölt tésztával és sütemény, kalács,
aminek a költségeit az adventi vásár bevételeiből fizettük. Az ebédfőzés
felelősei Petróczkyné Ildikó és Bajkó Ilona voltak.
Az idén december 22-én, szombaton készítettük el a szeretet ebédet az
Irodaház konyháján. Az előkészületek már pénteken elkezdődtek, a főző
edények beszerzésével és a csirkecombok megtisztításával.
ri - rendkívüli esemény volt, amelyre magánúton nem juthattak volna el.
A koncert műsorát családok, testvérek, dinasztiák adták, közöttük sok
híres, értékes, komoly és könnyűzenei művész, zenész, énekes, cirkuszi
akrobata és kórus. Mindannyian találhattunk korosztályunknak, zenei ízlésünknek megfelelő produkciót.
A szervezés kiváló volt. Csoportunkat a mintegy 11 ezer résztvevő
között diszpécser segítette az eligazodásban. A koncert előtt a várakozási időben az aréna külső területén bohócok, mutatványosok szórakoztatták a gyerekeket.
Mindannyian kaptunk az útra élelmiszer csomagot, és a gyerekek
hátizsákos ajándékot is.
Az élmény felejthetetlen volt.
Köszönet érte minden család nevében!

December 6-án Mons. Menyhárt Sándor kanonok Úr felszentelte az
önkormányzattól bérelt Molnár J. u. 5.sz. alatti Máltai Székházat, amit Görhöny Katalin és Székely Mónika feladatainknak megfelelően otthonosan
berendezett.
Kegyelmekben, békében,
Szeretetben, derűben,
Barátokban, egészségben
Családi örömökben, lelkierőben,

Továbbá ősi magyar szokás szerint:
Borban, búzában bővelkedő
2019-et kívánunk szeretettel:

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának tagjai
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Felső – Bácskai
Téli Képzőművészeti Tárlat
A „hely szelleme kötelez…” Ugyanis az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár elődjének
számító Helyőrségi Művelődési Központ számtalan híres képzőművész számára adott bemutatkozási lehetőséget. Gondoljunk csak Kurucz D. István
Kossuth-díjas festőre (1975) , vagy a neves mártélyi alkotók önálló kiállításaira. Mai formájában a tárlatok 1990-től léteznek. Kezdetben a Mithras Képzőművészeti Galéria keretében mint önálló kiállítók
mutatkoztak be neves festők, mint például Sipos
Loránd. Majd később nagyobb figyelmet szántak a
szervezők a helyi és a térségi alkotók bemutatására. Ma már a csoportos kiállításon 20-25 meghívott
alkotó vesz részt.
2018. december 15-én lehettünk tanúi az
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
színháztermében az immár hagyományosnak
számító évi nagy alkotói seregszemlére. A térség
22 kiállítója vett részt a Felső-Bácska térségéből és
a határon tulról . A bemutatón festményeket, fotókat
és kerámiákat is lehetett látni. Ezúttal a kezdeményező Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület közösen szervezte és bonyolította a programot a rendezvénynek helyt adó intézmény munkatársaival.
A tárlat megnyitó ünnepsége a Mithras Pedagógus Énekkar rövid műsorával kezdődött, majd Sere
Mihály taglalta , mi a szándéka a szervezőknek a
rendezvénnyel, milyen hatékony tud lenni a kultúraközvetítés eme formája. Hepp Levente, az intézmény vezetője ismertette részletesen az ünnepi programot, amely szerint közreműködött Vajda Julia Liszt Ferenc – díjas operaénekes, Koczka
Ferenc zongoraművész, Andrejcsik István énekes a
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A dietetikus
tanácsai

