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Közműszolgáltatói ügyek
helyi intézhetősége
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy
a Jánoshalma, Bajai
út 4. sz. alatti Önkormányzati ingatlanban az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást a közműszolgáltatók:
időpont
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800-1200
1400-1800

kedd

csütörtök

EDF-DÉMÁSZ
GDF-SUEZ

péntek
GDF-SUEZ

EDF-DÉMÁSZ

Megújult buszjárat

Rajtunk múlik megmarad-e a decemberben újra indított budapesti közvetlen buszjárat. A korábbinál kedvezőbb időben és gyorsabban, max. 3 óra
20 perc alatt, 10 perces kalocsai várakozással, juthatunk busszal is Budapestre
A járat hétköznap 06:35-kor indul a jánoshalmi buszállomásról. Vasárnap
és a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napokon pedig 15:35-kor.
Vissza felé hétköznap 16:05 kor indul és 19:15 érkezik, vasárnap pedig 20:25
kor indul Budapest Népliget állomásról és 23:20 kor érkezik Jánoshalmára.

Forgalmi rend változás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy az 5412-es úton Kiskunhalas irányában a Magyar Közút Nonprofit Zrt, mint a közút kezelője lakossági kezdeményezésre megvizsgálta a forgalmi rendet. Ennek eredményéről az
Önkormányzatunkat is tájékoztatták, miszerint az üzemekhez ki-be hajtók
és a főúton közlekedők biztonsága érdekében „70km/h sebességkorlátozás” bevezetésére kerül sor január második felében a Jánoshalma, Halasi út lakott területen kívüli szakaszán (helységnévtáblán kívül kb. 700 méter
hosszban).
A Rendőrség a bevezetést követően fokozott jelenlét mellett fogja ellenőrizni a forgalmi rend betartását.

Hetven éve született
Imre Zoltán

Az új esztendőben Mindenkinek kívánom
a napfény melegét,
a csend mélységét,
a sötétség rejtelmét,
a láng hatalmát,
a víz és a föld higgadt erejét,
a levegő tisztaságát.
Kívánom az igazság világát,
Az emberek őszinte kézfogását,
Vágyainkhoz reményt,
Utunkhoz tiszta fényt,
Egészséget, hitet,
Tisza szívből jövő szeretetet,
Elviselhető terhet,
Életet, megszületendő gyermeket,
Igaz mosolyt, segítő kezet,
Békés, boldog Újévet kívánok Neked!
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Karácsony ünnepe 2013
December hónap
a karácsonyra készülődésről szólt a
kisebb és nagyobb
közösségekben egyaránt. Míg a családokban az ajándékvásárlás mellett az
ünnepi program tervezése kötötte le az
emberek figyelmét.
Az ünnepre való
hangolódást
sok
rendezvény segítette városunkban úgy
a hitéletben, mint a
világi életben. Sokan
voltak a rorátékon,
és a háromnapos
lelkigyakorlaton is.
Jánoshalma Város
Önkormányzata az
elmúlt évekhez hasonlóan megrendezte az
Idősek Karácsonyát. Az ünneppel kapcsolatos tudósításainkat lapunkban olvashatják.
Ezekben a napokban lebontásra kerülnek
a z ünnep városi díszei. Ezúton is köszöne-

Az új esztendőben jelentős közútfejlesztések indulnak Bács-Kiskun megye déli részén.
Az 55-ös számú főút teljes, Baja-Szeged
közötti felújítása kezdődik el. Ennek első,
Kelebia – Tataháza közötti, több mint 30 kilométeres szakaszának burkolat megerősítése
és párhuzamos kerékpárút építésének munkaterület átadására került sor január 7-én
Mélykúton a polgármesteri hivatalban.

Tisztelettel: Czeller Zoltán
polgármester

A nemzetközi hírű balett táncos,
koreográfus emlékére rendezett
ünnepségről
a 2. oldalon
olvashatják
tudósításunkat. Felvételünk a szegedi Kortárs
Balett ünnepségen bemutatott műsorának egy pillanatát örökítette meg.

tünket fejezzük ki a város karácsonyfája felajánlójának, és a fa felállításában végezett
munkáért az Agroprodukt kft és a Városgazda Kft. munkatársainak.
Most már készülhetünk a farsangra!

Délvidéki útfejlesztések

Jánoshalma Város Önkormányzata, a
város Képviselő-testülete,
a családom és a magam nevében,
a város Minden Lakójának békés,
boldog Újesztendőt kívánok!

Borszentelés

2014. január

Bányai Gábor kiemelte, hogy évtizedek
óta vár a térség a közlekedésbiztonság terén
kiemelten veszélyeztetett útszakasz felújítására. Kérte a lakosság széleskörű tájékoz-

tatását a kivitelezésről, hiszen az forgalomkorlátozásokkal, útlezárásokkal jár, ami a
régióban közlekedők napi életét nehezíti. A
Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke ezt
követően a sajtó számára ismertette a már
megvalósult és a folyamatban lévő térségi
útszakasz felújításokat az 55-ös főút mentén.
Bányai Gábor elmondta, hogy a folyamatban
levő 55-ös számú Kelebia – Tataháza, a most
következő 53-as főút Tompai határátkelő - Kisszállási Körforgalom,
54-es főút Kecel – Soltvadkert,
Kiskunhalas – Zsana és a Mélykút-Jánoshalma közötti útfelújításokkal és a korábbi Kiskunhalas
– Jánoshalma, Bácsalmás – Baja
szakaszokkal, már több mint 100
kilométer hosszúságú útfejlesztés
történt, történik. „Ilyen mértékű térségi közútberuházás az elmúlt 30
évben nem valósult meg - hangsúlyozta az elnök. Mint a FIDESZ
KDNP 5-ös számú választókerület képviselőjelöltjének eltökélt szándékom,
hogy a délvidéki útfejlesztési stratégiai munkát tovább erősítsem.” – zárta mondandóját
Bányai Gábor.

Megtisztelő elismerés az
értékteremtő közmunkáért

ISSN 2062-4069

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

Felvételünkön Nagyidai Zsolt plébános szenteli meg a
borokat Szent János napján a kápolnában tartott szentmise keretében.

2013. november 28-án,
miniszteri elismerő oklevelet vett
át Czeller Zoltán polgármester, dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrtól, Jánoshalma
Város önkormányzata nevében.
Az elismeréssel együtt 4 millió forint plusz támogatást is
kapott városunk az egész éves
közfoglalkoztatási programokban
való értékteremtő munka megvalósításáért. A város vezetése
köszönetet mond a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetőjének, Kollár Péter igazgató úrnak,
illetve a Járási Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének Mészáros Pongrác
úrnak, akik a sikeres lebonyolításban az Önkormányzat partnerei voltak. Köszönet a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatási feladatokat ellátó munkatársainak az adminisztrációs feladatok ellátásáért, illetőleg a Városgazda Kft. munkatársainak, akik a konkrét megvalósításban az irányító szerepét töltötték be. A jutalomként megítélt miniszteri támogatást az önkormányzat a 2014. év közfoglalkoztatási programok hatékonyságának növelésére fordítja, az összegen terményfeldolgozó eszközt vásárol.
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Katona özvegyek
és nyugállományú
katonák fóruma

A 2013. augusztus 28-tól hatályos 15/2013 ( III. 22. ) HM Rendelet, mely szabályozza
a nyugállományú katonáknak is adható elismeréseket illetve a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvényhez kapcsolódó kegyeleti rendelet és utasítás, a szociális gondoskodás és a nyugállományú katonákat és hozzátartozóikat is érintő rekreációs rendszert változásait ismertető tájékoztatásra hívta a nyugállományú katonákat és a katona özvegyeket a
Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület vezetősége. A FÓRUMRA a múltt év novemberében került sor az egyesület székhelyén.
A rendeletekben és az utasításokban bekövetkezett változásokról az egyesület elnöke
Györgypál Csaba nyugállományú alezredes tájékoztatta a jelenlévőket, majd válaszolt a
felmerülő kérdésekre. Kérte a jelenlévőket, hogy gondjaikkal minden esetben bátran forduljanak az egyesülethez. A FÓRUM ezután kötetlen beszélgetéssel folytatódott. Mint kiderült
voltak olyan jelenlévők, akik már tíz éve nem találkoztak egymással. Erre is utalva, Györgypál alezredes kérte a jelenlévő nem egyesületi tagokat, hogy aktívabban tegyenek eleget az
egyesület általi meghívásoknak – nőnap, idősek világnapja stb. – és vegyenek részt ezeken
a rendezvényeken.
2014 szeptemberében a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Dél-Alföldi Régiója
(Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye) éves „Katona özvegyek és özvegy katonák találkozóját” a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület rendezi meg.
GYPCS

Fagyűjtés családoknak
az összefogás erejével.

A tavasz folyamán sikeresen megvalósított fagyűjtési akció után ismét megfogalmazódott
az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület utca-szociális csoportja számára, hogy az ősz folyamán is szervez hasonló akciót. Több család is jelentkezett, faigénnyel. Az egyesület vezetésének az eddigi hagyományokhoz híven továbbra is kikötése volt, hogy az egyesület tagjai
minden segítséget megadnak a szervezésben és a szükséges eszközök biztosításában, de a
családok saját maguk gyűjtsék össze a tűzifát.
Az egyesület vezetése felvette a kapcsolatot Molnár István erdész úrral, hogy biztosítson
területet erre a célra. Molnár úr rendkívüli készségességét az mutatja, hogy az egyesületi
tagok felügyelete, és segítsége mellett dolgozó családok több hónapra elegendő tűzifát tudtak gyűjteni maguknak.
November hónapban két alkalommal került sor fagyűjtésre, amely
I sz . Nyugdíjas Egyesület
14 család számára biztosított fát.
- Mezei Csokor
Az Agroprodukt Kft. a fuvarozáshoz
6440 Jánoshalma, Bajai u.1.
ajánlott fel segítséget. Ádám Mihály
Nyilvántartási szám: Pk-60079/2008
és Herczeg Tibor a kft. dolgozói a
2012. évi Közhasznú egyszerűsített
szabadnapjaikon szállították haza
éves mérlegének
a fát a családoknak. Az egyesület
Eredmény kimutatásának
tagjai közül, többen is részt vettek
főbb adatai
a közös munkában, Jacsó Bene		
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MÚLT, JELEN, JÖVŐ

A területek jelentős része már eladásra
került a Jánoshalmi Iparterületen

Interjú Rittgasszer János igazgatóval
Szeretnék gratulálni az Igazgató Úrnak
ahhoz, hogy a Hunyadi Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójává választották. Amikor az iskola élére egy
új vezető kerül akkor logikusan sok kérdés
felmerülhet a város lakóiban és az ifjúságban egyaránt.
1. Mi ösztönözte arra, hogy induljon az
igazgatói pozíció megszerzésére?
32 éve dolgozom a pedagógus
pályán. A korábbi első
és egyetlen pedagógiai
munkahelyem a VM
Kelet-magyarországi
Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és
Kollégium volt.
Az iskola kollégiumában dolgoztam 1982-től kollégiumi nevelőtanár munkakörben.
Vezetői gyakorlatot is itt szereztem 1996
és 2004 között, mint a kollégium vezetője.
Az iskolában más munkaterületeken is
tevékenykedtem: az intézményi minőségbiztosítási csoport vezetőjeként, az intézményben és a tagiskolákban folyó járművezető-képzés iskolavezetőjeként, járművezető
oktatóként és az Útravaló-MACIKA pályázati
program intézményi koordinátoraként.
A Hunyadi Iskolával korábban is több szálon futó kapcsolatom volt.
Kapcsolatban álltam szülőként, mert gyermekeim mind az általános iskolai, mind a
középiskolai tanulmányaikat az iskolában,
illetve annak jogelődjében végezték.
Tanárként is volt kapcsolatom az intézménnyel, mert több éven keresztül készítettem föl az általános iskolai diákokat a megyei
közlekedési versenyekre.
Azért döntöttem el, hogy pályázok az igazgatói pozícióra, mert a megszerzett tudásom
és a 32 év alatt felhalmozott pedagógiai és
vezetői tapasztalatok birtokában úgy gondolom, képes vagyok az iskola helyzetének
áttekintésére, elemzésére és az iskola jelenét és jövőjét befolyásoló tervek alkotására,
véghezvitelére.
2. Tavalyi évben nem sikerült kilencedik évfolyamon osztályt indítani. Milyen
tervei vannak erre vonatkozóan? Úgy
tudom, hogy már megvan a két osztályra való jelentkező. Igaz ez?
Az utóbbi években az iskola több olyan
szervezeti változáson esett át, amelyek legfőbb vesztese a gimnáziumi nevelés-oktatás
és a szakképzés lett. A kollégium megszűnésével az iskola beiskolázási körzete Jánoshalmára, illetve a környékbeli településekre
redukálódott.
Ez a helyzet behatárolja a lehetőségeinket, de a tantestülettel összefogva mindent megteszünk azért, hogy az 50 éve tartó gimnáziumi képzés megmaradjon és prosperáljon.
Az ennek a célnak jegyében tett erőfeszítéseinket szeretném most vázlatosan bemutatni:

A meglévő gimnáziumi osztályokat egy
tömbben a Szakiskola felőli szárnyon helyeztük el, a diákjaink nagy megelégedésére.
Intenzív beiskolázási munkát végeztünk
a környékbeli általános iskolákban (Bácsalmás, Mélykút, Kunfehértó, Borota, Rém,
Szent Anna Általános Iskola).
Pályaválasztási kiállításokon és pályaválasztási szülői értekezleteken vettünk részt
(Bácsalmás, Jánoshalma, Mélykút).
Nyílt hetet, iskolabemutatást és bemutató órát szerveztünk az érdeklődő diákoknak
és szüleiknek.
A beiskolázási munkánk eredményeként
úgy tűnik, hogy ősszel két gimnáziumi osztállyal kezdhetünk.

nyelvet, a matematikát és az informatikát. Az
első idegen nyelv az angol/német, a második idegen nyelv az angol/német vagy a francia nyelv lehet.
A 11-12. évfolyamon, a továbbtanulást
segítő fakultációs foglalkozásokat az emelt
szintű érettségire való felkészítés keretében
(magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek,
történelem, matematika, fizika, földrajz, biológia) tárgyakból szervezünk.
Az emelt szintű képzésben résztvevő
tanulók számára lehetőség nyílik az angol,
a német, vagy a francia középfokú nyelvvizsga, valamint az ECDL vizsga letételére.
A 12. év végén egyéni választás alapján
kétszintű érettségi vizsgát tehetnek a tanulók.

