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HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Dinamikusan halad a
csatornaberuházás!

A Jánoshalma Város területén épülő szennyvízcsatorna hálózat
kivitelezési munkái 2014. március elejétől fokozatosan, jó ütemben
haladnak.
A kivitelezők első szakaszban a közterületi gerinchálózat és a
közterületi bekötővezetékek építését végzik. Sok helyen még
folynak a társközművek feltáró munkái. Ezek végleges ismeretében
tudnak a kivitelezők csak gerincvezeték építési munkát végezni. A
csatornaépítési munkák előreláthatólag ősz végéig lesznek készek.
Egy-egy utcát csak átmenetileg pár hétig érint az építkezés.
A jelenleg építés alatt álló területeken továbbra is kérjük a lakosság
együttműködését, mind a bekötővezeték helyének egyeztetett
meghatározásában, mind a közlekedés és egyéb kapcsolódó
problémák tekintetében.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Jánoshalma Város területén az
elkövetkezendő időszakban egyre több helyen kezdődik el a munka.
Továbbra is a kivitelezőnek tájékoztatási és egyeztetési
kötelezettsége van a lakosokkal, mind a házi bekötések, mind
a munkavégzések tekintetében. A tájékozódás segítésére a
zöld számon – 06/80-630-072 - munkaidőben kérhetnek
tájékoztatást, vagy feljegyeztethetik problémájukat.
A házi bekötések kialakítására vonatkozó Szolgáltatói tájékoztatót
az alábbiakban tesszük közzé:
SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ
1. Házi
szennyvízcsatorna,
szennyvízbekötés
kivitelezéseinek megkezdése:
A házi szennyvízbekötések (kerítésen, telekhatáron belüli)
építési munkáit csak akkor lehet megkezdeni, ha közterületi
gerinchálózat és közterületi bekötővezeték (kerítésen, telekhatáron
kívüli) üzembe helyezhető állapotba kerül.
A közterületi csatorna üzembe helyezhető állapotának idejére
vonatkozóan a bekötések kiépítésének kezdési időpontjáról
külön lakossági tájékoztatást küldünk!
A szennyvízbekötés értesítési időpont előtti építése
(telekhatáron belül) és (esetleges) rákötése jelentősen
ZAVARHATJA a szennyvízelvezetést ÉS GÁTOLHATJA a
csatorna jó műszaki állapotba történő elkészítését!
Az illegálisan elvégzett bekötéseket lezárjuk és a Vízi-közmű
törvény előírásai szerint szabályozott módon kerül szankcionálásra!
Csak az üzemeltető által ellenőrzött módon, szabályosan és
megfelelő minőségben megépített csatorna helyezhető üzembe
és köthető meg a Tisztelt Fogyasztóval a Közüzemi Szolgáltatói
Szerződés.

Gyors segítség
életet menthet
„Vegyük észre azokat, akik ránk szorulnak!
Örüljünk, ha alkalmunk van jót tenni!”

(Ismeretlen)

2014. február 27-én Czeller Zoltán Polgármester Úr az alábbi kérdéssel,
kéréssel fordult a szociális ellátórendszer felé.
2014. február 18-án F.I-né 83 éves idős asszony, akit otthonából szén-monoxid mérgezés gyanújával szállítottak a kórházba, milyen tudomásunk van a
néni helyzetéről? Miben kell a néninek segítséget nyújtani?
A fent nevezett nénit azonnal meglátogattuk, a kórházból már otthonában találtuk.
Látogatásunk során megállapításra került, hogy szociális és egészségügyi
állapota nem teszi lehetővé, hogy továbbra az otthonában maradjon. Ezért
a házi orvosát, Dr. Cs. J-t értesítettük, aki még aznap a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházba utalta a nénit. Miután ellátásban részesítették, sürgősségi
elhelyezéssel a Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. Idősek Otthonába került
felvételre, ahol jelenleg is tartózkodik.
Á. T.