Ünnepek után
Az ünnepek
alatt töménytelen mennyiségű finomság
került az asztalra és csak kapkodtuk a
fejünket, mit is kellene megkóstolni. Az új
év elején pedig azon gondolkodunk, hogy
miért is nem tudtuk, hol a mérték?
Új év, fogadalmak, újra egészséges táplálkozás? Jót tesz a szervezetnek, ha a
karácsonyi-újévi kiadós ünnepi menük után
és a kalóriákban ugyancsak bővelkedő farsangi lakomák előtt, pihentetjük szervezetünket, és kissé könnyebb ételeket fogyasztunk.
A könnyű diéta nem azt jelenti, hogy
nem eszünk ezen túl semmit, vagy amit
főzünk, azt íztelen legyen.
A könnyebb, étkek esetében csupán
a zsírosabb húsféléket, a szénhidrátban bővelkedő köreteket kell mellőzni, és
helyette soványabb húsféleségeket ajánlott
a menüsorba felvenni. Természetesen soksok párolt, vagy nyers zöldséggel tálalva. A
főzési módok is legyenek ilyenkor kímélők.
Ne bő zsiradékban süssük meg a húsokat,
inkább alufóliában vagy grillen, vagy olyan
edényekben, amelyek használatához nem
vagy alig kell zsiradék. Köretnek bármilyen
húsételhez kiválóak – és persze egészségesek – az enyhén párolt, roppanós zöldségek, és a telítetlen zsírsavakban gazdag olajjal (olíva), valamint a sok vitamint
és ásványi anyagot tartalmazó magvakkal
(dió, mandula, mogyoró stb.) készült zöldsaláták.

A reggelihez, vacsorához felkínált pékáru
is inkább teljes kiőrlésű lisztből készüljön, s
a desszertekhez, süteményekhez is inkább
a gyümölccsel, túróval, joghurttal készült
recepteket válasszunk, mintsem a vajkrémeseket. Együnk csak gyümölcsöt, de ihatunk frissen préselt zöldséglevet is.
Alaposan rágjuk meg az ételt. Minél alaposabb a rágás, annál jobb az emésztés.
Mindig nyugodtan, kapkodás nélkül étkezzünk. Kerüljük a nagy mennyiségű étkezéseket, a túlzott energia-bevitelt. A bőséges
esti étkezések ára, hogy a fel nem használódó kalóriák óhatatlanul raktározásra
kerülnek.
A sportkedvelők még mindig szerencsésebb helyzetben vannak, mint azok, akik
nem tudják rászánni magukat a mozgásra.
A sportolással ugyanis gyorsabban megszabadulhatunk a zsírpárnáktól, és a közérzetünkre is jó hatással van. A mértékletességet az étkezésben és a testmozgást nem
úgy kell tekinteni, mint az ünnepek utáni gyors segítséget, hanem mint alapvető életmódot.
Ezeknek az egyszerű tanácsoknak a
betartásával az étkezések lelkifurdalás nélkül élvezhetők lesznek, és a téli időszak
stabilabb testsúllyal „vészelhető át”. Ha
sikerül figyelnünk az egészségesebb táplálkozás szempontjaira, az étkezés örömei, az
egészség javításáról is szólhatnak.
Faragóné Hován Éva Dietetikus

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Egy lépés
a megoldás
érdekében…

Szegedi Nemzeti Színház művészei. Ezt követően Molnár Zoltán és
Iványi Gáspár a Honvéd Együttes művészei mutatkoztak be énekkel gitár kísérettel a közönségnek.
Az ünnepi műsort követően Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg a kiállítást hivatalosan. Méltatta a programsorozat jelentőségét, azt a szerepét, hogyan képes közel hozni
művészt és a művészetek befogadására is képes látogatót.
Ezt követően a szponzorok támogatása révén szerény állófoga-

dáson is részt vehettek a látogatók.
Említésre érdemes, hogy az igen sikeresnek mondható rendezvény a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület és az Imre Zoltán
Művelődési Központ és Könyvtár Hepp Levente intézményvezető
és munkatársai közös munkájának volt köszönhető.
A rendezvény két, fő támogatója, a Honvédelmi Minisztérium és
Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával valósult meg.
r. r.