3. Sosem érezte úgy, hogy nagy teher szakad a vállára, hiszen amikor megválasztották igazgatónak rögtön szembe
kellett néznie az azonnali sürgős teendőkkel?
Amikor beadtam a pályázatomat az igazgatói munkakörre, tisztában voltam azzal,
hogyha nyerek, sokkal több munkám lesz és
ezáltal sokkal nagyobb felelősséget is felvállalok. Szerencsés alkat vagyok, mert a felmerülő nehézségeket, problémákat megoldandó feladatokká tudom konstruálni. A kihívások inkább inspirálnak, mint eltántorítanak.
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény
legtöbb rendelkezése szeptember 1-től
lépett hatályba, ezért a tanévkezdés számtalan újdonsággal, feladattal járt. Ezek közül
kiemelném az általános iskolában 16 óráig tartó tanítás, az erkölcstan-hittan oktatás és az 50 órás közösségi szolgálat megszervezését.
Az órarendek összeállítását nehezítette,
hogy 9 pedagógusunk Rémen, Borotán és
Mélykúton is tanít. Ez is hozzájárult ahhoz,
hogy pl. az óraközi szüneteket, a tanítás nélküli munkanapok beosztását tankerületi szinten kell egyeztetnünk és koordinálnunk.
Mindezen nehézségek ellenére elmondható, hogy a tanévet zökkenőmentesen sikerült elindítanunk.

5. Miben tud többet nyújtani ez az iskola,
mint egy vidéki, neves intézmény?
Először is biztosítani szeretnék minden
érdeklődő diákot, hogyha általános tantervű
gimnáziumban kívánja tanulmányait folytatni,
akkor a Hunyadi Iskola megfelelő választás.
Kiválóan képzett, stabil tantestületünk van, a
tárgyi feltételeink is optimálisak.
Viszonylag kis létszámú, családias iskola vagyunk, ahol minden diákunk megkapja a megfelelő figyelmet és törődést. Figyelembe vesszük az egyéni fejlesztési igényeket, és mindent megteszünk azért is, hogy a
középiskolás évek tartalmasan és kultúráltan teljenek. További előnyünk még, hogy a
jánoshalmi diákoknak nem kell naponta utazniuk, a környékbeli településekről is egyszerű a bejárás.

4. Mit tud mondani azoknak a szülőknek
és nyolcadikos diákoknak, akik gimnázium választás előtt állnak?
A továbbtanulás irányának és a megfelelőnek vélt iskola kiválasztása nagy teher és
felelősség mind a diák, mind a szülő részéről. Ezt tapasztaltam a környékbeli általános iskolák végzős tanulóival és szüleivel
beszélgetve.
A gyengébb képességű tanulóknál a megfelelő szakma, az érettségizni szándékozóknál a megfelelő iskola kiválasztása okozza a gondot.
A nehéz pályaválasztási döntés elősegítéséhez, az érettségizni vágyóknak be szeretném mutatni a Hunyadi Iskola nyújtotta lehetőségeket.
A gimnáziumunk fő célkitűzése: felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra, vagy az érettségihez
kötött szakmák elsajátítására. A gimnáziumunkban a tanítás általános tanterv szerint
folyik, kiemelt óraszámban oktatjuk az idegen

6. Szaladjunk előre egy kicsit az időben.
Hogyan képzeli el öt év múlva az iskolát?
A vezetői programomban részleteztem az
iskolában folyó nevelő-oktató munka továbbfejlesztésének lehetőségeit, irányait.
Jövőképem a tudáscentrikus, partnerközpontú és innovatív iskola.
Hogy mit értek ez alatt:
Ahová motiváltan és jókedvűen érkezik a
tanár és a diák is, és a jól végzett munka örömével távozik.
Ahová a szülők szívesen íratják be gyermekeiket, mert tudják, hogy a gyermekük
magas színvonalú nevelést-oktatást kap.
Ahol értelmes rend és fegyelem uralkodik a nevelési-oktatási céljaink elérésének
érdekében.
Ahol a tehetséges tanulók is megtalálják a
kibontakozási lehetőségeiket.
Ahol a problémás gyermekekkel is megtaláljuk a megfelelő hangot, fejlesztési területeket.
Ahol a nemzetiségi tanulók is megtalálják
helyüket, hogy identitásukat megőrizve fejlődhessenek.
Amely a társadalmi-gazdasági változásoknak, folyamatoknak elébe megy.
Ahová a fenntartó és az iskolát működtető önkormányzat is szívesen invesztál, mert
tudja, hogy a befektetett erőforrások a szűkebb és a tágabb közösség felemelkedését szolgálja.
lesi

Karácsonyi adományosztás
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület a lehetőségeihez mérten egész évben támogatja a város vezetését céljainak elérésében. Novemberben az egyesület vezetősége
támogatási kérelmet nyújtott be a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz, Dr. Navracsics Tibor miniszter úrhoz.
A kérelem célja a Jánoshalmán élő hátrányos helyzetű családok segítése volt egy adománycsomag formájában,
amit Karácsonyra tervezett eljuttatni az egyesület vezetősége a rászorulókhoz.
A miniszter úr az egyesület kérelmét elbírálta, és 2013.
november 20-án kelt IX-ÁJ/761/2/2013 sz. Támogatási Szerződés értelmében támogatásra alkalmasnak ítélte,
2.000.000Ft, azaz kettőmillió forint keretösszegben.
Az egyesület vezetősége a leginkább rászorulók körének meghatározására, és a csomagok kiosztásába bevonta Bányai Gábor országgyűlési képviselő urat, a Családsegítő Szolgálatot, a Nagycsaládosok Jánoshalmi Egyesületét, az óvodákat, a Hunyadi és a Szent Anna általános iskolákat, a VM Agrár Szakképző Intézményt, és a jánoshalmi katolikus, baptista, és református egyházakat. A csomagokba legfőképpen tartós élelmiszerek (cukor, liszt, tea, készétel konzervek, tésztafélék) kerültek. A pedagógusok és szociális munkások segítségével az egyesület tagjai, és számos önkéntes segítő olyan családokhoz jutott el, akik nehezen élnek, személyes odafigyelésre szorulnak.
Karácsony, a szeretet ünnepének közeledtével 500 család jutott
a miniszteri támogatásból tartós élelmiszercsomaghoz.
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület vezetősége az ado-
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Előtérben a napenergia hasznosítása
Jánoshalma Város Önkormányzata évek óta arra törekedett, a Jánoshalmi Iparterület (volt Bem József laktanya) ipari és kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas területeit jó gazda módjára értékesítse. Ezért Európai
Uniós pályázat útján minden területhez kiépítette a vízgáz- szennyvíz közműveket, illetve az áramvételi lehetőséget is biztosítja.
Az önkormányzati törekvések 2013-ban elérték a céljukat. Több helyi, illetve vidéki vállalkozás jelezte a vételi szándékát a telkekre. A város jövője szempontjából fontos döntések születtek az elmúlt év végén, az Iparterületen lévő ingatlanok értékesítése ügyében. A Képviselő-testületi határozatok meghozatalakor lényeges szempont volt, hogy az adott területeken megtelepedő vállalkozások mikor indítják el tevékenységüket, illetve, hogy
hány új munkahelyet terveznek létesíteni.
Magyarország Kormányának 27/2013. (II. 12.) Korm.
rendelet értelmében Jánoshalma a szabad vállalkozási
zónába került. A szabad vállalkozási zónák megteremtésével a Kormány a legnehezebb helyzetben lévő településeknek
nyújt segítséget, a terület- és gazdaságfejlesztést összehangolva, gazdaságélénkítést, foglalkoztatás-bővítést célzó eszközként. A gazdasági szereplők (nagy beruházók és KKV-k
egyaránt) számára vonzó telephelyfeltételeket és kedvezményeket lehet biztosítani, támogatva e területek gazdasági
vérkeringésbe való tényleges bekapcsolását. Az a vállalkozás, amelyik szabad vállalkozási zónában végez fejlesztést, akár 70%-os pályázati támogatási intenzitást is elérhet. Köztudottan a 2014-2020-ig terjedő pályázati időszakban az Uniós források 60%-a gazdaságfejlesztésre lesz
fordítható.
Az Iparterület déli részén az Önkormányzat 2014-ben
naperőmű park létesítését tervezi. A napelem park Uniós
pályázat útján kerül megvalósításra, amit 2013-ban nyert
el Jánoshalma, az önrészhez szükséges pénzügyi fedezet
a város költségvetésébe beépítésre került.
A napelem parkról kérdeztük Czeller Zoltán polgármester urat:
JHN. Milyen célt szolgál pontosan a naperőmű, hol hasznosul majd
a megtermelt energia?
Czeller Zoltán polgármester: Nálunk is ugyanúgy történik majd,
mint jónéhány Uniós tagállamban, akik ha megfigyeljük, már Magyarország előtt járnak a megújuló energiaforrások hasznosításában. Mindenekelőtt örülök, hogy Bányai Gábor országgyűlési képviselő úr
felhívta a figyelmünket erre a remek lehetőségre, ami eddig nem volt.
Pályáztunk, és megnyertük. 2013-ban nemcsak a naperőművet „kap-

tuk Karácsonyra”, hanem az általános iskola után egy másik fontos
intézményünkre, az Imre Zoltán Művelődési Központ tetejére is napelemek kerülnek majd, mert ez a pályázat is befutó lett az év végén.
Ezzel megteremtettük az esélyt arra, hogy a hagyományos villamos
energiától, és főleg az áraitól függetlenítsük magunkat. Jánoshalma
az első települések között van, akinek lesz lehetősége akár a közvilágításban, akár az önkormányzati intézmények áramellátásában a
nap energiáját hasznosítani. Hogy megéri-e? Úgy számoltuk, hogy
a napelem park megközelítőleg 15-20 millió forint éves megtakarítást eredményez a városnak.

ÚJRA NYIT A TANUSZODA
Jánoshalma Város Képviselőtestületének döntése alapján
2014 TAVASZÁN ÚJRA MEGNYIT A TANUSZODA!

Váltsa meg bérletét már 2014. február 1-től
a Tanuszoda pénztárában KEDVEZŐ ÁRON!

JÁRULJON HOZZÁ ÖN IS
A LÉTESÍTMÉNY HOSSZÚTÁVÚ MŰKÖDTETÉSÉHEZ!

Tartsuk fenn a Tanuszodánkat együtt!

Éljen a szaunázási
lehetőséggel!
Úszásoktatás gyerekeknek és felnőtteknek helyben
Kicsinyeknek pancsoló medence
Használja ki a reggeli úszási lehetőséget már 6 órától
Munkaidő utáni kikapcsolódásra várjuk Önt este 20
óráig
• Lehetőség az iskolai úszásoktatásra tanrend szerint,
naponta 07.30-tól 15.30-ig
• Válasszon egyedi vízi sportot (pl.: fejelés, vízi aerobic)
•
•
•
•

TISZTÍTOTT
VIZET TESSÉK!

mányokhoz jutott családok nevében ezúton is köszönetet mond
dr. Navracsics Tibor miniszter úrnak, a KIM munkatársainak
a támogatásért, az intézmények vezetőinek, és munkatársaiknak az egyesület tagjainak és önkéntes segítőinek a csomagok
kiosztásáért.
Czeller Zoltán
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület elnöke

Tájékoztatjuk a
Tisztelt lakosokat,
hogy az átmeneti
ivóvízellátást
biztosító konténer
2014. január 6-tól
munkanapokon
8-tól 16 óráig
tart nyitva.

Álmaidban a tanuszoda visszainteget…

3. oldal

Új biztonsági kamerarendszer
a város bevezető útjain

Közös cél: a közbiztonság
megőrzése

Jánoshalma Város Önkormányzata
pályázatot nyert a közbiztonság javítása
érdekében a LEADER Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülethez beadott közösségi
célú pályázaton. Az elnyert pályázat is példázza, hogy a város vezetése rendkívül
fontosnak tartja a lakosság közbiztonság
érzetének javítását, valamint a rendőrség
és a polgárőrség bűnmegelőzési tevékenységének megkönnyítését.
A fejlesztésről kérdeztük Czeller Zoltán
polgármestert.
JHN: A város főterét, az új Buszpályaudvart, és a Jánoshalmi Iparterületet már
kamerák védik. A már meglévő rendszert
bővíti a város vezetése?
Czeller Zoltán polgármester: Lehet
így is fogalmazni, hiszen lényegesen több
kamera áll majd a közbiztonság szolgálatában, mint eddig. Ez a tény nyilván örömteli, mert mindannyian tapasztaljuk, hogy
a meglévő biztonsági rendszereket néha
sikerül aljas módon kijátszani, és a köztereken, legtöbbször a parkban, teret kap
a vandalizmus. Ilyenkor a rongáló, vagy
rongálók nincsenek tekintettel arra, hány
ember munkája, mennyi pénz ráfordítás
fekszik a köztéri bútorokban, épületekben,
a szépen művelt virágágyásokban. Józanul gondolkodó embereknek szinte hihetetlen, hogy a szélsőséges magatartás
mire képes, semmi más, csak a pusztítás,
az értékek rombolása a cél. Nyilván ezért
van szükség külső eszközökre, mert szél-

sőségek esetében a belső értékek nincsenek a helyükön. Arról nem is beszélve, ha
egy erőszakos cselekmény idős ember,
vagy magatehetetlen személy ellen irányul.
Mindannyian elítéljük ezeket a tetteket.
Rá kell azonban világítani egy másik
fontos összefüggésre is, mégpedig arra,
hogy az új kamerarendszer kapcsán nem
elszigetelten csak Jánoshalma közbiztonságáról, hanem ennél lényegesen többről,
egy térségi rendszer kiépítéséről van
szó. A fejlesztés keretében egy kamerarendszer kerül kialakításra, a 4 bejövő
főút mellett 2-2 db kamerával, valamint
a város központban, ezek találkozásánál lévő, az ún. „tükrös” útkereszteződésben. Úgy terveztük meg, hogy a rendszer
központi egysége a rendőrség épületében
kerül elhelyezésre, ami kapcsolatban áll
majd a Felső-Bácskai települések hasonló rendszereivel. A rendszer rendszámfelismerő szoftverrel lesz ellátva, segítségével
a városból ki-be közlekedő autók azonosíthatók lesznek. Így nem csak Jánoshalmára érkező, és onnan távozó járművek,
hanem a szomszédos településekre érkezők mozgását is figyelemmel lehet kísérni,
ami nagyban megkönnyíti a bűnmegelőző
szervek munkáját. Várhatóan a megvalósítás 2014. áprilisában kezdődik, és májusban már be is fejeződik, ettől kezdve „szolgálatba állnak” az új kamerák. A pályázaton elnyert összeg 8.128.500 Ft, ami teljes egészében a város közbiztonságának megőrzésére fordítódik.