Magyarország Köztársasági Elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott kiváló szolgálatellátása eredményeképpen Madarász József körzeti megbízottnak, aki mint
emlékezetes, néhány nappal ezelőtt hajtott végre egy sikeres
elfogást Jánoshalmán., Erről többet a 14. oldalon olvashatnak
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„A sajtó törvénynek csak egy paragrafusa
volna: hazudni nem szabad”

(Deák Ferenc)

Immár 166 év telt el azóta, hogy történelmünk egyik legfelemelőbb pillanatát, óráit, napjait élte át a pesti ifjúság idealizmusa, mely győzedelmeskedett a
mindig lehúzó kishitűséggel szemben.
Hagyományos március 15-ei ünnepünkön az 1848-as forradalom és az
1849-es szabadságharc emlékének tisztelgünk.
A Szent Anna templomban Toldi Norbert káplán mutatott be szentmisét az
ünneptiszteletére.
A szertartást követően az 1848-as hősök tiszteletére állított kopjafánál
helyezték el koszorút helyezett el Jánoshalma Város Önkormányzata nevében
Czeller Zoltán polgármester, Komáromi Lajos alpolgármester, Kiss György
tanácsnok és Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző. Ezt követően a pártok, civil
szervezetek, egyesületek képviselői, magánszemélyek. helyezték el a meg-

emlékezés koszorúit, virágait. A résztvevők innen átvonultak át az Imre Zoltán
Művelődési Központba, ahol ünnepi műsorral folytatódott a megemlékezés.
A Himnusz eléneklését követően Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere mondta el ünnepi gondolatait: „Ha van szép és reményt keltő nemzeti
ünnep, az március 15-e. Ezt a napot nagyon lehet szeretni. Petőfi lángoló versei, a kezdődő tavasz reménye, a fiatalság lendülete, az erőszak nélküli forradalom minden ereje benne van. A délvidéki, topolyai Kodály Zoltán Magyar
Művelődési Központ művészei (felvételünkön), mai ünnepi műsorunk díszvendégei műsorukban a forradalmi, és az azt követő eseményekről szólnak. Így
én egy másik oldalról világítom meg az ünnep jelentőségét…
► folytatás a 2. oldalon

Fizetett politikai hirdetés
Jánoshalmi emberként szólok a jánoshalmiakhoz. Az elmúlt két ciklusban, mióta képviselőjük lehettem, Jánoshalmán
látszania kell, és látszik is, hogy mi minden, mennyi jó történt ezzel a várossal a korábbi évtizedekhez képest. Ha azt
akarják, hogy ez a trend folytatódjék, a fejlesztések, a fejlődés Jánoshalmán továbbra is mindennapos legyen, és ne újra
stagnálás, lecsúszás legyen, akkor a jánoshalmi embereknek szerintem nincs más választásuk.
Kérdés, hogy célszerű-e idehozni idegenből képviselőket. Célszerű-e olyanokra bízni a város, a térség, az ország
irányítását, akik még az asztalra sehol nem tettek le semmit, vagy annak adni újra lehetőséget, aki már bizonyított, meg
is méretett, és talán meg is felelt az elvárásoknak. Ezért merem tisztelettel ajánlani magam a jánoshalmi választóink
figyelmébe!
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Itthoni önállóestjére készül a
Gálakórus díjas énekkar

2014. április

Új könyvek a
könyvtárban
Könyvtárunk 2013-ban is részt vett
a NKA által meghirdetett Márai-programban, így 275 ezer forint értékben
128 új könyv került a napokban a
könyvtár polcaira. Néhány cím ezek
közül (gyermekeknek):Mi micsoda
sorozat, Emlősök, Kacagtató, Budapesti böngésző,Első rajzolókönyvem, Brumi a Balatonon, A cápa –
csapda hadművelet, A csillagszemű
juhász, A nagy hohoho-horgászverseny, Miú és Vau, Maléna kertje,
Zengő rét meséi, Lila fecske, Légy
jó mindhalálig!, Falatka királysága,
A fogfájós róka,Kutyafülű Aladár…..
(felnőtteknek): Biztos út, A szeretet művészete, Kultúrák találkozá-