BÁCSKA CSILLAGA Népdal Vetélkedő
2018 december 15-én az Erdélyi Hagyományokért Egyesület
és a Topolyai Kodály Zoltán MMK közösen szervezték meg a II
Kodály Zoltán népdal vetélkedőt Topolyán
Versenyen több mint 100 tehetséges fiatal vet részt. Célcsoportok szerinti kiemelkedő eredményeket értek el:
Ének csoportok vetélkedőiben arany minősítést szereztek
——Középiskolás korosztály Szabadkáról a Dalkötő énekegyüttes,
felkészítő tanár Csizmadia Anna
——Általános Iskolás korosztály Topolyáról Csiripiszli énekcsoport,
felkészítő tanáruk Kisimre Szerda Anna
Egyéni és páros ének szólisták arany minősitést értek el:
——Középiskolások Szabadkáról Szabó Batancs Anett, felkészítő
tanáruk Csizmadia Anna
——Általános Iskola felső tagozat Szabadkáról Fogarasi Anna, felkészítő tanáruk Csizmadia Anna
——Általános Iskola alsó tagozat páros ének két arany minősités
született:
——Szabadkáról Népkör MME - Korponai Réka és Kolozsi Anna,
felkészítő tanáruk Bagi Valentina
——
Jánoshalmáról Hunyadi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Lengyel Anna és
Tóth Flóra, felkészítő tanáruk Patocskainé Vízvári Klára.
——
Egyéniben bronz
minősítést kapott
Jánoshalmáról Hunyadi János
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola képviselője: Lengyel Anna,
felkészítő tanára
Patocskainé Vízvári Klára

„Bácska Csillaga” külön díjban részesültek:
——Topolyáról Csiripiszli énekcsoport, felkészítő tanáruk Kisimre Szerda Anna
——Jánoshalmáról Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lengyel Anna és Tóth Flóra, felkészítő
tanáruk Patocskainé Vízvári Klára
——Topolyáról Kodály Zoltán MMK Dudás Kata, felkészítő tanára Szabó Annamária
——Temerinből Kókai Imre Általános Iskola Deli Edina és Tóth
Brigita, felkészítő tanáruk Szabó Zsuzsanna
A legjobb előadások értékes ajándékokkal és emléklapokkal térhettek haza.
A „Bácska Csillaga” külön díjban részesültek meghívást kaptak a 2019 június 22 Jánoshalmán rendezendő néptánc tábor,
záró ünnepségére, melyet a Jánoshalmi Kulturális Napok keretében tartunk. Erre az alkalomra a határon túli résztvevőknek az
Erdélyi Hagyományokért Egyesület a szállítási, étkezési költségeket biztosítja.
A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csóri Sándor Alap keretéből támogatja.
B.K.

…Beszéljünk róla!
Ahogy a mondás tartja „Ép testben ép lélek”. Mentális jóllétünk épp annyira fontos,
mint a fizikai egészségünk, tehát a kettő együtt jár. A lelki egészség azon emberi jogok
egyike, mely képessé teszi a polgárokat arra, hogy jóllétben, egészségben minőségi életet éljenek. A lelki egészség elősegíti a tanulást, munkavégzést és a részvételt a társadalmi életben.
De mi van azon emberekkel, akik nem élnek e jogukkal?
Manapság, már ha valakinek egy kicsit is rosszabb kedve van a megszokottnál, azt
mondja magáról, hogy depressziós. Ám fontos tudni azt, hogy a depresszió nem azonos
a rossz hangulattal. A depresszió az egyik leggyakoribb pszichiátriai megbetegedések
egyike. A major depressziós zavar egy hangulati zavar – egy olyan tünet-együttes, amely
jelentősen befolyásolja az egyén munka – és tanulási képességét, táplálkozási és alvási szokásait, munkára és tanulásra, valamint az örömre való képességét. Tünetei folyamatosan fennállnak, és olyan súlyosak, melyek már számottevően rontják az illető mindennapi életvitelét.
Tünetei egyaránt lehetnek lelki és fizikális vonatkozásúak is. A lelki szimptómák közé
soroljuk, a tartós szomorúságot. A reménytelenség, pesszimizmus, bűntudat, érdektelenség és tehetetlenség huzamosabb ideig fennálló érzetét. A szokatlan nyugtalanságot, a
koncentrációs nehézségeket valamint az emlékezet zavarokat és a döntési képtelenséget
is, továbbá a halál vagy az öngyilkossággal kapcsolatos visszatérő gondolatokat. A testi tünetek közé tartozik többek között a fáradtság, hát- nyaki- és válltáji fájdalmak, kóros
álmatlanság vagy fokozott alvásigény, az étvágy és testsúly jelentős változása, légzési
nehézségek és végül a szívpanaszok.
Ha önmagán vagy a környezetében lévő személyeken felismeri a fentiekben
leírt tüneteket, vagy úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, bátran jelentkezzen 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