Tájékoztató

a kitüntető címek adományozásáról
Jánoshalma Város Képviselő-testületének
rendelete alapján minden évben lehetőség van
„Jánoshalma Város Díszpolgára”
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”
„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”
„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város Egészségügyéért”
„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”
„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”
„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj
cím adományozására.
Az egyes címek adományozásának konkrét
feltételeit a 19/2008(IX .12.) Ör.sz. rendelet
szabályozza.
A címek adományozására javaslatot tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak ¼-e ,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett
társadalmi, gazdasági szervezetek,
intézmények,
d.) egyesületek szakmai, szövetségek,
kamarák, érdekképviseleti szervek,
egyházak,
e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos
állampolgár,
f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot
tehetnek fentieken kívül az egyéni
vállalkozó vagy a gazdasági társaság
munkavállalói.
Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan

a javaslattételre jogosult egy alkalommal
díjanként csak egy személyre (közösségre)
tehet javaslatot.
A javaslati lap és a rendelet a www.janoshalma.
hu címen elérhető, letölthető.
A javaslatokat 2014. március 1. napjáig
Jánoshalma Város Polgármesterének kell
megküldeni. (Polgármesteri Hivatal – 6440
Jánoshalma, Béke tér 1.)
A kitüntető címek odaítéléséről Jánoshalma
Város Képviselő-testülete, mint adományozó
minősített többséggel dönt.
Az elismeréseket a Polgármester adja át az
adományozottnak, hozzátartozójának vagy
megbízottjának az alábbiak szerint, ünnepi
alkalmakkor:
„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”
címet a Városi Pedagógus Napon,
„Jánoshalma
Város
Kultúrájáért”,
„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”,
„Jánoshalma Város Sportjáért” címeket a
Jánoshalmi Napokon,
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”
címet a Köztisztviselői Napon,
„Jánoshalma Város Egészségügyéért”
címet a Semmelweis Napon,
„Jánoshalma
Város
Díszpolgára”,
„Jánoshalma
Város
Tiszteletbeli
Polgára”, „Jánoshalma Város Életmű”
kitüntető címeket, továbbá a „Bátorság
érdemszalag” és „Az Év Vállalkozója”
díjat az augusztus 20-i ünnepi testületi
ülésen.
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Idősek karácsonya
képekben

HUNYADI
A Jánoshalm
i J áNÉPE
rási Hivatal hírei
J Á N O S H A L M I

2014. január

2014. január

A karácsony a közösség ünnepe
Csodálatosan szép délutánt töltöttünk el az Imre Zoltán
Művelődési Központban 2013. december 21-én. A fokolare lelkiség jánoshalmi közössége méltó karácsonyi készületet szeretett volna biztosítani a barátoknak, fiataloknak,
időseknek, családoknak, egyedülállóknak. Mindenki, aki
részt vett ezen a szép ünnepen megtapasztalhatta a kölcsönös szeretet jelenlétét, az ünnepi készülődés pillanatainak valóságos voltát. Megállhattunk egy rövid időre, hogy
megérthessük; a lényeg az egymásra figyelés és a szeretet
kifejezése mindenki iránt, mosollyal, kedvességgel, ünnepi műsorral, forralt borral, meleg teával, apró ajándékokkal.
A fokolare lelkiség fiataljainak üdítő játéka, a Szent Anna
iskola pedagógusainak énekszáma, a Hunyadi János általános iskola diákjainak betlehemes játéka, a zeneiskola növendékeinek fellépése tette még ünnepélyesebbé a
meghitt alkalmat.
Köszönjük a részvételt, minden kedves barát és ismerős szeretetét, az időt, az odafigyelést, a diákoknak és
tanáraiknak az áldozatos munkát, amellyel hozzájárultak
az ünnephez.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala

2013. évi munkájának eredményei
Jánoshalmán 2013. január 1-től kezdte meg működését a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala.

ban kialakítani, amely a közigazgatás gyors elérhetőségét biztosítja a
járás lakossága számára.

A Járási Hivatal illetékessége Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém településekre terjed ki.

Munkánkkal igyekszünk nemcsak a járás településeinek lakosságát szolgálni, hanem az önkormányzatok munkáját is segíteni. Havi
rendszerességgel lakossági fórumokat szervezünk megyei szakigazgatási szerv vezetők részvételével.

A Hivatal három épületrészben működik, a Törzshivatal és az
Okmányiroda a Jánoshalma Béke tér 1. sz. alatt, a Gyámhivatal az
Arany J. u. 13. sz. alatt, a Munkaügyi Kirendeltség a Kölcsey u. 12.
sz. alatt.
2013. év elejétől hétfői napokon hosszított ügyfélfogadást indítottunk a Hivatalban.
Mivel ügyfeleink visszajelzése nagyon fontos, rendszeres ügyfél elégedettség mérést vezettünk be. A mérést három alkalommal
végeztük és értékeltük, az eredmény az ügyfelek magas szintű elégedettségét tükrözte.
A Hivatalunk hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos végzésén
túl eredményesen dolgoztunk a következő területeken:
A járáshoz tartozó Önkormányzatokkal jó kapcsolatot alakítottunk ki.
Minden hónapban új, aktuális ügyfél tájékoztatókat készítünk munkánkról, amelyeket megküldünk az önkormányzatok, intézmények,
helyi újságok, önkormányzati honlapok számára. Ezúton is köszönjük az önkormányzatok támogatását abban, hogy ezek a tájékoztatók
eljuthattak a lakossághoz.
Nagy várakozással tekintünk a kormányablakok kialakítása elé,
amely az Okmányiroda területén valósul meg. A hivatalunkból 16 kolléga szerzett kormányablak ügyintézői végzettséget munkája mellett.
Olyan ügyfél-orientált közigazgatást szeretnénk a járási hivatal-

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008
2014. január 7.
Örömmel értesítjük Jánoshalma és Mélykút Városok lakosságát, hogy
2014 januárjában a Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt
közbeszerzési eljárásai befejeződtek. Az előkészítő munkák utolsó lépéseként
a kivitelező vállalkozóval a szerződés aláírására 2014. január közepén kerül
sor. A kivitelezési munkák hamarosan elkezdődnek. Az ivóvízminőség- javító fejlesztés
keretében sor kerül a projektcsoporthoz tartozó települések (tagok: Jánoshalma,
Mélykút) lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítására.

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 556.164.534. forint uniós
támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőségjavító Projekt megvalósítására. A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az
Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Felvételeinken a megajándékozottak, a két Szabó Gréta és a nagyapja
Gábor, a Hunyadi iskolások betlehemes játéka, valamint az est sztárvendége
Oszvald Marika látható. Köszönet a szervezőknek és fellépőknek az estéért!

Meghívó
Hugyi Ildikó

amatőr művész kiállítására
A kiállítás megtekinthető
2014. január 16 és
2014. január 22 között
Megnyitó:
Imre Zoltán Művelődési
Központ
2014. január 16-án 16 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várnak

Felhívás közös
zenélésre!
Jánoshalma Várossá nyilvánításának 25. évfordulója 2014. évben
lesz. Ennek tiszteletére a „Pöndölösök” citerazenekar várja minden jánoshalmi citerás és tamburás jelentkezését, egy közös fellépésre a Jánoshalmi Napok keretén belül!
Jelentkezni lehet:
Magyar Magdolnánál, a pondolosok05@citromail.hu email címen
vagy a 06 70/4593323 telefonszámon

A beruházás keretében Jánoshalma vízellátó rendszerének önálló fejlesztésére kerül sor, a
meglévő vízbázisra alapozottan új tisztítás technológia kiépítésével jön létre a megfelelő
minőségű ivóvíz, amelyet az új hálózati szivattyúk juttatják a települési elosztóhálózatba és
a víztoronyba.

.

A Járási Hivatalnál
16 kolléga szerzett
kormányablak
ügyintézői végzettséget
Bács-Kiskun megyében a kormányablak ügyintézői továbbképzést
161 fő végezte el 2013. nyarán, 2013. decemberében 233 fő végzett
a szakirányú továbbképzésen. Így összesen 394 fő végzett Bács-Kiskun megyében.
A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalánál 16 kolléga szerezte meg
a végzettséget, mindannyian megkapták bizonyítványukat.
A képzésen részvétel és a vizsgákra való felkészülés megszervezése nagy feladatot jelentett a hivatalnak, mivel a kollégák sokszor
távol voltak a képzés miatt és emellett az ügyfélfogadást is zökkenőmentesen biztosítani volt szükséges.
A tanulás próbára tette a kollégákat, hiszen a hivatalban a munkájukat is el kellett végezni, otthon a családban feladataikat teljesíteni.
A tananyag nagy terjedelmű volt, sokan szabadságukat is a felkészülésre használták fel.
A képzés nagyon hasznos volt, felkészült előadók, sokszor
szakigazgatási szerv vezetők oktattak.
Nagyon várjuk, hogy a tanultakat a gyakorlatban is tudjuk hasznosítani, megindulhasson a kormányablak Jánoshalmán is.
Jánoshalma, 2013-12-23.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI

A lefolytatott közbeszerzések során kiválasztott projekt résztvevők a következőek:
Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása: KREATÍV PROJEKT Gazdasági
Tanácsadó Kft.

2014. január 2.-tól növeltük az ügyfélfogadási időt, keddi napokon
is tartunk ügyfélfogadást.
A Hivatal munkájának megkezdése óta egy év eltelt, ebből az alkalomból rajz pályázatot írtunk ki a járáshoz tartozó iskolák tanulói számára.
Jánoshalma, 2014-01-03.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

FIDIC mérnök: MÜELL Mérnöki Iroda Bt.
Közbeszerzési szakértő: Piegelné Dr. Csényi Magdolna Ügyvédi Iroda
Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok: SETODO Szolgáltató Kft.
Kivitelezés: F&B Park – Invest Kft.

Jánoshalma – Mélykút
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy

az okmányirodában
2014. január 15-én,

szerdán technikai okok miatt az

ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!
(időpontfoglalás lehetséges előbbi vagy
későbbi ügyfélfogadási napra)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
tisztelettel meghívja az érdeklődőket

2014. február 5-én
(szerda) 16 órára

Tájékoztatjuk a Jánoshalmi Járás közigazgatási
területén lakókat, hogy A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalánál
2014. februárjától kezdődően havonta minden hónap második
péntekén 8-12 óráig NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ügyfélfogadást biztosítunk.

(Első ügyfélfogadás:
2014. február 14.)

Előadó: Krutzlerné Kovács Gyöngyi
BKMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Bajai
Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály osztályvezetője

Ügyfélfogadás helye: 6440.Jánoshalma,
Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadáson intézhető ügyekkel és az ügyfélfogadás megkezdésével kapcsolatos részletes tájékoztatás a későbbiekben kerül
közzétételre.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala Jánoshalmán, Mélykúton és Borotán is lakossági fórumot szervezett 2013. december hónapban. A fórumok témái
voltak: az új földforgalmi törvény rendelkezéseinek ismertetése és az épület feltüntetési kötelezettségek.
Az előadók a megyei földhivatal vezetői voltak:
Az előadások bevezetőjeként Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a Járási Hivatal vezetője színes diák levetítésével röviden bemutatta a Járási Hivatal tevékenységét és munkatársait.
Ezt követően Tóbiás Ferenc a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal vezetője tájékoztatást adott
arról, hogy Jánoshalmán a Járási Hivatalban földhivatali ügyfélfogadás kezdődött, és beszámolt annak kedvező tapasztalatairól.
Második előadóként Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető Kecskemétről részletes tájékoztatást adott az új földforgalmi törvény fontos rendelkezéseiről.
Végül Szénásné Ország Krisztina a Megyei Földhivatal vezető-helyettese felhívta a figyelmet az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változásokkal kapcsolatos bejelentési
kötelezettségekre (épületek feltűntetése ) amelynek minden ingatlan tulajdonos köteles eleget tenni.
A fórumok mindhárom településen nagy érdeklődés mellett zajlottak.
A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala szeretné a megyei közigazgatási szervek tevékenységét közelebb hozni a járás lakosságához, ezért folytatni kívánja a fórumok szervezését.
A következő fórumra 2014. február 5-én (szerdán 16 órakor kerül sor, ahol a nyugdíjbiztosítás 2014. évi aktuális kérdéseiről és a Jánoshalmán 2014. februárjától induló nyugdíjbiztosítási ügyintézésről lesz szó.
Jánoshalma, 2013. december 30.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Új év,
új ügyfélfogadási idő
Már kedden is van ügyfélfogadás az Okmányirodában és a BKMKH Járási Hivatal többi szervezeti egységénél!
Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. januártól kezdődően nem csak hétfőn,
szerdán és pénteken fogadjuk az ügyfeleket, hanem kedden délelőtt is. Korábbi ügyfélfogadási napjaink is megmaradtak, ezért akinek régi ügyfélfogadási rend kerül a kezébe és aszerint
keres fel minket nem fog zárt ajtót találni.
2014. évben is folytatódik a földhivatali ügyfélfogadás, valamint február hónaptól (első ügyfélfogadási nap: 2014. február 14. ) nyugdíjbiztosítási ügyfélfogadás is várja az ügyfeleket.

2014. január 2-től új ügyfélfogadási
rendünk a következő:

Tájékoztató
a nyugdíjbiztosítás 2014.
évi aktuális kérdéseiről
és a
Jánoshalmán 2014.
februárjától induló nyugdíjbiztosítási ügyintézésről

ügyfélfogadás megkezdése

a Jánoshalmi járás három településén

2013. október 16-tól a törzshivatalban heti egy alkalommal földhivatali ügyfélfogadás indult és 2014. február hónaptól kezdve ugyanitt
a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság is fogadja majd az ügyfeleket.

Jánoshalmán, az Imre Zoltán Kulturális Központ nagytermében
tartandó következő
lakossági, vállalkozói fórumra:

A fejlesztés keretében kistérségi rendszer kialakítására is sor kerül Mélykút központtal, és
egyedi megoldással Mélykút-Öregmajor településrész esetében.

Lakossági fórumok az új
földforgalmi törvényről

2013. november 28-án nyílt napot tartottunk a BKMKH Jánoshalmi
Járási Hivatalában, amely nagyon jól sikerült, a járás lakossága nagy
számban vett részt a rendezvényen.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt

5. oldal

Az előadás tárgyával, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladatés hatásköreivel kapcsolatos kérdéseket lehet feltenni előzetesen a
következő
e-mail címen: KrutzlerneKovacsGyongyi@onyf.hu

Várjuk Tisztelt Vendégeinket!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi
Járási Hivatal

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001
Fax: 06-77/999-621

E-mail cím:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

Járási Gyámhivatala

6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335
Fax: 06-77/999-620
E-mail cím:

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 800-1200 és 1300-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 800-1200 és 1300-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Okmányirodai Osztály

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-011 06-77/501-012
Fax: 06-77/999-621

E-mail cím:
okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 800-1200 és 1300-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

Nyugdíjbiztosítási
ügyfélfogadás

6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idő:
2014. február 14-től kezdődően minden
második pénteken:
800-1200

Munkaügyi
Kirendeltsége

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966
Fax: 06-77/999-622
E-mail cím:
bacsmmkjanoshalma@lab.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő, kedd, csütörtök: 800-1500
szerda: 800-1800

Földhivatali
ügyfélfogadás

6440 Jánoshalma,
Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idő: szerda: 800-1200
2014. január hó: 8, 15, 22, 29,
2014. február hó: 5, 12,19,26,

H u ny a dHUNYADI
i I s kNÉPE
ola hírei

J Á N O S H A L M I

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

6. oldal

2014. január

Luca-napi kotyolás

Itt kopog, ott kopog

2014. január

Hunya-diák

7. oldal

Szalagavató péntek 13.

Hosszú idő után újra megjelent egy diákok által írt és szerkesztett kiadvány a fenti címmel.
A szalagavató előtt jelent meg, hogy a bevétellel támogathassuk a végzősök ünnepségét. Verseket, riportot, szövegparódiát olvashat az érdeklődő a lapban, illetve diákjaink grafikáit tekintheti meg. Kisebb-nagyobb ügyetlenségek előfordultak a fogalmazásokban illetve a szerkesztésben, de szeretnénk a továbbiakban egyre színvonalasabban megjelenni, évente kétszer, a
szalagavató előtt és a ballagás előtt is, mindkét kiadványunkkal a végzősöket támogatva.
Köszönettel tartozunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a
bátorításért és az újság megjelenéséhez nyújtott jelentős segítségéért!