2014. március 8-án mérföldkőhöz érkezett a Mithras Pedagógus Kórus. Az
Éneklő Magyarország országos minősítő hangversenyen Gálakórus minősítést kapott. A siker kapcsán Karsai Péter karnaggyal beszélgettünk.
– Karnagy úr! Először is gratulálok az elért eredményhez. Kérem, pár
szóban beszéljen arról, hogyan zajlik hazánkban a kórusok minősítése, kik,
milyen kategóriákba sorolhatják az énekkarokat?
– A minősítő hangversenyeken rangos szakmai zsűri -esetünkben többek között tagja volt pl. a Kórusok Országos Szövetségének (KÓTA) főtitkára, egyetemi tanárok, karnagyok- hallgatja és értékeli a kórusok produkcióját. Sok szempont alapján történik a kategorizálás: figyelnek karvezetőt, megjelenést, repertoárt, előadásmódot, stílust. Az énekkarok a szokásos „bronz,
ezüst, arany” fokozatok után „arany dicsérettel” fokozatot kaphatnak. Az ennél
magasabb színvonalon teljesítő kórusok még három másik címet nyerhetnek:
„Gálakórus”, „Fesztiválkórus” és a legmagasabb minősítés a „Hangverseny
Kórus”. Mi március 8-án Gálakórus minősítést kaptunk, ami igen nagy örömöt
okozott a kórusnak és támogatóinak egyaránt.
– Ön szerint milyen tényezőknek köszönhető a siker, hogyan, milyen munkával érték el?
– Az énekkar tagjai igen nagy szorgalommal, rendszerességgel próbál-

sa, Közgazdaságtan, Apák kézikönyve, Lisztérzékenyek kézikönyve, Tejcukorérzékenyek nagy diétáskönyve, Daganatos betegek nagy diétáskönyve, Kiskertek kézikönyve,
Magyar borvidékek, Gyermekirodalom, Szlovákia, Jekyll és Hyde, Hajótöröttek, A kamaszkor védelmében,
A sikeres vizsgázás titkai… és sok
más érdekesség.
Minden kedves régi és új Olvasót
szeretettel várunk!
A könyvtári tagság 16 éves korig
ingyenes, 16 éves kor után diákigazolvánnyal 300 Ft, felnőtteknek
700 Ft egy évre, 70 éves kor felett
ingyenes.

nak, többen otthon, a szabadidejükben is foglalkoznak a művekkel, hallgatják, figyelik a dallamokat híres kórusok előadásában. Külön kiemelném azt
a tényt, hogy sokan zenei tagozaton végeztek, és középiskolában is énekeltek korábbi kórusomban, más jánoshalmi művészeti csoportokban. Az éneklő hölgyek közül külön köszönet illeti a magas zenei végzettségű segítőimet,
Kovács Andrea és Juhászné Zelei Judit zongoraművészeket, Borbényi Márta
szolfézstanárt, aki vidékről jár hozzánk próbálni.
– Úgy tudom, tavaly novemberben már tettek kitérőt a vegyeskari lét felé.
Hosszabb távon is tervezik a férfi szólamok szereplését?
Valóban szeretném a nőikari hangzás mellett minél többször kipróbálni
a vegyeskari hangzást. Kibővítené repertoárunkat. Ezért is várjuk legalább
még legalább három lelkes, énekelni szerető férfi jelentkezését.
– Karnagy úr, kérem, beszéljen további terveikről?
– Az idei évben már decemberre is van meghívásunk: Baján énekelünk
karácsonyi hangversenyen. Készülünk Vásárosnaményba, ahol több koncertet is adunk. Most azonban a legközelebbi alkalomra gyakorolunk nagyon, a
hagyományos önálló estünkre, amelyen vendégül látjuk a sárbogárdi Huszics
Vendel Városi Vegyeskart. A hangverseny 2014. május 17-én lesz, amelyre
minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Kreatív művészek kiállítása

Családok Anyagi Biztonságáért Közhasznú alapítvány kezdeményezésére szeretnénk minden hónapban bemutatni egy jánoshalmi kreatív művészt,
ezzel lehetőséget biztosítva alkotásaik megtekintésére, a művész megismerésére.
Harmadszorra került megrendezésre kiállításunk, ahol Busa Jánosné, Földes Mihályné, Fülöp Mihályné, Viszmeg Lászlóné és Kiss Lászlóné műveit
tekinthették meg az Imre Zoltán Művelődési Központban.