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

12. oldal

2019. január

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

2019. januári kiemelt ajánlatunk!
Törley pezsgő többféle 0,75l
La fiesta édes élmény borok 0,75l
Tolle tejföl 20% 150g
Étolaj 1/1 l
Aro Kutyakonzerv 1240g
Pingvin mirelit pizza többféle 305g

999-Ft/db
399-Ft/db
116-Ft/db
370-Ft/db
245-Ft/db
399-Ft/db

(1332-Ft/l)
(532-Ft/l)
(773,34Ft/kg)
(197,60Ft/kg)
(1308,20Ft/kg)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes !

BUÉK 2019

Szeretettel várjuk vásárlóinkat !

BOR

A MINDENNAPOKRA!

AZ ÚJ ÉV MINDEN ÖRÖMÉT KÍVÁNJA A JÁNOSHALMI NŐI KÉZILABDA SE.

Faddi Szabolcs
közterület-felügyelő
telefonszáma:
06-30/565-37-58

Stílus üzlet

ÚJ ÉVI AKCIÓJA
Perfex WC papír (10 tekercs):
Szilikon bicikli villogó (2 db):
PVC terítő ( 2 db):
Fém dörzsi óriás:

350.-/cs,
399.-/szett
139.-/cs.
250.-/ db

Az akció ideje: 2019. 01.05.-19.

További akciónkat keresse üzletünkben!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69.

2019 január hónapban nem
lesz kirakodó vásár

Tel.: 06-30/529-7407

Műszaki
kereskedés

A Csényi és Társa Temetkezési Kft. a gyászoló családok megbízá
sából 2018. december hónapjában a következő elhunytak kegyeleti
ügyintézését segítette, illetve temette el:
Madarász László
Kaszap Lajos
Huczek János

élt: 66 évet
élt: 58 évet
élt: 59 évet

Kosóczki Pongrác
Gusztos Károlyné
sz: Kovács Erzsébet

élt: 73 évet
élt: 79 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

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

Dr. Csényi Attila ügy vezető

––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
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Szilveszteri kupa: 15 csapat, több, mint 100 meccs
A 2018-as esztendő végének közeledtével a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban is felpezsdült az élet, hiszen elérkezett az év leginkább várt
sportrendezvénye: a Szilveszteri Kupa, amely 29. alkalommal került megrendezésre.
Idén szerencsére bővelkedtünk teremlabdarúgó tornákban, sok jó
csapat fordult meg nálunk, nagyon jó és izgalmas meccsek voltak,
de a legrangosabb esemény mégis a 6 napon át zajló Szilveszteri Kupa, amire már novemberben elkezdtek jelentkezni a csapatok.
A várakozásokat is felülmúlva 15 csapat adta le a nevezését, ami nagyon
jó, annak a fényében pedig különösen, hogy Baján, Kiskunhalason és
Bácsbokodon is volt ez idő alatt hasonló teremfoci. Azonban ez a 15 csapat minket választott, a közönség, a szervezők és remélhetőleg saját megelégedésükre. Igyekeztünk mindent elkövetni, hogy élvezhető, izgalmas,
szórakoztató és persze azért fárasztó is legyen a rendezvény! Jánoshalma
Város Önkormányzatának és a Városgazda Kft-nek köszönhetően 85 üveg
pezsgőt osztottunk ki a tornán részt vevő csapatok között valamint, 12 db
kupát és 36 db érmet kaptak a játékosok.
Továbbá a mérkőzések között szólt a zene, büfé üzemelt, hogy még
komfortosabbá tegyük a nézők és játékosok számra a kupát. Újdonság volt, hogy a mérkőzésekről, csapatokról, játékosokról fényképeket
készítettünk, amit a Sportcsarnok facebook oldalán bárki megtekinthet.
Véleményem szerint ez a kupa volt az elmúlt évek legszínvonalasabb tornája. Köszönhető ez a csapatok mennyiségének és minőségének. 7 jánoshalmi csapat mellett 8 vidéki együttes mérette meg magát. Részt vett a tornán MB1-es játékos, Futsal első osztályból is jött focista. 10 olyan csapat
volt, aki bárkit meg tudott verni, és senkit nem szabadott félvállról venni.
Az utolsó nap előtt a Fröccs FC csapata még a 9. helyen állt, de egy
huszáros hajrának köszönhetően sikerült megszerezniük a bronzérmet.
Azt a harmadik helyet, amire az utolsó körben 4 csapatnak volt esélye.