Matematika verseny
(alsó tagozat)

Izgatottan készülődtünk a nagy napra, vártuk, hogy hozzánk a Nyitnikék gyerekházba is megérkezzen végre a Mikulás.
Énekekkel, mondókákkal köszöntöttük neve napja alkalmából.
Az apróságok nagyon örültek a csomagnak és az ajándékoknak, amit kaptak tőle. Igazán szép, jó hangulatú délelőtt volt, örömmel teli.
Nyitnikék gyerekház

A Luca-napi népszokás, élő hagyomány óvodáinkban. Ilyenkor a nagycsoportos óvodások bekopogtatnak a többi
csoportokba és csupa jókívánságokat énekelnek. A Luca szalmából pedig nagy örömmel visznek haza egy maroknyit
a gyerekek a tyúkok alá, hogy jövőre jobban tojjanak.
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Katica csoport

Tanfolyami lehetőségek a
Hunyadi Iskolában!

„Rejtsétek Őt
szívetekbe, gyertek
velem Betlehembe!”

Mint minden évben, az idén is
izgatott alsósok serege lepte el a
felsősök folyosóját.
November 28-án újból elfoglaltuk
a fizika és a kémia előadókat, hogy
a matematika verseny őszi fordulóját megvívjuk. 45 felkészült, izgalommal teli gyerek várta a feladatokat. Becsületesen, figyelmesen
dolgoztak, hogy minél több pontot gyűjtsenek a második fordulóra.
Eredmények:
 	
4. évfolyam:
I. Rácskai Zoltán
II. Fehér Levente

III. Lencse Bálint és		
Majkuth Csenge
3. évfolyam:  
I.   Vörös Adrián
II. Dobos Csenge
III. Zámbó Zorka
Somosi Rebeka
2. évfolyam:  
I. Rencsár Bálint
II. Német Anna Sára
Horváth Tíbor
Takács Kristóf
III. Bogdán Hanna
Sok sikert a második, döntő fordulóhoz!!

Kortárssegítők

Ebben a tanévben a 12-13.N osztály vett búcsút a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolától, de sem a csípős hideg, sem a félelmet keltő dátumválasztás nem rontott a hangulaton, a borúlátó jóslatok ellenére a lányok gyönyörűek, a fiúk elegánsak voltak, a remekül megválasztott táncokat pedig légies könnyedséggel adták elő. A többi produkció is emlékezetes volt, sok szem nem
is maradt szárazon. Hatalmas munka volt idén is a szalagavató, de megérte, hiszen csodaszép estében volt része minden jelenlévőnek.
A pazar, türkiz színű szalagok méltó módon lettek felavatva, büszkén viselhetik őket végzőseink.

Gimnáziumi nyílt nap

Elsős osztályok
hagyományos faültetése

Novemberben tartottunk a rémi, borotai és jánoshalmi nyolcadik osztályos
tanulóknak egy nyílt nyelvórát, angol, német és francia ízelítő feladatokkal.
Célunk az volt, hogy lássák iskolánkat belülről is, megismerkedjenek legalább a nyelvtanárok vidám és lelkes csapatával, valamint hogy kedvet kapjanak a jánoshalmi gimnáziumot választani. Mindenképpen indítani szeretnénk
szeptembertől egy 9-es osztályt, hogy egyrészt folytatni lehessen a 8 osztályos gimnáziumot, másrészt hogy ne szűnjön meg az 50 éves múlttal rendelkező gimnázium Jánoshalmán.

A hagyományokhoz híven az idén is elültették a legkisebbek a fájukat.
December 2-án, a hosszú, meleg őszi napok után leesett az első hó!! Boldogan fogadták a picik az 1-2 cm-es havat, de izgalommal lesték, mi lesz vajon
az elsősök fáival? Magyari Laci bácsi és Kármán Laci bácsi azonban dacoltak a kemény földdel, jókora kis fészkeket készítettek a szép növényeknek.
Köszönet érte!! A kicsik pedig büszkén ültették a kiválasztott helyekre a fákat
és ígéretet tettek, hogy gondozni, felügyelni fogják őket! Azon a napon többször is megnézték az ő fáikat!!

A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola tájékoztatja a térség lakosságát, hogy a

TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0002 számú
„Képzési esély biztosítása Jánoshalma és vonzáskörzetében”
A tizenéves fiatalok számára sok vonatkozásban kortársaik véleménye az
elsődleges. Ezt figyelembe véve szerveződött a környék hat iskolája pedagógusainak közreműködésével és a GYEP Iroda támogatásával egy program kortárssegítő diákok felkészítésére.

elnevezésű projektjének keretén belül
informatikai ismeretek fejlesztését célozta meg.
A projekt alapvető céljai: a tartósan csökkent munkaképességű felnőttek; a
GYES-en, GYED-en lévő édesanyák, továbbá a munkával nem rendelkező
lakosság gazdasági versenyképességének, valamint munkaerő-piaci
elhelyezkedési esélyeinek növelése.

Különleges ajándék a Mikulástól
December 6-án reggel korán keltem, anyának nem is kellett ébresztenie.
Nagyon izgatottan lestem ki az előszobába, az ablakba, hogy éjszaka rakott-e
valamit a Mikulás a szépen kitisztított csizmámba.
Egy gyönyörű nagy csoki mikulás mosolygott rám, virgács sehol. Nagyon
megnyugodtam, hogy akkor minden rendben, ebben az évben nagyon jó voltam.
Így vidáman indultam az iskolába, ahol közösen várhattuk a Mikulást.
Hanem ott nem a megszokott módon látogatott meg bennünket a Mikulás. Reggel egy levelet kaptunk tőle. Érdeklődve, és egy kicsit elszomorodva hallgattuk a sorokat, amit írt. „Ti már nagyok vagytok…” kezdte, és hogy
most nem a megszokott ajándékosztás lesz. Csendben hallgattuk. „Ma kirándulni viszlek benneteket. Igen kirándulni, és nem képzeletben. A busz már vár
benneteket, és Szegedre visz mindenkit korcsolyázni!” Nem hittem a fülemnek: KORCSOLYÁZNI? Hirtelen akkora hangzavar lett, hogy azt sem tudtuk
hogyan örüljünk.
Pillanatok alatt összekészültünk, és indultunk is. A 4. a-sok is velünk jöttek.
A busz tényleg ott várt minket a buszmegállóban. Indultunk Szegedre. Én még
soha nem korcsolyáztam, de az osztálytársaim sem. Kicsit izgultam!
Egy órányi utazás után már ott is voltunk.
Ági néni mindenkinek bérelt korcsolyacipőt, majd segített felvenni. Az öltözőben is nehezen maradtam talpon azon a vékonyka élen, mi lesz a jégen?

A projekt keretében megvalósuló 50 órás, teljesen ingyenes
informatikai képzésekben részt vehetnek:
 megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők;
 35 év alatti vagy 50 év feletti tartós munkanélküliek;
 Gyes-en, Gyed-en lévők, gyermekgondozásból a munkaerőpiacra
visszatérők;
 pályakezdő fiatalok.
A TANFOLYAM IDEJE ALATT GYERMEKFELÜGYELETET BIZTOSÍTUNK A
GYES-EN, GYED-EN LÉVŐ, A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ FELNŐTTEK GYERMEKEI
SZÁMÁRA.
Továbbá a jelen képzési program megvalósításával egyidejűleg nem vehet részt a jelentkező
más hazai és/vagy európai uniós forrásból támogatott informatikai képzésben.

További felvilágosítást kérhet
Kiss Hajnalkától.
Elérhetőségei: 06-30/681-4711,
hajnall.kiss@gmail.com

December 21-én a Hunyadi Iskola dísztermében a betlehemi csodának
lehettünk részesei.
Évek óta hagyomány, hogy advent idején meghívjuk nyugdíjas kollégáinkat, és együtt töltünk néhány órát, beszélgetünk múltról, jövőről, megosztjuk
egymással örömünket, bánatunkat. Ezt a délutánt színesítette a 2. a osztály
és a 7. G néhány tanulójának előadása, akik Lógó Tiborné, Bunyevác Hajnalka és Patocskainé Vízvári Klára pedagógusok vezetésével betlehemes
műsorral leptek meg bennünket.
A gyerekek szívet melengető előadása után szépen terített asztal várta
vendégeinket a feldíszített nevelői szobában, s a finomságok falatozása közben mindannyian megkereshették apró ajándékukat a karácsonyfa alatt. A
meghitt beszélgetés közepette koccintással kívántunk egymásnak sok örömet, jó egészséget, kitartást az új évre.

Decemberben sikeresen lezajlott a Hunyadi Iskola első csoportjának harminc órás tréningje. A hetedikes, tízedikes és tizenegyedikes önként vállalkozók december 6-7-én és 13-14-én egész napos foglalkozások keretében
készültek fel arra, hogy a jövőben kortársaik segítői lehessenek különböző
téren, akár lelki problémáik megoldásában, akár a közösség feszültségeinek
oldásában. Játékos formában önismereti, problémamegoldó, empátiaerősítő
és konfliktuskezelő gyakorlatokat végeztek el.
A program két tanéven ível át, remélhetőleg jótékonyan hat majd diákjaink, iskolánk életére.

2 perc és a jégen voltunk. Hatalmas jégpálya, mint a tévében. Én először csak a pálya szélébe kapaszkodva lépegettem a jégen. Nagyon csúszott. Elestem vagy ötször, de beljebb merészkedtem. Azután már nem számoltam hányszor ért a fenekem a jéghez, de az biztos, hogy egyre jobban
tudtam csúszni, és talpon maradni. A végén már minden segítség nélkül róttam a köröket.

Ági néni velünk korcsolyázott, Julika néni a lelátóról figyelt minket.
Három órát koriztunk. Nagyon, nagyon élveztem.
Azért nagyon jó, hogy az anyukám készített váltás nadrágot a táskámba,
mert így nem a vizes ruhámba kellett hazáig utaznom. A pálya bezárt, de még
nem indultunk haza. Megnéztük a Tiszát, mert már sokat tanultunk róla. Azután játszottunk a Múzeumnál a játszótéren. Közben még a Mikulást is láttuk
elsuhanni az úton.
Sötétedett mire hazafelé indultunk. A buszon sokat énekeltünk. Jól elfáradtam, de a többiek is.
Köszönöm szépen a 46 társam nevében is Ági néninek, Julika néninek és
mindenkinek, aki segítette a Mikulás munkáját, hogy nekünk ilyen szép ajándékot hozhatott.
Ez volt életem legjobb Mikulás ajándéka!
Matuz Nikolett 4. c
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Moziban jártunk
December
3-án az ötödik évfolyamos tanulókkal ellátogattunk a megújult Kiskunhalasi Filmszínházba. Izgatottan várták
már a Mikulás
mentőakció
című mesét, a
háromdimenziós vetítés
varázsát. A gyerekek nagyon élvezték ezt a délutáni kikapcsolódást. Az ötödikeseket a negyedik évfolyamos tanulók is követték, és ők is hasonló élményekkel gazdagodtak. Reméljük, hamarosan ismét lehetőségünk nyílik ilyen
programra.
Sódar Balázs

Szent Miklós püspök látogatása

D e c e m ber
6-án
ismét ellátogatott hozzánk Szent
Miklós püspök. Kicsik és
nagyok csillogó szemmel hallgatták dicséreteit, intelmeit, tanácsait.
Ezután minden gyermek lelkesen fogadta a fenyőággal díszített piros csomagot. Sok
vers és dal idézte fel ezen a napon óvodánkban és iskolánkban Szent Miklós
DÖK
életét.

Miklós püspök a templomban

December 8-án az intézményi szentmise végén, a gyermekek nagy örömére, megérkezett a Mikulás. Meghallgatta a diákok köszöntő verseit, majd Zsolt
atya kérdéseire válaszolva elmondta, hogy sok dicséretre érdemes gyermekről van tudomása. Természetesen ajándékot is hozott, mindenki egy csokimikulással térhetett haza. Kedves Miklós püspök, várunk jövőre is!
Enesei Péter

„Szép Magyar Beszéd” verseny
az 5-8. évfolyamokon
Iskolánkban
2013.12.18án került megrendezésre a
„Szép Magyar
Beszéd” elnevezésű verseny, melyet
felső tagozatos tanulóink
számára hirdettünk meg.
Összesen 14
tanuló vett
részt a versenyen, bemutatva többek között Fekete István, Janikovszky Éva írásainak egyegy részletét. A versenyzők – ügyelve a szöveghűségre, szünettartásra, hangképzésre és más fontos szempontokra - határozottan, felkészülten olvasták
fel a magukkal hozott szövegeket. Az igencsak tapasztaltnak nevezhető felsős
tanulók a kötelező szöveg – Boldizsár Ildikó: Lázár Ervin öröksége - bemutatásával is kiválóan helytálltak. A zsűri tagjainak: Horváthné Sörös Anitának,
Pusenszkiné Papp Beatrixnak és Keresztesi Tímeának nem volt könnyű dolga
a döntés meghozatalánál. Végül a következő eredmények születtek:
I. helyezett: Csima Natália 5.a osztályos tanuló, II. helyezett: Bognár Edmond
6.osztályos tanuló, III. helyezett: Takács Ivett 5.b osztályos tanuló, különdíjas
Dobos Zsófia 5.a osztályos tanuló. A verseny magas színvonalát az igényes
szövegválasztás, az élménygazdag előadásmód, a nyugodt légkör megteremtése és a pontos szervezés is emelte.
Kuklis Andrea

Advent a várakozás ideje

Adventus - latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI.
századra nyúlik vissza, Jézus
születésének
ünnepére való
felkészülés időszaka. Tágabb
értelemben a
reményteli várakozás, a lelki
készülődés ideje. Eredetileg
40 napig tartott
(Jézus negyven
napig böjtölt a
pusztában), ám
a Gergely pápa által bevezetett naptárreform négy hétre rövidítette. Régen
a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig
szentmisére jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte előtt tartott miséket
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A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2013. december 20-án rendezte meg szalagavató ünnepségét a Városi Sportcsarnokban. Három szakiskolai, egy szakközépiskolai és egy technikus osztály kereken 100 végzős tanulójának tűzték fel osztályfőnökeik az est folyamán a vén diákot jelképező szalagot

aranymisének vagy roraténak nevezték.
A jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákjai és pedagógusai
rendszeresen részt vettek a hajnali roratékon. A közös élmény és ráhangolódás vonzerejét fokozta a szentmise után közösen elköltött reggeli az iskola ebédlőjében, a szorgalmasan korán kelőket meleg tea és szendvics várta.
A legtöbb hajnali misén résztvevő diákok kisebb jutalomban részesültek.
Kucsora Bernadett

Közös Karácsonyi
Gyertyagyújtás a
Katolikus Óvodában
Idén is, mint minden évben az adventi időszakban lehetőséget adtunk a szülőknek és a gyermekeknek, hogy mindenki szívében megszülethessen a Kisded. Közösen készítettünk adventi koszorút, díszeket, majd a gyermekekkel mézeskalácsot sütöttünk. December 20.-án, pénteken meggyújtottuk a 4.
gyertyát is az adventi koszorún. Ezen az ünnepségen az iskolásaink betlehemi játékát láthatták a vendégek és a gyermekeink, majd minden csoport megmutatta, mennyi éneket és verset tanult erre az alkalomra.