90. születésnap

Molnár Lajos február 20-án ünnepelte 90. születésnapját családjával.
A képen lányával, Jolikával látható. További jó erőt, egészséget kívánunk!

Programok az Imre
Zoltán Művelődési
Központban
SZÍNHÁZBÉRLET
Imre Zoltán Művelődési Központ
6440 Jánoshalma, Kossuth. u. 3.
Telefon: 77/501-220
www.lajthakft.hu

Továbbra is várják kreatív művészek
jelentkezését!

Felhívás
A Jánoshalmáért Alapítványhoz
befolyt 1 %-ból 2013 évben Jánoshalmi Labdarúgás Aranykorának krónikája c könyv megjelentetésére és civil szervezetek támogatására fordította.

Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben is
segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám:18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

Rendelkezés
az adó 1% százalékáról
A kedvezményezett neve:
Jánoshalmi Önkéntes
Polgárőrségi Egyesület
A kedvezményezett adószáma:
18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe:
6440. Jánoshalma. Béke tér 1.

Felhívás
Jánoshalma Tűzvédelméért
Közalapítványhoz

1 %-ból befolyt 33.455 Ft.
Az összegből a Tűzoltó Laktanya felszereltségét javítottuk.
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben is segítsék az szja
1 %-ával a közalapítványt.

Adószám:18343744-103

Alapítvány kuratóriuma

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ
EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD
NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma:

18359639 - 1- 03

Kedvezményezett címe:
6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145

Bérlet ára: 6000 Ft
Előadások ára: 2500 Ft

Tervezett műsor

2014. április 23. 19 óra

Az ördög nem alszik

zenés bohózat

Főbb szereplők: Straub Dezső,
Oszter Alexandra, Benkóczy Zoltán, Beleznay Endre

2014. szeptember 24. 19 óra

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület
ezúton is köszönetet mond azoknak a személyeknek, akik
2013. évben támogatták az egyesület célkitűzéseit.
2014-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az
adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség
elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

Adószám: 18369748-1-03
Számlaszám: BTKSZ 51100036-100045820

A kaktusz virága
vígjáték
Főbb szereplők: Götz Anna, Böröndy Tamás, Straub Dezső

2014. november 26. 19 óra

Mágnás Miska

operett
Főbb szereplők: Fogarassy Bernadett, Benkóczy Zoltán
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3. oldal

„A sajtó törvénynek csak egy paragrafusa
volna: hazudni nem szabad”

◄ folytatás az 1. oldalról

Szeretjük ezt a napot azért is, mert számunkra vonzó normákat teremtett.
1848/49 jogokat, méltóságot és szabadságot adott. Az országnak függetlenséget, a népnek felelős kormányt, közteherviselést és sajtószabadságot. A
parasztoknak jobbágyfelszabadítást, – igaz későn – a nemzetiségeknek törvényt, és állampolgári jogegyenlőséget. Mérce és minta született.
Ezt a napot mi magyarok tettük ünneppé. Nem örököltük, nem kaptuk,
hanem teremtettük. Teljesen és tökéletesen a miénk. Akkor is a miénk volt,
amikor el akarták tőlünk venni. Nem adtuk. Az éppen hatalmat gyakorlók megannyiszor próbálták meghamisítani, átértelmezni, újra írni március 15-ét, a forradalom eszméit saját javukra fordítani.
Mit jelent nekünk ’48-49 forradalmi hevülete, a hősök szabadságért való