I. helyezett - Haris Tüzép

Varga Márkó, a torna legjobb játékosa

Varga Márkó, a torna legjobb játékosa

II. hely - Kiss Testvérek

III. hely - Fröccs FC

Fenyvesi Kristóf veszi át a különdíját

Éremátadó a III. helyezett Fröccs FC-nek

Szász Roland - a torna legszebb gólját lőtte

A Harmadnaposok csapata

Esélyetek SE - először indult a tornán

A tornát végül a Haris Tüzép csapata nyerte 13 győzelemmel és egy döntetlennel, megelőzve a Kiss Testvérek csapatát, akivel igazi döntő hangulatot varázsoltak a sportcsarnokba. Telt ház
előtt született meg a Haris Tüzép bajnoki címe, ahol a rutin diadalmaskodott ezen a napon az erővel és a gyorsasággal szemben.
Külön dicséret illet minden csapatot, hogy minden mérkőzésen mindenki sportszerűen küzdött és minden meccs pontosan és problémamentesen lezajlott!

Czeller Zoltán polgármester úr átadja a kupát
A díjak átadásában Czeller Zoltán Jánoshalma Város Polgármestere,
Juhász Zsolt a Városgazda Kft. Ügyvezetője, és Madarász Attila a Jánoshalmi Képviselő-testület tagja segédkeztek, jelenlétükkel is emelve a torna rangját.
2019 év végén jubilálni fog a nagy hagyományokkal rendelkező Szilveszteri Kupa. Harmincadik alkalom lesz, hogy a jánoshalmi sportcsarnok megtelik focistákkal, barátaikkal és rokonaikkal vagy csupán szurkolókkal, akik
labdarúgással búcsúztatják az évet!

Segítsünk a
kihűlésnek kitett
embereken!

Fabrikett árusítás!
Mennyei Megyei - Píszídzsí mérkőzés
Phil Woosnam mondta egyszer: „A foci szabályai nagyon egyszerűek.
Valójában ennyiről van szó: ha mozog, rúgd meg. Ha nem mozog, rúgd,
hogy megmozduljon.” Én azt gondolom, hogy ez a Szilveszteri Kupára
nagyon nem igaz, hiszen itt sokkal többről van szó! Apák és fiúk fociznak egy csapatban, közös célért. 13-14 éves tehetséges jánoshalmi focisták kezdik bontogatni szárnyaikat és lőnek gólt úgy, hogy 300 ember tapsol
neki a lelátóról. A pályán még egymást rugdosó ellenfelek ülnek le közösen
meccs után egy sörre és pacsiznak a bíróval, ha esetleg hibázott. Az ünnepeket itt a barátaival töltheti az ember és nem mellesleg mozoghat is, amire a mai rohanó világban egyre kevesebb idő marad.