Nagy vagy!

December 13-án pénteken délután Kiskunhalason a Kertvárosi Általános
Iskola a TV2-ből ismert Nagy Vagy! Című vetélkedő mintájára játékos családi ügyességi versenyt szervezett hasonló címmel, amelyen hat iskola képviseltette magát 10-10 fővel a következő összetétellel: 4 felnőtt (2 nő és 2 férfi),
4 felső tagozatos tanuló (2 fiú és 2 lány), 2 alsó tagozatos tanuló (1 fiú és 1
lány). Az induló intézmények: Kertvárosi Általános Iskola (Kiskunhalas), Fazekas Mihály Általános Iskola (Kiskunhalas), Szent József Általános Iskola (Kiskunhalas), II. János Pál Katolikus Általános Iskola (Kecel), Kunfehértói Általános Iskola, Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola (Jánoshalma). A
nyolc versenyszám egy csöppet sem volt egyszerű, az ügyességen és a gyorsaságon kívül a csapattagok közötti összhangra is nagy szükség volt. Ízelítőül a feladatokból: óriás bugyogóban járás, síléccel akadálypálya teljesítése
közösen, rekeszekkel „mocsárjárás”, gúlaépítés emberekből stb. Csapatunk
ügyesen vette az akadályokat, párszor elsők is voltunk egy-egy számban, de
a szabálytalanságok miatt (először találkoztunk a feladatokkal, így nem ismertük a szabályokat) sok bűntetőpontot levontak tőlünk. A végén két halasi és a
keceli iskolát magunk elé engedve a negyedik helyet szereztük meg. A délután
meglepetése Katus Attila világ- és Európa-bajnok aerobik sportoló megjelenése volt, aki önzetlenül végigküzdött egy-egy versenyszámot minden csapattal, és ezzel osztatlan sikert aratott. Szeretném megköszönni csapatunk tagjainak a részvételt, az összetartó versenyzést. Ők a következők: Horváthné
Kocsis Tünde, Nemes Brigitta, Magyar Róbert, Kovács Patrik, Bogdán Patrik,
Tóth Dominika, Holczimmer Szabina, Stibrik Adél, Herczeg Kinga. Köszönettel tartozok egy kedves szülőnek, Tóth Tímeának, amiért autójával segítette a
helyszínre való utazásunkat.
Komáromi Róbert

Ünnepi vacsora a Szent Anna
Katolikus Intézményben
Van egy nap az évben, amikor meg kell állni, elgondolkozni, örülni vagy akár

hiányolni. A karácsony ereje abban mutatkozik meg, amit ilyenkor érzünk. A
varázslat abból áll, hogy meríteni tudunk a szeretetből, amit ilyenkor adunk
és kapunk.
Ez a varázslat történt meg iskolánkban december 17-én, amikor az intézmény
fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából a hagyományosan minden
évben megrendezésre kerülő karácsonyi vacsorát nemcsak a jelenleg az óvodában és iskolában dolgozók részvételével tartottuk meg, hanem az ünnep
alkalmából meghívtuk az összes nyugdíjas, illetve régi kollégát.
Nagy örömünkre mindenki elfogadta a meghívást, és teljesen megtelt a gyönyörűen megterített ebédlő. Jelenlétével megtisztelt bennünket Kerpits Miklós
EKIF elnök úr, Bányai Gábor országgyűlési képviselő úr, valamint Czeller Zoltán polgármester úr is.
Az év legszebb ünnepére szánt gondolatait osztotta meg velünk Horváthné
Sörös Anita igazgatónő, Gyetvainé Kaszás Eszter óvodavezető. A zenei aláfestésről Mészáros Gábor, Buzder Mónika és Sódarné Szilvia gondoskodtak.
A lélekemelő műsor után a finom vacsora következett, amiért Haug Andrásnak mondunk köszönetet.
Ez a karácsonyi szeretet, csend és béke legyen velünk egész évben, amit
megtapasztaltunk ebben a találkozásban.
Salac Éva

Mesemondó verseny

„A mesék olyanok, mint némelyik derék ember: amint vénülnek, úgy szépülnek.”
(Andersen)
A mesék mágikus világában mindenki, mesemondó és mesét hallgató egyaránt részesült a csodában, az izgalmas kalandban és lelki táplálékban; ha
csak néhány órára is, de találkozhattunk ezzel a csodával, az iskolai mesemondó versenyeken.
A gyermekek korcsoportonként mutatkozhattak be a közönségnek.
A zsűri a versenyzők értékelésénél figyelembe vette a szövegválasztást, tudást, - értést, meseszerkezet megtartását, mesei formulák és fordulatok,
csattanók megjelenítését, a tiszta artikulálást, a természetes beszédritmust
és hanglejtést, szünetek, hangsúlyok érzékeltetését; a közönséggel való kapcsolattartást.
Mindezek alapján az következő eredmények születtek:

Alsó tagozaton:
III. Schweizer Rómeó 3.a
1-2. osztály: I. Balázs Márk 2.b
Felső tagozat:
II. Boros Edina 2.b
I. Mike Márk 5.b
3-4. osztály: I. Mike Dávid 3.b
II. Dudás Aliz 5. a
II. Kenderesi Kíra 4.a
Berta Virág 6.
Gratulálunk a helyezetteknek!

A fanfárok hangjaira vonultak be a tanulók osztályfőnökeik vezetésével

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak Taskovics Péter főigazgató tűzte fel a szalagot

A szalagtűzés ceremóniája

Jacsóné Szabó Erika

Korcsolyáztunk Baján

Taskovics Péter főigazgató az ünnep alkalmából köszönti a végzős diákokat

Kivonulás

A 11.A osztály bajor sörtáncot adott elő

December 20-án pénteken délután 27 tanulóval korcsolyázni mentünk Bajára
a műjégpályára. Ezzel a különleges téli sporttal kezdtük el a karácsonyi szünetet. A résztvevők többsége már évek óta rendszeresen jár velünk „korizni”,
ők számtalan trükköt tudtak mutatni a jégen, de voltak kezdők is, akik a nap
végére szintén magabiztosan csúszkáltak. A gyermekeknek lesz még lehetőségük gyakorolni ebben a szezonban, hiszen terveink szerint januárban kipróbáljuk a Szegedi Műjégpályát is.
Komáromi Róbert

Zenei élet decemberben

Mozgalmas hónapot tudhat maga mögött iskolánk énekelni szerető apraja-nagyja.
Decemberben rendeztük meg házi énekversenyünket. Ahogy minden évben
ez idő tájt lenni szokott, csengő gyermekdalolástól volt hangos folyosó és
udvar, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a megfelelő felkészülést
követően igazán színvonalas produkciókat hallhattak vendégeink. A legtöbb
versenyző profikhoz méltóan küzdötte le izgalmát, előadásukon a „drukk”
mit sem változtatott, ezért nem meglepő, hogy a zsűri jó néhány különdíjat
is kiosztott. Minden indulónak szívből gratulálunk, és köszönjük az élményt!
Iskolánk meghívást kapott az Idősek Karácsonya elnevezésű városi rendezvényre, ahol az irodalmi műsorszámokon kívül alsó és felső tagozatos énekkarunk is bemutathatta ünnepi repertoárját. Mi, szakkörvezetők kis szólistáinkért is izgultunk (Dobos Zsófia, Berta Jázmin), hiszen nagyközönség előtt először énekeltek egyedül. Azt hiszem, túlzás nélkül állíthatom, hogy a meghatódottság sok néző szemébe csalt könnyeket.
„Aki énekel, kétszeresen imádkozik.” Bár Mennyei Atyánkkal bárhol beszélgethetünk, mégis felemelő élmény volt énekelni templomunkban advent negyedik vasárnapján, a Jánoshalmi Római Katolikus Egyházközség által szervezett karácsonyi hangversenyen. Műsorunkban elsősorban a gyermekekhez
közelebb álló könnyűzenei műveket szólaltattunk meg. Az ünnep közelsége,
a meghitt, hideget feledtető hangulat - azt hiszem - maradandó emlékké vált
bennünk, szereplőkben és a koncertet jelenlétükkel megtisztelő hívőkben is.
Buzder Mónika

Lelki nap az iskolában

Advent időszakában vártuk a kis Jézus születésének ünnepét, helyet készítve annak, aki közénk jött, emberré lett. Gyermekeink többek között december 20-án lelki nappal is készültek a Kisded fogadására. Ezt megelőzően egy
délelőtt a nagyobbak szentgyónáshoz is járulhattak, ahol sok diák megtapasztalta az Úristen irgalmas szeretetét, így tiszta szívvel várták a karácsonyt. A
lelki napot szentmisével indítottuk, hogy Jézussal találkozva az Ő keresztáldozatában részt vegyünk, majd Pribitek László, Nagyidai Zsolt plébános atyák
és Toldi Norbert káplán atya irányításával folytak osztályonként a lelki foglalkozások. A délelőtt folyamán a gyermekek osztályfőnökeik koordinálásával családias légkörben kézműves és irodalmi foglakozásokon vettek részt.
Köszönet az atyáknak a tanításért, köszönet, hogy megosztották tapasztalataikat, gondolataikat velünk.
Kasziba Magdolna

A 12.K osztály válogatottja

Keringő
A
z
ünnepség
az iskola
aulájában a
hagyományos szalagavató bállal folytatódott.

A 12.B osztály Amerika felfedezését értelmezte újra

Az operaház fantomja

Palotás

A végzős tanulók közös dallal búcsúztak. (ének)

Emberek sorban szálltak fel egy
buszra. Egy szűk szoknyás lány hiába próbált fellépni a lépcsőre, túl
szűk volt a szoknyája.
Gyorsan hátranyúlt és kissé leengedte a cipzárat. De még így sem
ment, úgyhogy még egyszer hátranyúlt és többet engedett a cipzárból.
Végül a fiatalember mögötte megunta és a derekánál átfogva feltette
a hölgyet a buszra.
– De uram, hogy merészeli ezt,
hiszen teljesen idegen! – méltatlankodott a hölgy.
– Kisasszony, amikor már másodszor próbálta a sliccem cipzárát
lehúzni, kezdtem úgy érezni, mintha nagyon jó barátok lennénk – válaszolt mosolyogva a férfi.
Egy fiatalember a vonaton feltűnően nézi a vele szemben ülő lányt,
aki testhez álló pulóvert visel.
– De szép pulóver! – próbálkozik
az ismerkedéssel.
– Eredeti teveszőr – mondja a
lány.
– A púpokból mindjárt gondoltam.

Állampolgársági eskű

2013. december 11-én a délvidéki Óbecséről öten érkeztek a polgármesteri hivatalba, akik állampolgársági esküt
tettek a polgármester úr előtt.
A magyar állampolgárság megszerzéséhez gratulálunk és minden jót kívánunk nekik!.
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70 éve született a szegedi balett élet megteremtője
Jánoshalmán, Imre Zoltán gyermekkorának helyszínén is megemlékeztek az egykori Mester születésének 70. évfordulójáról. A program első részében a helyi iskolások tánctudását láthattuk a színpadon. A második részében

Gyémánt Csilla színháztörténész
kiemelte, hogy ő olyat hozott létre Szegeden, ami azóta is tovább él, és formálódik.
A Szegedi Kortárs balett tagjai Az
Imre Zoltán nevét viselő művelődési
házba Jánoshalma vezetőinek meghívásából érkeztek Jánoshalmára. Az emlékező műsor záró blokkjában, részleteket
adtak elő legkedvesebb darabjaikból. A
Rítus, a Stabat Mater (Jézus születését,
életét és kereszthalálát az anyja Szűz Mária szemszögéből bemutató darab)
valamint a Carmina Burana balettokból. A szegedi táncosok egykori világhírű koreográfusuk 90 éves édesanyjával is találkoztak. Reméljük hamarosan
ismét láthatunk a szegedi Kortárs Balett műsorából városunkban.

Imre Zoltán életútját ismerhettük meg.
Gyémánt Csilla művészettörténész vis�szaemlékezésében elmondta: az elmúlt
év novemberében ünnepelte volna 70.
születésnapját az Erkel-Ferenc-díjas táncos-koreográfus, aki németországi vendégszereplést követően a tengerentúlon szerzett szakmai tapasztalatot. Legismertebb munkája a Teremtés, valamint
a Rómeó és Júlia koreográfiája. Imre Zoltán első kézből hozta haza a nyugati világ
nyitottságát, szakmai szabadságát.

„Kérlek.,
segitsetek!"
Az orrából csövek lógtak, ami az arcán fura zöld csőben végződött.
Kétes kinézetű géz is volt valahogy az arcán. Ki ez a botra támaszkodó öreg" ember? Ő lenne? Hazaengedték a kórházból? Ez valóság?
— cikáztak a gondolataim. Aztán feleszméltem, meghallottam; „Kérlek.
segítsetek!”
Kiadták a kórházból őt egy olyan házba, ahol nincs semmi, ahol nincs
senki. Nem tudom, hogy az orrából ki lógó csövek csak félelmetes é
bizarr látványt nyújtanak, egyébként ártatlanok?
A tévében, a filmekben azt" adják a kórházas sorozatokban, hogy ha
hasonló sorsú emberrel találkoznak, akkor szólnak a nővérek, vagy az
orvosok a szociális gondozónak és máris olyan helyre viszik a kórházból,
ahol hozzáértő emberek figyelnek rá.
Akkor most mi van? Az orron keresztül etetni valakit az még a „normális” vagy a „nem kell vele törődni”, vagy a „majd lesz valahogy” kategóriába tartozik? Sokkoltak a gondolatok.
Ott, ahol volt, nem maradhatott! Tudtam, hogy olyan ember segítségét
kell kérni, akit már nem sokkol az elesettség, aki képzett annyira, hogy
tudja, mit kell tenni ilyen helyzetben. Szakember kell!
Tele - a visszautasítástól való - félelemmel nyitottam be a szociális otthon kapuján, Még soha nem voltam ilyen helyen. Mi lesz, ha azt mondják, nem tehetnek semmit?
Intézkedtek azonnal.
Gyorsan bekerült az otthonba! Amit nem hittem, csak reméltem!
Az épületbe lépve a szeretet melege simogatta az arcomat, összeszorult torkom a meggyőződéstől, hogy jó helyre került! A nővérek kedvesen a nevén szólították, már várták! Miután megismerték a zárójelentését, rögtön elkezdték a gondozását, etették. fürdették, tiszta ágyba fektették, Nem ítélkeztek
Amikor szegénységről, betegségről van sző, akkor jobb esetben szemérmesen elfordulunk. Azt gondoljuk: ez velünk, a közelünkben nem történik meg, csak másokkal, valahol messze, akiket nem ismerünk, vagy
ott a tekintélyt parancsoló kapun belül, ahova nem lehet belátni, amiről
talán tudjuk, hogy létezik, de bízunk benne,. hogy ennél többet nem kell
tudnunk róla!
Én már tudom, hogy ebben az intézményben melegszívű emberek
dolgoznak, akik nem ítélkeznek, akik segítenek. Megfogják a lakó kezét,
megsimogatják a lelkét a szeretetükkel. Láttam egy kicsit varázsolni is
tudnak. Néhány óra alatt a rozzant szürke ember a bizarr csöveivel az
orrában „kivirult".. Színe lett a szemének és tervezte a jövőjét.
Azok a dolgozók ott a falakon belül nap, mint nap az elesettekkel foglalkoznak. Gyakran olyanokkal, akik nem is tudnak maguk felöl, és olyanokkal, akik a nővéreknek köszönhetően méltósággal tölthetik életük
utolsó napjait.
Köszönet mindegyikőjüknek!
lúhhh !!!
Ezzel vége is lehetne!
Kibeszéltem magamból a megrázó élményt, ami elmondhatatlanul felkavart!
De jött egy másik döbbenet!
Hol van a köszönet, a megbecsülés, a hála, az én mennyiért csinálnám ezt?" gondolata!
Vajon mit kapnak ezek az emberek azért, hogy leveszik ezt a gondot,
ezt a terhet társaik válláról, lelkiismeretéről?!?
Mert, ha valamit hivatásnak lehet nevezni, akkor ez AZ !!!
Mit kapnak ezért tőlünk, többiektől???
Azért, hogy elfordulhassunk!
Azért, hogy ne vehessünk róla tudomást!
Azért, hogy gondtalanul élhessünk!
Azért, hogy nyugodtan nyaralhassunk!
Azért, hogy zavartalanul hizlalhassuk a bankszámláinkat!
Azért, hogy ítélkezhessünk!
Azért, hogy azt hihessük: velünk ilyesmi nem fog történni! Vagy, ha
mégis, akkor majd a saját kórházunkban a saját orvosaink, a saját ápolóink fognak kiszolgálni minket!!!
És, ha mégsem ?