küzdelme? Jókai Annától idézek néhány ünnepi gondolatot, szavainak aktualitása van, már csak annak okán is, hogy az írónő a tegnapi napon vette át
a Kossuth Nagydíjat Orbán Viktor miniszterelnök úrtól. „Nem, barátaim, nem
minden eladó! Nem eladó a hazánk, nem eladó a becsületünk, és nem eladó a
mi drága gyerekeinknek a jövője. Ezt mondja nekünk ’48-49. Mert az, hogy ide
születtünk erre a földre, ez nem véletlen. Ide gyökereztünk. Gyarapítani kell a
térség szellemét, és nem felhígulni benne. Nem gőgösen elzárkózni, de nem
is meghunyászkodni. Példát kell adni nekünk, magyaroknak a nálunk szerencsésebb nemzeteknek, hogy ahol a szívetek, ott a kincsetek. Morzsák helyett
a megszentelt kenyérre vágyik a nemzet, hazugság helyett pedig az örök igére. Erre áhítoznak ma a magyarok.”

Tisztelt emlékezők, a történelmi szabadság szent, a hétköznapok szabadsága helyénvaló, és jó dolog. Vannak azonban, akiknek a szabadság nem
egyéb, mint a minden kényszertől való szabadulás. Az a lehetőség, hogy bármit, bárhol, bármikor meg lehet tenni. Pedig mennyire nem így van! Ez a valódi szabadság karikatúrája, a szélsőségek zabolátlansága, ami nem máshoz,
mint káoszhoz vezet. Az ösztönök szabadsága, nem az alkotó ember szabadsága. Az igazi szabadság lehetőség arra, hogy az ember ura legyen önmagának, nem pedig arra, hogy mindenféle rendet, és erkölcsöt felborogasson.
A szabadságról még egy gondolatot kibontanék a történelmi párhuzam kedvéért. V. Ferdinánd osztrák császár 1848. április 11.-én látta el aláírásával az
áprilisi törvényeket, melyek tartalmazták a független, felelős magyar kormány
létrehozását, a választójog kiterjesztését, a közteherviselés és a sajtószabadság szabályait is. Deák Ferenc gyakran mondogatta a sajtószabadságról: „Ha tőlem függne, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna:
HAZUDNI NEM SZABAD”.
A Haza Bölcsének olyan erőkkel kellett megküzdenie, akik előtt bűn volt
a legtisztább honszeretet. Azok az erők az ország energiáját kimerítették, a
nemzet vagyonát elidegenítették. Legtöbb országban akkor is, ma is úgy van,
ha a nemzetről van szó, akkor viták ide vagy oda, de minden lengyel lengyel, minden amerikai amerikai, minden francia francia, A NEMZET MINDENEK ELŐTT való. Így van rendjén. Ezekben – és sok más államban – nem
fér bele a belső pártharcokba, hogy valakik külföldön ármánykodjanak a saját
nemzetük ellen. Nem régen történt meg hasonló, a történelem ismétli önmagát, hiszen Deák Ferenc szavaival nemegyszer ostorozott: „A hazaszeretetet nem tartják ébren Magyarországon olyan mértékben, mint más nemzetek
földjén”-hangoztatta.
Országunkban nem egységes a megítélése a határokon túli magyarságnak sem. Nem azzal kívánok foglalkozni, hogy mások miként vélekednek. A
Jánoshalmiak, vagyis a magunk példájával élek. Ilyenkor március 15-e környékén üzenetet küldünk egymásnak, vagy telefonon keresztül beszélünk a
magyarlakta külhoni testvértelepüléseink polgármestereivel, Topolya, Temerin, Szenttamás, Korond, Tusnádfürdő, Rafajnaújfalu polgármestereivel, és
nemzeti ünnepünkön köszöntjük egymást, mint egyik magyar ember a másikat. 2010-ben a temerini művészegyüttest láthattuk vendégül március 15-én,
ma pedig együtt ünnepelünk topolyai magyar testvéreinkkel.
Albert Tibor tusnádfürdői polgármester leveléből idézek: „Szükségünk