Keményfa brikett,
Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán E.V.
Bajai utcai tápboltjában és
tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás!
Elérhetőségek :
Telefon: +36 77 402 - 213 Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0
Celsius fok alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja
az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül
élő idős embereket. A téli hideg idő beálltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban
élők. Figyeljünk oda rájuk, működjünk együtt a rendőrséggel, az önkormányzattal!
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.
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Rendőrségi hírek
Nyomozás indult ismeretlen tettes
ellen, aki 2018.12.21-én 23:30 óra és
2018.12.22-én 00:30 óra közötti időben a
Jánoshalma, Kiss Ernő utca 40. sz. alatti élelmiszer bolt ablaküvegét betörte és
azon keresztül benyúlva eltulajdonított kb.
20 szem szaloncukrot.
A bűncselekménnyel okozott kár kb.: 500
Ft, rongálással kb.: 15.000 Ft.
A bejelentést követően 2 órán belül elfogásra került R.K. helyi lakos, aki a betörést
elkövette. Nevezett a gyanúsítotti kihallgatása során további két korábban elkövetett
bűncselekményt is elismert.:
2018.10.25-én a nappali órákban K. I.
Jánoshalma, Magyarkanizsa utcában lévő
házának bejárati ajtaját befeszítette és
onnan egy Strausz típusú benzinmotoros
fűrészt, egy gázpalackot, illetve egy Sony
8 GB-os pendrive-ot és egy Philips hajvágó
gépet tulajdonított el kb. 43.000 Ft értékben, a rongálással okozott kár: 2000 Ft.
2018.10.02.-án a reggeli órákban G.M.
Jánoshalma, Kossuth Lajos utcai háza előtt
pár percre őrizetlenül hagyott kerékpárján
lévő táskájából eltulajdonította a sértett irattartóját a benne lévő iratokkal, bankkártyával, 31.000 Ft készpénzzel és egy LG Xpower 2-es típusú mobiltelefonjával együtt kb.
81000 Ft értékben.
A láncfűrész és a telefon lefoglalásra és
a sértetteknek kiadásra került.
A Jánoshalma Rendőrőrs nyomozói kitartó munkával az előzőekben írtakon kívül is
több korábban elkövetett bűncselekményt
derítettek fel az év utolsó hónapjában.
B.J. helyi lakos 2018.11.23-án 19:00 óra
és 2018.11.24-én 05:30 óra közötti időben a
Jánoshalma, Béke tér 17. sz. előtt található
parkolóban lezáratlan állapotban hagyott Á.
K. helyi lakos tehergépkocsijából eltulajdonított egy olajemelőt és egy szerszámkészletet 14.200 Ft értékben.
Nevezett 2018.11.19.-re virradóra F. J.
jánoshalmi lakos lezáratlanul parkoló gépkocsijából eltulajdonított 67000 Ft készpénzt, és egy szarvas bőr tokban lévő
agancs nyelű zsebkést. Az emelő és a szerszámok lefoglalásra kerültek, így az egyik
sértett kára megtérült.
B.J. egy a múlt hónapban a városunkban
elkövetett gépkocsi feltörés sorozat miatt
előzetes letartóztatásba került.
K.K. helyi lakos 2018.11.03.-án 19:00
óra és 2018. 11. 04.-én 09:30 óra közötti időben a Jánoshalma, Dózsa György
utca 40. sz. alatti, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában lévő Közösségi Ház egyik utcai ablaküvegét helyettesítő furnér lapot lefeszítette majd az ingatlanba bemászott, és onnan eltulajdonított 5
db csaptelepet 3 db bekötő szettel együtt, 1
db 60 x 40-es csocsó asztalt, 1 db gázme-