Képünkön Pataki András és Az
1986-ban hazatérő művész egyik
tanítványa,Juronics
Tamás Kossuth-díjas művész, a társulat művészeti vezetője Imre Zoltán
édesanyjával(balról)
és Dr. Gyémánt Csillával (jobbról)

A Gazdakör tagságának a diktatúra által való kisemmizése 1949-bne történt. Az Arany János utcában lévő székházat 1950-bne egyszerűen elvették, mely 590/1 hsz. B 14 sorszám alatt volt, az ott lévő könyvtárral együtt.
Kálvária u. 4. szám alatt lévő 7136 számú telekkönyvi betétben bejegyzett székházat 1937-ben 9500 Pengőforintért vásárolták a gazdák. Felépítették, raktárakkal ellátták, ott több napon növényvédő-szert tároltak. Ezt 1949ben elvették, semmi kárpótlást nem kapott a Gazdakör Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesülete. 1990-ben az újjáalakulás után semmiből kellett talpra állni a Gazdakörnek.
Ma a legnagyobb feladat az, hogy megfeleljen a 21. század kihívásainak,
és az, hogy a tagok érdekképviseletét ellássa.
(vége)

Dági József

NÖVÉNYVÉDELMI
TANFOLYAM/TOVÁBBKÉPZÉS
A növényvédő szerek használata veszélyes tevékenység, emiatt felhasználásukat szigorú előírások szabályozzák. A termelőkre vonatkozó legfontosabb előírásokat, a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.)
FVM rendelet részletesen tartalmazza.
Ennek értelmében a korszerű növényvédő szerek egy részének vásárlása,
kijuttatása továbbra is engedélyhez kötött. I., II., forgalmi kategóriájú növényvédő szert csak olyan személy vásárolhat, juttathat ki, aki rendelkezik az erre
feljogosító, érvényes forgalmazási-, vásárlási-, és felhasználási engedéllyel,
úgynevezett „ZÖLD KÖNYV”vel.
A vásárlási engedéllyel (ZÖLD KÖNYV) rendelkező termelő:
• II., III., forgalmi kategóriájú növényvédő szert szabadon, I., forgalmi kategóriájút, növényvédelmi szakmérnök/növényorvos által kiállított vénnyel
vásárolhat, a növényvédő szereket Önmaga, illetve közvetlen családtagjai számára kijuttathatja
• Alkalmazottként növényvédelmi munkakörben dolgozhat, raktáros lehet
olyan növényvédő szer raktárban, ahol csak II., illetve III. forgalmi kategóriájú növényvédő szert tárolnak
• II., III. forgalmi kategóriájú növényvédő szert forgalmazó kiskereskedelmi egységet (gazdabolt) engedélye alapján, I. forgalmi kategóriájút, felsőfokú növényvédelmi végzettségű szakember felügyeletével üzemeltethet,
ott eladó lehet
• Engedélye önállóan nem jogosítja fel birtokosát, hogy más számára szolgáltasson (permetezzen), csak úgy, ha felsőfokú növényvédelmi végzettségű szakemberrel szerződést köt munkája felügyeletére.
Az engedély érvényessége a kiállítástól számított 5 év, annak leteltet után
az engedély érvényét veszti, tehát meg kell újítani, 8 órás továbbképzés keretében, ami nem vizsgaköteles.
Azok számára, akik engedéllyel nem rendelkeznek, az engedély megszerzéséhez 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamon kell részt venniük, ami vizsgával zárul.
Tájékoztatom mindazokat, akiknek nincs engedélyük, de szükségük
van rá, illetve lejárt az engedélyük és hosszabbítani kívánják, hogy 2014.
január 16-án 16 órakor Jánoshalmán, a Gazdakör székházában (a piac
mellett) „ZÖLD KÖNYVES” felkészítő, illetve hosszabbító képzés indul.
További információ: Sejben Tamás		
Tamás Ferenc
növényvédelmi felügyelő BKM KH NTI
növényvédelmi szakmérnök
Tel.: 20/479 8007			
20/539 7537

11. oldal

Fabrikett árusítás!

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Imre Zoltán Erkel-díjas táncművész, koreográfus 1943. november 8-án született.
Nádasi Ferenc és felesége, Marcella növendékeként 1960-ban fejezte be tanulmányait
az Állami Balett Intézetben. 1964 és 1968 között Szegeden, 1968-tól 1970-ig Düsseldorfban, azt követően pedig Stuttgartban lépett fel. Már 1962-ben koreográfusi megbízást is
kapott Vaszy Viktortól a Szegedi Nemzeti Színház operaigazgatójától. 1967 és 1970 között
koreográfusi tanulmányokat folytatott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 1968-ban
Szervánszky Endre zenéjére készült Metamorfózis című koreográfiájával elnyerte a Kölni Koreográfiai Verseny első díját. 1972 és 1975 között a kölni Operaház táncos-koreográfusa tisztséget töltötte be.
Pályafutása a darmstadti Táncszínházban folytatódott, majd tagja lett a londoni Rambert Balettnek. Az 1980-as évek közepétől - kezdetben vendégkoreográfusként - itthon
alkotott. Nagy sikert aratott például Bartók Táncszvit című művére készült koreográfiája,
amelyet a Fővárosi Operett Színház balett együttesének készített.
1986-ban művészeti tanácsadó koreográfusként csatlakozott a Bokor Roland vezetésével újraszerveződő Szegedi Nemzeti Színház balett-tagozatához, majd 1990-től három
éven át a Szegedi Balett művészeti vezetője volt, ezt követően pedig Győrbe szerződött.
Nevéhez fűződik többek között a Metamorfózis, a Vágy és áhítat, a Formák viadala, az
Asszonyszerelem - asszonysors című darabok koreográfiája. Ő készítette a Fővárosi Operett Színház Őrült nők ketrece, Szép Heléna című előadásainak táncait és az Össztánc
című vígszínházi mozgásszínházi produkciót is. Munkásságának elismeréseként 1991-ben
kapta meg az Erkel Ferenc-díjat. 1997. június 30-án bekövetkezett haláláig több magyar
színház, többek között a Magyar Állami Operaház számára készített koreográfiákat.

A G a z d a kö r h í r e i
100 éves Jánoshalmán
a Gazdaköri mozgalom

HUNYADI NÉPE

2014. január

MEGHÍVÓ
A Felső-Bácskai borok 24.
nemes versenyét

rendezi meg Jánoshalmán a Gazdakör
Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesülete.
Borverseny ideje: 2014. február 22 (szombat 09-17 óráig)
Verseny helye: Gazdakör székháza

Nevezés feltételei: - nevezési díj: 1000 Ft/minta
bormintát egységes üvegben kell leadni
egy mintából három üveggel, fajta megjelölésével.

Keményfa brikett 57 Ft/kg
Szalmabrikett 32,– Ft//kg

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

HAMAROSAN ÚJRA NYIT
A TANUSZODA!
GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.
Érdeklődni: 06-30-535-50-14

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. Alkalmakra és
folyamatosan. Irodák és közösségi terem. Érdeklődni: 06-30-904-49-41

VÁLTOZÁS!

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Januári extra ajánlata!

Tchibo family őrölt kávé 250g
399.-Ft/db
UHT Tej 1,5% 1l
199.-Ft/db
Tomi folyékony mosószer 2,92l 2199.-Ft/db
Kristálycukor 1kg
252.-Ft/db
Az Ajánlat a készlet erejéig érvényes!

a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

MINDEN KEDVES PARTNERÜNKNEK ÉS A VÁROS LAKÓINAK
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

STÍLUS
ÜZLET

JANUÁRI AKCIÓJA
Konyharuha: 49.-/db
Bevásárló táska: 199.-/db
1-et fizet 2-t kap:
Hajgumi készlet (6 db-os):
139.-/2 csomag!

Üveg felvehető és egyben leadható: az Egyesület székházában: 6440
Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 7.) 2014. február 21-én, pénteken 09-17
óráig.

További akcióinkat
keresse az
üzletünkben!

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt a borversenyre!

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 71.

Jánoshalmi Agrárgazdasági
Bizottság megválasztása

Te l . :
06-30/529-7407

A Gazdakör Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesület Választmánya a
Bizottságot kettő fővel javasolja kiegészíteni annak érdekében, hogy az
őstermelők és családi gazdaságok képviselete megfelelő legyen. A két fő
családi vállalkozó legyen, akiket a helyi Gazdakör javaslata alapján kérjük
kijelölni és megválasztani!

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés

A jánoshalmi Gazdakör Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesületének Választmánya
A fentieket megküldtük Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrnak és Domján Gergelynek
Bács-Kiskun megyei agrárkamara elnökének

A Csényi és Társa Temetkez ési Kft. a gyászoló csal ádok meg-bí
zásából 2013. december hónapjában a következ ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Ugrovics Józsefné sz: Janicsek Margit
élt: 88 évet
Kökény Istvánné sz: Galgóczi Julianna
élt: 76 évet
Nagy Zoltán élt: 48 évet
Szabó István Tibor élt: 58 évet
Tancsik Mihály élt: 65 évet
Busics János élt: 60 évet
Madarász Sándorné

sz: Szabó Magdolna élt: 60 évet
Zsulyevics Mihály élt: 76 évet
Sebestyénné Győri Mária élt: 74 évet
Rózsa Ferencné
sz: Kolonics Veronika élt: 52 évet
Viszmeg Tibor élt: 41 évet
Vakula Antalné sz: Gyovai Eszter élt:
82 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

Gázkazánok,
gáztűzhelyek,
gázbojlerek
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek
beüzemelése:

KISS ATTILA
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.
Tel.:06-20-32 39 906
A rendőrőrs indokolt
esetben az alábbi
telefonszámon hívható
éjjel – nappal :
20-539-64-99

2014. január hónapban nem
lesz Kirakodó vásár

Temetkezési vállalkozás

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2013. december hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:
Dudás Józsefné (1941)		
Somoskövi István (1951)
Kolompár Ágoston (1952)		
Simovics István (1931)
Kasziba Ferenc (1964)
Bata Lajosné sz. Malustyik Mária (1921)
Kovács István (1960) 		
Oláh Mihály (1944)
Hodoniczki Györgyné (1926)
Katus Ferenc (1929)
Csordás István Ferenc (1939)
Papp Ferenc (1956)
Papp Istvánné Sz. Rabpál Erzsébet (1941)
„Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem
esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre…”Jn 5,24
Nagy Zsolt ügyvezető

J Á N O S H A L M I

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

12. oldal

Győző és a rendszerváltás

Történetem Győző barátomról szól, aki a rendszerváltás előtt egy felvidéki szövetkezet keverőüzemében dolgozott. Győző a „nép hangja” volt,
mert nyíltan elmondta a véleményét, ha valamivel nem értett egyet. A helyi
vezetők elnézték neki, hiszen őket – mert erre emberünk nagyon ügyelt
– sohasem bírálta. Barátom szorgalmasan dolgozott a keverőben, naponta több tonna tápot megmozgatva, nem kímélte az erejét. Győző, mint a
hasonló korú fiatalok, KISZ-tag volt.
Történt egyszer, hogy megyei elvtársak látogattak el a helyi alapszervezet taggyűlésére, abból a célból, hogy tájékozódjanak arról, hogy mennyire ismeri a helyi fiatalság az az akkor új ifjúsági törvényt. Ez folyt akkor a
csapból is, de ennek ellenére sokan nem tudtak róla semmit. Ezt jellemezte a helyi tagságot is, hisz, amikor a megyei vezetők feltették a kérdést:
Mit tudtok elvtársak az új ifjúsági törvényről? – néma csönd volt a válasz.
A kínos csendet Győző érkezése törte meg. Barátunk a helyi bisztróban
készült fel lelkileg és eszmeileg is gyűlésre. Meg is lett ennek a z eredménye. A megyei főelvtársa, most az újonnan érkezőnek tette fel a kérdést: Te elvtársam, aki most érkeztél, mit tudsz az új ifjúsági törvényről?
A tagság hangosan felnevetett. Győző barátunk emiatt félreértette a
helyzetet, mert azt hitte, hogy ki akarják őt gúnyolni, és a következőképp
felelt: „Nem mindenkinek ragad ám a szék a fenekéhez, nekem nincs
időm újságot olvasni, mint nektek, mert nekem dolgoznom kell. Nézzétek a kezeimet, hogy mennyire túl vannak erőltetve a sok munkától, de ti
ennek ellenére még is háromszor annyit kerestek mint én.” Agyaras elvtárs, a helyi KISZ-titkár megpróbálta menteni a kínos helyzetet: „Győző te
részeg vagy, méltatlanul viselkedsz, azonnal távozz!” – hangzott az ellentmondást nem tűrő utasítása.
A feldühödött Győző a következőket válaszolta neki: „Te csak hallgass, ha nem ez a rendszer volna, akkor te most az öreganyám szőlőjében szednéd a rothadt almát a fa alól.” Ezek akkor nagyon kemény szavak voltak, értük börtön is járhatott.
A gyűlés azonnal félbe is szakadt. A megyei vezetők sietve távoztak.
Győzőt, sokak csodálkozására, nem vitte el a rendőrség, hiszen akkor
már érződött a rendszerváltás előszele. Ettől kedve Győző lett a „dolgozó nép ellensége”, aki jobb oldali elhajló, ráadásul még templomba is jár.
Jött a rendszerváltás, sokan reménykedtek a szebb jövőben, Győző
is. Ebben a faluban azonban nem mindenkinek lett jobb az élete. A szövetkezet megszűnt és megjelent a munkanélküliség réme. Szóval kerültek emberek az utcára, mivel a környéken egyéb munkalehetőség nem
volt, segélyben tengődtek tovább. Néhány helyi vezetőnek azonban jól
jött a rendszerváltás, ezek közé tartozott Agyaras elvtárs is, akit most már
úrnak szólítottak az emberek. Agyaras úr, bár semmi szakmai hozzáértése nem volt, megbundázta, hogy ő legyen a helyi földkiadó bizottság elnöke. „Áldásos” tevékenységének meg is lett az eredménye: a haverok a falu
környéki jó, fekete földeket kapták, az egyszerű emberek pedig a mes�szebb levő, rosszabb minőségű földeket kapták meg. A visszakapott földeket részvénytulajdonban adták ki, ami azt jelentette, hogy egy nagyobb
tábla földnek akár több száz tulajdonosa is volt, így senki sem tudta, hogy
a tábla melyik része az övé, mert ezek a földek nem voltak kimérve. Az
emberek így kaptak is földet, meg nem is, hisz a részarány-tulajdonnal
nem sok mindent tudtak kezdeni a többi tulajdonostárs beleegyezése nél-

kül. Ekkor jött „segítségükre” Agyaras úr, aki rögtön felajánlotta, hogy ő a
föld piaci árának tizedéért megvásárolja az anyagilag megszorult emberek részarány-tulajdonait. Ráadásul azonnal készpénzben fizetett, amint
aláírták az adás-vételi szerződést.
Az idős, munkában megroppant emberek, mivel a visszakapott földjükkel nem tudtak mit kezdeni, azt potom pénzért eladták Agyaras úrnak,
aki így rövidesen több száz hektár földdel a határ új földes ura lett. Pénze
volt, mert felesége a helyi idős, egyedül álló, beteg emberek kifosztására
szakosodott. Módszere a következő volt: megkereste az idős, egyedülálló öregeket – persze csak a vagyonosabbakat – behízelegte magát náluk,
majd olyan eltartási szerződést kötött velük, melyben gondozásért cserében minden vagyonukat ráíratták. Ezután a vagyonuktól megfosztott öregeket már csak „papíron” gondozták, a valóságban nem nagyon. Ez a lelkiismeretlen házaspár rövidesen uralni kezdte az egész falut. Agyaras úr
betéti társaságot alapított. A munkáját elvesztett tagság, hogy tovább tudja
valahogy tengetni életét, kénytelen volt az új gazdag úrnak eladni a saját
üzletrészeit is, annak a névértékének alig öt százalékáért. A sok ember
verítékével összehordott közös vagyon így Agyaras úr pompás palotájában testesült meg újra, melyet a falu közepén, egy dombon épített fel. A
szerencsésebbeket Agyaras úr minimálbérért alkalmazta a vállalatánál. A
kisemmizett gazdák szövetségbe tömörültek jogaik védelmében. Agyaras úr azonban néhány áruló segítségével bekerült ennek a szervezetnek
a vezetőségébe is, így belülről sikerült néhány év alatt szétvernie a gazdák szervezetét. Nem volt már több ellenfele a környéken. Amikor csillogó terepjárójával keresztül hajtott a falu főutcáján az emberek az öklüket rázták utána. Agyaras urat ez, cseppet sem zavarta, hiszen eszmeileg „csodálatos” átváltozáson ment keresztül a rendszerváltás után. Látszólag mélyen vallásos lett.
Győző, aki az első fegyelmijét a szocializmusban éppen Agyaras úrtól
kapta templomba járás miatt, egy mise után megkérdezte tőle, hogy
emlékszik-e még erre az esetre. Agyaras úr elvörösödött és rövid úton
kidobatta Győzőt a munkahelyéről. Szegény Győző még a megyében
sem tudott elhelyezkedni, mert mindenhová utána szóltak, hogy őt ne
vegyék fel.
Győző, mint annyi szegény ember, ismét csak vesztes lett. Agyaras úr,
aki valamikor azt hangoztatta, hogy legfőbb érték az ember, nagyon meg
volt magával elégedve. A változatosság kedvéért Győzőt most baloldali lehajlónak minősítették, mert ugye ellenségnek azért mindig kell lennie,
hogy saját hibáinkat ráfoghassuk.
Az utcára került Győző az alkoholba menekült. Ivócimborái mindig cukkolták: Győző, szedi-e az Agyaras a rohadt almát az öreganyád szőlőjében? Győző ökle ilyenkor, tehetetlensége tudatában, mindig ökölbe szorult és a következőket mondta keserűségében: Meghalok, de magammal
viszem Agyaras lelkét is a pokolba.
A bánatában sokat italozó ember egy hideg éjszakán örökre lealudt egy
elhagyatott árokparton. Nem tudom, hogy lelke a pokolba vagy a mennybe jutott-e, de egy biztos: Agyara úr lelkére még egy ideig várniuk kell a
pokol ördögeinek, de ami késik, az nem múlik.
Fajszi Ferenc

2014. január

HUNYADI NÉPE

2014. január

Szilveszteri Pezsgő(s) Torna 2013.

A dietetikus tanácsai

Tea fajták 2.

Rooibos tea: Az
egyik legkeresettebb és legértékesebb teakülönlegesség világszerte.
Dél-Afrika Cape tartományában honos
„vörösbokor” hajtásaiból készül. Koffeint nem tartalmaz, ezért kitűnő folyadékpótló gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Elkészítési módja megegyezik a
fekete teával. Oolong tea: Kínából származó különleges sárgatea. A fekete és
zöld tea között helyezkedik le, mivel a
feldolgozási folyamat során a fermentálást csak félig végzik el. Az oolong tealevelek 2-3-szor is leforrázhatók. Elkészítése: 90-95 C°-os vízzel forrázzuk le a
leveleket és 2-3 percig áztassuk benne.
A második felhasználás során egy perccel tovább áztassuk a tealeveleket a forró vízben. Lapacho tea: A lapacho a brazíliai őserdőkben élő lapacho fa kérgének belső rétegéből készül, melyből sokféle gyógyhatású főzetet készítenek. Íze
enyhén füstös jellegű. Elkészítése: A forrásban levő vízhez adjuk hozzá a fakérget és főzzük kb. 5 percig, majd letakarva hagyjuk állni 15-20 percet. Amennyiben filteres kiszerelést használunk, úgy
90 C°-os vízben letakarva áztassuk a filtert 30 percig. Mate tea: Dél-Amerikában
őshonos fafaj, ottani neve yerba mate. A
leveleit használják teakészítésre. Elkészítése: kb. 80-90 C°-os vízzel forrázzuk
le a mate leveleket és áztassuk 5 percig. Kukicha: Japán zöld-tea különlegesség, melynek összetevői gallyak és régi
levelek, levélnyelek, melyeket a téli tea-

cserjéről szednek, és tűz fölött szárítják.
A szárítás után enyhén meg is pörkölhetik, így egy jellegzetes ízhatást kap.
Határozottan édes ízű tea. Elkészítésénél a teát nem forrázni kell, hanem hideg
vízbe betéve felfőzni, a forrástól számított 5-7 percen keresztül majd lefedve
állni hagyni 15-20 percig. Gyümölcstea:
A gyümölcstea elnevezés az összefogó
neve azon italoknak, melyeket a tealevelekhez hasonlóan más növényi levelek,
főként gyümölcsdarabok, néha virágszirmok forrázásával és áztatásával állítanak elő. Az igazi gyümölcsteában semmilyen teacserjéből készült alap nem
található, így ezek a teák nem tartalmaznak koffeint és csersavat. Gyakran
használnak fel a készítésük során almát,
csipkebogyót, narancshéjat, hibiszkuszt,
ananászt, meggyet, barackot, illetve ízesítik különböző természetes aromákkal. Elkészítése: 100 C°-os vízzel forrázzuk le a gyümölcsdarabokat (illetve
filtert), az áztatási idő pedig 10-15 perc
legyen, hogy minél jobban előjöjjenek a
gyümölcsök ízei. Gyógytea: A gyógyteák gyógynövényekből készülnek betegségek megelőzésére vagy az egészség helyreállítására. Ezeknek a teacserjéhez semmi közük, csupán az elkészítés hasonlósága miatt hívjuk teának. Az
elkészítés módja szerint háromféle ital
készülhet, attól függően, hogy milyen
növényi részekből áll. Ez lehet forrázat.
főzet. vagy kivonat.
Faragóné Hován Éva
dietetikus

20(!) éves lett a Szilveszteri Kupa – 15 csapat jelentkezett az „eljegyzésre”
Szilveszter van – a FOCI ÖRÖK
Ma már rangot jelent a Szilveszteri Tornát megnyerni – Győzni! – de nem
mindenáron, és ez jó. Mert a foci sportbarátságokat köt - még ha az adott pillanatban, a rangadón, a sport és a barátság „elhanyagolható”. Ám a „parkett
táncosok” tudják jól, ahogy „CIPŐ” énekelte egykoron – „fent az ég és lent a
föld”... - azaz foci nyelvre lefordítva – „Üveghintó vagy Koldus bot” – vagyis
győzni! vagy veszteni? – Történjen bárhogy is, sportbaráti jobbot nyújtva az
ellenfélnek, mindenképpen sportszerű dolog. A forgatókönyv minden csapatnál nagyjából ugyanaz, verhetetlennek hitt alakulatot verbuválni, az ország
minden tájáról, hiszen a Felső Bácskában játszó csapatok kipróbált és sikeres harcedzett játékosokból állnak. Így hát a „leckét” felmondani a rangadón
„bitliszekkel” aligha lehet sikeresen. Erősítettek hát „innen-onnan” Bp. Honvéd, MTK, Újpest, Fradi, Győr, Paks, de az Erdélyi, és Vajdasági magyarjaink
is képviseltették magukat. Kifejezetten jót tett a minőségnek, a torna színvonala láthatóan „megerősödött”. A fanyalgók, a kétkedők is elismeréssel szóltak – na, ezt már érdemes mindennap végig szurkolni – ha az otthoni szilveszteri bulink is ilyen jó lesz, az anyóst is úgy megtáncoltatom, hogy még
csillagszórót sem kell venni, ha összeüti táncos bokáit. Voltak is „mindenféle” csapatok, jók, még jobbak, és nagyon jók, ami az adott és kapott gólokban
is megmutatkozott. Lényegesen szorosabb eredmények születtek. Öröm volt
látni, hogy sok a fiatal, ám igen komoly erőt képviseltek a pontvadászaton. Mi
több, most már nem csak az oroszlán bajszát húzgálták, de kiváló játékkal le
is döntötték időnként a „nagy vadat”. Így hát a harc edzett csapatok menetelését a tehetséges fiatalokból álló csapatok állták útját, és időnként a „diadalmenetet – gyászmenetté” változtatták. A torna színvonala meggyőzött mindenkit
arról, hogy nincs verhetetlen csapat – nem is lett! Mérkőzésről mérkőzésre

Csima János

közterület-felügyelő
telefonszáma

06-30/565-37-58

13. oldal

változtak az esélyek. A „lelátó népe” is azonosult a torna színvonalával, még
többen voltak, még jobban szorítottak kedvenc csapatuknak, hiszen minden
mérkőzést „élesben” kellett lejátszani – a „sült galamb nem röpködött” ki-be

Hölgyeink őszi zárása

Arany Bácska fiatalok
Tabella állása a tavaszi fordulók előtt
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LESZ - folytatás.....
a „Menyasszony” 2014-ben is várja a „kérőket”
Valamennyi résztvevőnek – csapatoknak,, szurkolóknak, szponzoroknak
vagy csak „simán” kíváncsiskodóknak, azaz focit szerető kívülállónak köszönet jár mindezért, mert kétséget sem hagytak a felől, hogy érdemes oda figyelni és megszervezni, a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnoknak az év utolsó, „nagy
tömegsport buliját”. A város vezetése, ha úgy tetszik a torna fővédnökei, már
régóta örömmel vesznek részt, sőt segítségükről biztosították a szervezőket,
és a díjátadáson résztvevő több száz jelenlévőt (egy kiadós nagy taps kíséretében), hogy rájuk mindig számíthatunk – ami dicséretes.
A csapatok illetve valamennyi résztvevő, meg azt üzeni, hogy öltöztessék
fel szépen a „menyasszonyt” (ajándékok, pezsgők, különdíjak, oklevelek, serleg) mert „kérő” lesz, 2014-ben is! 		
A Szilveszteri Kupa végeredménye 2013.

A díjátadás örömteli perceinek krónikájához azért az mindenképpen hozzátartozik, hogy jelenlétükkel megtisztelték, valamint tevőlegesen is hozzájárultak a torna díjazottjainak elismerésében: Malustyik Béla Jánoshalma
Város alpolgármestere, Juhász Zsolt a Városgazda Kft. ügyvezető igazgatója,
Madarász Attila önkormányzati képviselő, és Horváth Mihály a JFC elnöke –
a Torna Fővédnökei közel fél óráig osztották a csapatok, és az egyéni különdíjakat. Örömmel nyugtázták, hogy városunk újfent sikerrel rendezte meg a
nagy népszerűségnek örvendő Szilveszteri Kupát.
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Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Csapat név

Csapat vezető

EXTRACTUM PHARMA
KOLB - ÁSZOK
PACAL FC.
FOTEX
GIGOLAJ FOOTBALL TEAM
KÖMÉNYMAGOK
KORRUPCIÓ
ARK ROYAL
GENTLEMENS
CRANK
BŐRSZALONNA
PA-PÁK
MASZEKOK
SZEXICSOKOLÁDÉ
VALKOM PÉKSÉG

A torna legjobb kapusa :
A torna legtechnikásabb játékosa:
A torna legjobb mezőnyjátékosa:
A torna gólkirálya:

Odrobina Zoltán
ifj. Szabó Gábor
Enesei Márton
Tóth Milán
Varga Zoltán
Zsideg Csaba
Odrobina Ferenc
Maráczi Ádám
Vida Ferenc
Irbouh Sofiane
Velez Donát
Radvánszki István
Magyar Attila
Molos Tamás
Albán Ödön
Rauf Rajmund
Szilágyi Norbert
Polyák Kristóf
Szabó Kornél

Köménymagok
Extractum Pharma
Gigolaj Football Team
Kolb - Ászok

Jánoshalma, 2013.12.30.
Sz. G.

JÁTESZ Hírek

Felemás eredmények az őszi szezonban!