legítőt, 1 db asztali számítógépet a hozzá
tartozó monitorral, billentyűzettel és egérrel együtt, valamint 1 db Notebookot, 1 db
60 X 60-as ablakot tokkal együtt, 1 db forgó irodai széket, 8 db társasjátékot és 1
db műanyag fűtés csövet, golyós csappal
együtt. A lopással okozott kár 139.000 Ft
A sértett szervezet kára lefoglalások
útján nagyrészt megtérült.
J.T. 2018.11.04.-én 16 óra és
2018.11.09.-én 21 óra közötti időben testvére Jánoshalma belterületén lévő házából
eltulajdonított egy személygépkocsi kasznit egy Samsung televíziót és egy keverő
tárcsás mosógépet 130.000.-Ft értékben.
A nyomozás során a jármű karosszériát és
a televíziót sikerült lefoglalni. A sértett előterjesztette magánindítványát a testvére
ellen, így a nyomozás iratai továbbításra
kerülnek az illetékes ügyészségre vádemelési javaslattal.
K.D. és szintén helyi lakos társa
2018.09.27.-én 18:00 és 2018.09.29.-én
09:00 közötti időben K.I. Jánoshalma belterületi bekerített családi házának udvarára kerítés átmászás módszerével behatolt
és onnan egy újszerű állapotban lévő fából
készült kutyaházat tulajdonított el 20 000
Ft. értékben.
A kutyaház lefoglalása megtörtént, így a
sértett kára teljes egészében megtörtént.
Az utóbbi időben a bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén tudnak értékeket
eltulajdonítani.
A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri
a lakosságot, hogy lakatlan ingatlanokban
ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda mások üresen álló
házaira. Amennyiben pedig valami gyanús
dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az
éjjel-nappal hívható 20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.
Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról, hogy a kapukat
tartsák zárva és mielőtt azokat csengetés
vagy kopogtatás után kinyítják győződjenek
meg róla, hogy ismerős érkezett hozzájuk
és nem idegen.
Sajnos ismét történt városunkban kocsi
feltörés is, a tapasztalat szerint az elkövetők az utastérben hagyott számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattartót,
pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb.
igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt okozva mint magával a
lopással. Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tárgyat
ne hagyjanak látható helyen, járműveiket
pedig ne hagyják záratlanul az utcán még
rövid időre sem!
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Iskolarendőr
karácsonyfái

Hegyi Tamás r. főtörzsőrmester a Rendőrőrs Jánoshalma baleset-megelőzési előadója, iskolarendőr, 2018-ban az utolsó tanítási
héten is meglátogatta a helyi iskolákat. Így a Hunyadi János Általános Iskolában, a Szent Anna Katolikus Iskolában, valamint a mélykúti Szent Tamás Katolikus Iskolában baleset-megelőzési karácsonyfát állított fel. Az iskola rendőr felhívta a fiatalok figyelmét
a segélyhívó számok helyes alkalmazására, valamint ünnepekkel
kapcsolatos hasznos megelőzési tanácsokat is adott a tanulóknak.

Közbiztonsági fórum Jánoshalmán

Közbiztonsági fórumnak adott otthont a AM ASZK jánoshalmi intézménye, melyen ott volt többek között Czeller Zoltán Jánoshalma, Kovács
Tamás Mélykút és Szvétek Lajos Kéleshalom polgármestere, Mészáros
István a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőr Egyesület vezetője, a jánoshalmi Rendőrőrs parancsnoka, Kutyifa István rendőralezredes, és Marancsik Róbert parancsnok helyettes, a vendéglátó intézmény főigazgatója Taskovics Péter.
A vendégeket Kutyifa István üdvözölte, majd Dr. Vaslóczki Ferenc rendőr alezredes kiskunhalasi kapitányságvezető értékelte a hatáskörébe tartozó terület közbiztonsági helyzetét. Ezúton is párbeszédre hívta a kapitánysága illetékességi területén működő önkormányzatokat, civil szervezetek, kissebségeket és egyházakat.
Említette a nyáron történt módosított jogszabály hatását, mely a e-közigazgatás terén hozott újat a rendőri munka terén, különösen a társszervezetekkel való kommunikációt illetően. Hangsúlyozta, hogy az új büntető
eljárási törvény egy teljesen új módszereket kíván a rendőröktől.
A korábbiakhoz képest igyekeznek nagyobb figyelmet fordítani a bűncselekmények áldozataira. A kapitányság vezetője hangsúlyozta, hogy
meghatározóak a vagyon elleni bűncselekmények, és ezen belül is a lopások. Nincs ez másként Jánoshalmán sem. Nagyon sok lopás és gyakran sorozat jellegűek. Sok üres ingatlan és ezeket fosztogatják az általuk
ismert személyek – hangsúlyozta Dr. Vaslóczki Ferenc. Sokszor több bűncselekményt is elkövet az illető, mire sikerül tetten érni, vasgy elfogni.
A kapitányság vezetője kiemelte az interneten ránk leselkedő veszélyek fontosságát. Hangsúlyozta, hogy amennyire bizalmatlanok vagyunk
a valós életben, annyira nem vagyunk azok az online térben. Sokszor a
fáradságot sem vesszük, mielőtt milliókat utalunk el, hogy akinek küldtük valós személy-e, vagy sem. A halasi kapitányság illetékességi területén
egy polgártársunk kettő millió forintot utalt el így. A másik terület, melyen
szedik az áldozatukat, elsősorban nagyobb gazdák körében, az úgynevezett molos csalók, akik a nagy kereskedelmi ár alatt kínálják az üzemanyagot telefonon és a neten keresztül, s két-három előre utalását kérik a
valódi papírokhoz megtévesztésig hasonlító nyomtatványok segítségével.
Vaslóczki Ferenc elmondta: annak ellenére, hogy rablások, kifosztások
száma az illetékességi területükön kismértékben ugyan, de emelkedett,
nincs felderítettlen rablási ügyük. Ezeknél a bűncselekményeknél igen