Összességében két szakosztályunk, az asztalitenisz és az erőemelő tulajdonképpen várakozás feletti teljesítményt nyújtott.
Fekve nyomás:
A korosztályos versenyeken a juniorok kiemelkedően szerepeltek. Rostás Dávid és Kohl Ferenc Magyar Bajnoki címet szereztek. Ugyanígy a még
ifjúsági korú Kolompár Árpád nemcsak az ifjúsági, de a junior korosztályban
is bajnok.
Balázsi Dávid a junioroknál ezüstérmes. Junior csapatunk egy fő hián�nyal a második.
A felnőtteink közül Csíszár Dani ezúttal is hozta az országos bajnokságon a bronzérmet, Földvári Csaba a negyedik lett. A felnőtt csapatbajnokságon „csonka” csapatunk a 16 közül a nyolcadik és ezzel benn maradt az „A”
kategóriás csoportban.
2014-re a fő feladat a junior csapatbajnokság megnyerése, a felnőtt csapatbajnokságon az 1-6-ba kerülés.
Asztalitenisz:
Fiatal csapatunk jóval a várakozás felett szerepelt a megyei másodosztályban. Jelenleg a hatodik helyen állnak, tavasszal további előrelépés várható.
Egyénileg kiemelt ifj. Zentay Tamás és Zentay Viktor, de az „öregek” Beretzki István, Zentay Tamás és Piukovics Vélykó is hozzájárultak az eredményességhez. Az őszi szezonban jelentősebb egyéni verseny nem volt. Egész
évi teljesítményük alapján ki kell a Diákolimpián való szereplésüket, ahol az
országos döntőben Budapesten Zentay Viktor egyéniben Országos Bajnok,
csapatban Zentay Klaudiával ezüstérmet szereztek.
Természetjárók:
Havi rendszerességgel tartják foglalkozásaikat. Nordick-Walking botjaikkal megismertették Jánoshalma környezetét, a kunfehértói holdrutástól a Mák
laposon keresztül az Ólomhegyi kilátóig. A csoport létszáma folyamatosan nő
és egyre többen szeretik meg a természetben való túrázást. Az idei év utol-

Arany Bácska felnőtt keret

hely.

a tátott szájon, fogcsikorgatva kellett minden pontért megküzdeni. Élvezetes,
változatos, kifejezetten jó mérkőzéseket játszottak a csapatok. A színvonal, a
hangulat, a hozzáállás, a küzdeni tudás és a sportszerűség mind-mind emelte a küzdelemsorozat értékét. Egyszóval volt szenzációs győzelem, meglepő eredmény, bombagól, szerencsés és potya gól, vörösre tapsolt tenyerek,
„elvesztett hangszálak” HOPPÁ?! – szövődtek szerelmek, új sportbarátságok.

só túráját december 14-én teljesítették. Útvonal Erdőszél - Kéleshalom volt.
a táv:14 km. December lévén de még mindig kedvező időjárás mellett tudták
végigjárni a távot. Sokuk meglepetésére virágzó erdei virágokat is láthattak.
Még ilyenkor decemberben is szép a természet. Következő túrájukat január
második felére tervezik. Ebbe a csoportba jelentkezni lehet Csillag Erzsébetnél bés Haász Lászlónál.
A természetjárók másik csoportja lelkesen készül az ausztriai sí táborba,
melyre 25 fő jelentkezett és már csak 8 fő részére tudnak helyet biztosítani. Várjuk a 8 fő jelentkezését a Radnóti M. u. 2. szám alatti (volt mozi) belső udvari irodába.
Íjászat:
„Régi dicsőségünk hol késel az éj homályában”.
Az Egyesület vezetésének minden igyekezete eddig hiába valónak bizonyult „edzők”, ”szakosztályvezetők” cserélgették egymást, de mindhiába. A
Szakosztály vegetál!
Tevékenységük annyiban merül ki, hogy évente négy-öt bemutatón vesznek részt, és próbálják népszerűsíteni a történelmi íjász sportágat. Amíg nem
találunk egy olyan pedagógust, aki időt és fáradságot nem sajnálva neveli és
oktatja az általános iskolásokat, addig nem számíthatunk arra, hogy „aranygeneráció” után egy újabb, eredményesen működő csapat kovácsolódjon össze.
Ha valaki kedvet érez magában erre a munkára, kérem, keressenek fel, hogy
részletes tájékoztatást tudjak adni az elvégzendő feladatokról.
Az Egyesület vezetése és valamennyi tagja nevében kívánunk minden
kedves szurkolónknak és támogatónknak betegségmentes, sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt!

Hajrá JÁTESZ! Hajrá magyarok!
Haász László
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Akiket nagyon szeretünk - 2013 „anticelebjei”
Vannak emberek, akik nem azért válnak ismertté, mert
valóságshow-ban tűnnek fel, vagy egyik botrányt kreálják
a másik után. Inkább azért, mert valódi értékeket közvetítenek, és küzdésre, a boldogság keresésére, szerénységre tanítanak minket. Olyan „anticelebeket”, köztünk
élő hősöket gyűjtöttünk össze nektek, akik pozitív hozzáállásukkal – szerintünk – bearanyozták a 2013-as évet. A
válogatás nem teljes körű és nem nélkülözi a szerkesztő szubjetumát sem.
Hozleiter Fanny (Mosolyka)

Súlyos izomsorvadása miatt az orvosok azt jósolták,
maximum 18 évig élhet. Hozleiter Fanny azonban nem
volt rest rácáfolni erre: most 25 éves, és egyfolytában
mosolyog. Újra és újra megmutatja, kerekesszékkel is
lehet élvezni az életet. Lehet nevetni. Lehet örülni. A fiatal
lány milliók példaképe Magyarországon, valljuk be, nem
érdemtelenül. Tornázik, előadásokat tart, iskolákat látogat, motivációs tréningeket szervez és egy családvédelmi központban dolgozik.
Idén jelent meg Te döntesz című könyve, de egyre
sikeresebb a Kerekesszékkel a világ - Panasz helyett sok
nevetés néven futó Facebook-oldala is
Benedek Tibor
2013-tól új szövetségi kapitány irányítja a magyar férfi
vízlabda válogatottat: Kemény Dénes 2012 szeptemberében leköszönt, a helyét pedig Benedek Tibor vette át.
Még ha szeretetből is, de féltünk. Aggódtunk, vajon mi
lesz a fiúkkal, országunk büszkeségeivel az új „rezsim”
alatt. Nem, nem jött rögtön a siker. Kezdetben döcögött

az a szekér, meglepő vereségek árnyékolták be a győzelmeket. Benedek azonban nem adta fel, azt mondta,
össze kell csiszolódnia a legényeknek.
Igaza volt. Júniusban a csapat Világliga-döntőt játszott,
augusztusban pedig – 2003 óta először – megnyerte a
Világbajnokságot. Benedek Tibor bebizonyította, igenis lehet egy nagy előd árnyékában, eredményesen folytatni a munkát. Idén decemberben az év magyar szövetségi kapitányának választották. „Az elmúlt négy évben
Tibi volt a legjobb döntésem” – nyilatkozta róla Kemény
Dénes. Tibi, csak így tovább - együtt a fiúkkal!

hitetlenkedett, pedig nem kellett volna. Az elrettentő börtönlátogatás, a bűnmegelőzési előadások sora, és a falu
kocsmájának bezárása megtette a magáét.
Cserdi mára mintatelepüléssé nőtte ki magát. A lakosság dolgozik, és magának termeli meg az élelmiszert.
Nincs bűnözés, nincs munkanélküliség. Csak tisztaság,
rend és folyamatos fejlődés.
Bogdán László már hét éve dolgozik ezért. Sokat követel a falubeliektől, de saját magától is. A falu cigánysora mellett létrehozott 3500 négyzetméteres fóliáskertben
például napról napra szigorú munkafelügyelőként lép fel.
Muszáj - állítja. Aki hibázik, - és például két perc késés
már hiba -, annak következetesen büntetés jár. Még hozzá mindig ugyanaz: hangosan kell olvasni a többieknek
a Micimackóból.
Mindehhez azonban Bogdán László kellett: a hite, a
kitartása és persze a merészsége. Idén az Év Emberének választották az interneten.

Böjte Csaba

Bagdy Emőke

Bogdán László

Köcsögmentesítés. Ezzel a munkacímmel indult el
2013-ban Bogdán László, cigány származású polgármester programja a baranyai Cserdiben. A férfi nem titkolt célja az volt, hogy lemossa a roma lakosságról a negatív
sztereotípiákat, és jobb életet kínáljon fel nekik. Mindenki

men, egész a lábujjaktól a fejtetőig és mosolyog minden
pici sejtem, örül a mai napnak. Majd megköszönöm az
életet, az egészséget, köszöntöm a testem, köszöntöm a
szeretteimet, azokat is, akikkel aznap dolgom lesz, például találkozom. Utána azt mondom magamban, hogy ma
minden jól alakul, ma valami jó történik”.
Mivel közeledik az év vége, nem árt egy kis lelki nagytakarítást végezni: kövesd Bagdy Emőke tanácsait, és
meglátod, milyen megkönnyebbülten vághatsz neki az
új esztendőnek!

Gyógytornászként kezdte, szerencsénkre azonban
átnyergelt a pszichológiára. A lélek egészségének, a boldogságnak és az optimizmusnak a híve – szerinte különböző gyakorlatokkal tudatosan fejleszthetjük a derűre, az
„életigenlésre” való képességünket. Tanít, előadásokat
tart, és könyveket is ír, hogy felhívja a figyelmet a pozitív hozzáállás fontosságára. Idén Prima Primissima díjjal tüntették ki.
Egyik interjújában elmesélte, hogyan hangolja örömre
teste minden porcikáját. „Elképzelem, még mielőtt kinyitnám a szemem, hogy egy fénysugár végighalad a teste-

1992-ben történt. Böjte Csaba leverte a lakatot az
erdélyi Déva egyik elhagyatott, ferences rendi kolostoráról, és néhány éhező gyermekkel együtt beköltözött.
Akkor a hatóságok az apróságokkal együtt utcára akarták tenni, ma azonban már Erdélyben, Romániában és
Magyarországon is elismerik tevékenységét.
Böjte atya soha nem keresi a nyilvánosságot, pedig az
ügy, amelyet szolgál, minden elismerést megérdemel. Az
éhező, rossz körülmények között élő gyermekek megsegítésére tette fel az életét: eteti, ruházza, taníttatja, és ami
a legfontosabb, szereti őket. Szerény, alázatos ember, aki
nem csak önmagában, hanem másokban is bízik. „Aki
nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen
el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak
mellé” - szögezte le.
Talán mondanunk sem kell, hogy a lista még sokáig
folytatható - rengeteg pozitív, elismerésre méltó ember
munkálkodott 2013-ban. Kedves Olvasóink kiket emelnének ki?

Rendőrségi hírek
M. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. december 14-én 16:00 óra és 2013.
december 16-án 08:00 óra közötti időben a Jánoshalma, Kazinczy utca végén lévő zárt hobbikertben található épületébe tetőbontás módszerével behatolt és onnan
kályhát, láncfűrészt, 2 db fejszét, továbbá szerszámokat
tulajdonított el kb. 80.000 Ft értékben. A Jánoshalmi Rendőrőrs munkatársai rövid időn belül felderítették a betörés elkövetőit a gyermekkorú. K.A. és K.R. személyében, tőlük az eltulajdonított tárgyak lefoglalásra kerültek.
M. T. Z. jánoshalmi lakos tett feljelentést F.G. jánoshalmi lakos ellen, aki 2013. december 22-én a délelőtti órákban Jánoshalma belterületén őt előzetes szóváltást követően tettleg bántalmazta. Tekintettel arra, hogy
a bántalmazás következtében könnyű sérüléseket szenvedett, így az eljárás garázdaság vétség elkövetésének

Orvos i ügyel et

megalapozott gyanúja miatt folyik.
Sz. M. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. december 29-én 18 óra és 2013.
december 30-án 07 óra közötti időben a Jánoshalma,
Zombor utcai háza bekerített udvarához tartozó baromfi
ólból eltulajdonított 5 db libát. A bűncselekménnyel okozott kár kb.: 23.000 Ft.
A Jánoshalma Rendőrőrs nyomozást folytat K.I. és
J.M. jánoshalmi lakosok ellen, akiket a rendőrjárőr 2013.
december 30-án 14:00 óra körüli időben Z. A. jánoshalmi lakos tulajdonát képező, Jánoshalma 5131 hsz. alatti helyen található bekerítetlen, út melletti területén tetten
ért, miközben kivágtak 12 db különböző tőátmérőjű akácfát és azt megkísérelték eltulajdonítani.

Móresre tanított nagymenők

A közelmúltban Budapesten jártam es olyan élményben volt részem, amit szeretnek megosztani Önökkel. Egy mikrobusz haladt az Andrássy úton a belváros felé. A sofőr nem ismerte a járást, leste az utcákat, es elég lassan araszolt a belső sávban. Mögötte egy batár-nagy fekete BMW sötétített üvegekkel hamar megunta a lassú tempót, és
huzamos dudálással próbálta a furgont jobb belátásra bírni. A sokadik dudaszóra kinyúlt egy kéz a mikrobuszból és
jól bemutatott a bömbinek. A BMW nyomban megelőzte, keresztben elé állt, és kiugrált belőle négy kigyúrt, nagydarab kopasz ősbankó. Az egyik a furgonhoz lépett, feltépte a sofőr ajtaját, de rögtön hanyatt vágódott. A sofőr a mesteri rúgás után kiszállt, es sebtében elintézte a többi hármat Is. A mutatvány hatalmas közönségsikert aratott az Andrássy úton. A rendezvény fénypontjaként egy szakadt kanárisárga kiskocsiból kikiabált egy férfi a levitézlett „gengsztereknek”: - Látod, izomagyúd? Ezért kellett volna megtanulnod olvasni. A mikrobusz oldalára ugyanis ez volt írva nagy
betűkkel: Fehérorosz Karate válogatott
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Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1.
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János
u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES
esetben vehető igénybe!
Ügyeleti beosztás:

Január: 10. Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. Mikó
Attila, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Kishonti Attila, 14. Dr. Gregó Sándor, 15. Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Mikó Attila, 17. Dr. Tompa László, 18.
Dr. Gregó Sándor, 19. Dr. Gregó Sándor, 20. Dr.
Kishonti Attila, 21. Dr. Mikó Attila, 22. Dr. Csoboth
Johanna, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Tompa László, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Csoboth
Johanna, 27. Dr. Kishonti Attila, 28. Dr. Gregó Sándor, 29. Dr. Tompa László, 30. Dr. Kishonti Attila,
31. Dr. Gregó Sándor.
Február: 1. Dr. Tompa László, 2. Dr. Tompa
László, 3. Dr. Kishonti Attila, 4. Dr. Csoboth Johanna, 5. Dr. Tompa László, 6. Dr. Mikó Attila, 7. Dr.
Kishonti Attila.

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?
Házi kenyér 1/1-es
199,–
Fehér kenyér 1/1-es
199,–
Szeletelt kenyér 1/1-es
199,–
Kovászos kenyér 1/1-es
199,–

Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

Az akció január 10-tőla készlet erejéig tart!

Minden vásárlómnak boldog új esztendőt kívánok!
Petróczky Ferenc

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

Lapunk legközelebb
2014.
február 7-én
jelenik meg

Anyak önyv i hír ek
2013. december hónapban
született:

Huszti József (anyja neve: Zsuppos
Kovács Zsuzsanna), Hudi Erik (a.n.:
Fülöp Ildikó), Zsikla Zorán (a.n.: Arnhoffer Kitti), Zsikla Zoé (a.n.: Arnhoffer Kitti), Ragadics Liliána (a.n.: Frick
Adrienn.

Házasságot kötött:

Ádám Katalin és Somogyi László.

GRATULÁLUNK!