gyakran megjelenik a kábítószer iránti igény, mint motivációs tényező.
Éppen ezért kiemelkedő figyelmet fordítanak a kábítószer terjesztés felderítése. A közelmúltban egy mélykúti terjesztő családot sikerült kivonni a
forgalomból. Növekedett a kábítószer fogyasztása is. Felhívta a figyelmet
a pszichoaktív anyagok forgalmazásának veszélyeire, mely szinte letarolta a klasszikus drogokat a piacról, az ára miatt, viszont ezek egészségügyi
kockázatai sokkal veszélyesebbek, mint a klasszikus drogokat.
Vaslóczki Ferenc szerint a rendőrség és a helyi vezetők közötti párbeszéd terén az úgynevezett Police Coffee rendszere. A bűnmegelőzés
terén a halasi kapitányság vezetője fontosnak tartja a jó minőségű felvételeket produkáló térfigyelő kamerák telepítését. A jövőben is egy elérhető, a közösséggel együttműködő rendőrséget szeretne kivinni a jövőben is a közterületre.
Kutyifa István rendőr alezredes tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy
Jánoshalma és Mélykút is egy nyugodt, közbiztonságilag megfelelően élehető város. Megemlítette, hogy az év első felében csökkent ugyan a bűncselekmények száma. Mint egy húsz főt vettek előzetes letartóztatásba,
sorozat bűncselekmények miatt. Egy rablás történt, de az elkövetőt sikerült elcsípni, melyben nagy segítségükre volt a térfigyelő kamera rendszer.
A jánoshalmi Rendőrőrs parancsnoka hangsúlyozta, hogy még mindig sok
az ittasvezetés. Kiemelte, hogy közlekedési balesetnek nem volt kerékpárral közlekedő gyermek áldozata térségünkben.
Czeller Zoltán polgármester hozzászólásában megerősítette, hogy a
városvezetésnek, és az intézmények vezetőinek jó a kapcsolata a rendőrséggel. Jónak tartja, hogy az önkormányzat támaszkodhat, számíthat
a rendőrség és a polgárőrség munkájára. Kérdezte a kamera-rendszerrel kapcsolatban, hogy a rendszer végpontjait beköthessék a rendőrségre. Vaslóczki Ferenc rendőr alezredes válaszában ismét kiemelte a kamera rendszer hasznosságát, de arra nincs mód, hogy a végpontjai a rendőrségen végződjenek, mivel ezek figyelésére nincs kapacitásuk, viszont arra
van lehetőségük, hogy a felvett képeket lekérjük az érintett időszakról és
helyről. Ezt meg lehet oldani, könnyen egy kábeles összeköttetéssel a rendőrség a térfigyelő kamerarendszer végpontja között. Végül is ez a megoldás elfogadhatónak tűnt Czeller Zoltán számára is.
ikor
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