Baja-Szentes autóbusz
járat megszűnése
Több lakos részéről bejelentés érkezett Celler Zoltán polgármester úrhoz, melyben az
aláírók kifogásolták, hogy a Bács Volán Autóbuszközlekedési Zrt. 2013. decemberi menetrend-változtatáskor megszüntette a Baja és Szentes között, korábban naponta közlekedtetett, közvetlen járatot. Kérték az Önkormányzatot, hogy járjon közbe a járat visszaállításáért. A Bács Volán Autóbuszközlekedési Zrt-t és válaszát az alábbiakban közöljük:

Hivatkozva 2014. február 24-án e-mailben küldött levelére a Bács Volán Zrt. részéről az
alábbi választ adjuk.
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítást a volán társaságok a Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzik. Az autóbusz
menetrend a közszolgáltatást megrendelő részéről megfogalmazott elvárás alapján, a Közlekedésszervező Irodák koordinálásával készül.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben meghatározott országos és regionális autóbuszjáratok funkcióinak elkülönítéséből adódóan, az 5313 autóbuszvonalon naponta Baja-Szentes viszonylatban közlekedő járatpár 2013. december 15-től megszüntetésre került. A járat visszaállítására nincs lehetőségünk.
Az 5289/243 sz. naponta közlekedő - a Kunság Volán Zrt. által üzemeltetett - járat 6:10
órakor indul Jánoshalmáról, Kunfehértó érintésével közlekedik és Kiskunhalasra 6:50 órára érkezik.
Jánoshalma-Kiskunhalas viszonylatban a vonat is utazási lehetőséget biztosít. Jánoshalmáról munkanapokon 6:09 órakor induló vonat Kiskunhalasra 6:30 órára érkezik. Eljutási időben a vasúti közlekedés kedvezőbb, mely biztosítja a 7:00 órakor kezdődő munkaidőre történő beérkezést.
Köszönjük, hogy továbbította a lakossági észrevételeket, kérjük válaszunk elfogadását.
Tisztelettel:
Jerkovitsné Kélesi Mária              Csányiné Faragó Zsuzsanna
     gazdasági igazgató                     személyforgalmi üzletágvezető
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó
Bács Volán Autóbuszközlekedési Zrt.

(Deák Ferenc)

van egy erős Magyarországra, az a jó, ha Magyarország fejlődik gazdaságilag, az Európai Unióban szilárd helyet foglal el, ezáltal mindannyiunk számára biztonságos hátteret nyújt itt a Kárpát-medencében. Szükségünk van természetesen, hogy itthon szülőföldünkön megálljuk a
helyünket akár egyszerű munkásként, éppen tisztviselőként, vagy bármilyen beosztásban levő vezetőként. Szükségünk van a helytállásra, a
tenni akaró polgárokra, hisz akkor tudunk jövőt biztosítani a következő nemzedéknek.
Mi itt Székelyföldön, büszkén, hittel és magyarként akarunk élni és
dolgozni. Büszkék vagyunk magyarságunkra és már néhány százezren éltünk is azzal a lehetőséggel, amit a jelenlegi Magyar Parlament és
Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett kormány biztosított nekünk:
a magyar állampolgárságot a szülőföld elhagyása nélkül. Ezen ünnep
alkalmával is köszönet érte.”
Tisztelt Ünneplők! Magyarságunk helyes megéléséhez, jövőnk tervezéséhez legyen számunkra példa a 48-49-es szabadságharc hőseinek elszántsága és akarata! Példájuk adjon erőt ahhoz, hogy a jövő nemzedéknek továbbadhassuk kultúránkat, hagyományainkat, nyelvünket! Legyünk erősek és
magabiztosak a jelenben, mert csak így tudjuk céltudatosan tervezni jövőnket!
Isten minket úgy segéljen!
Czeller Zoltán polgármester

Ezt követően a Többszörös nívódíjas és kilencszeres KIVÁLÓAN
MINŐSÜLT EGYÜTTES. műsorát csodálhatta meg a közönség
A délvidéki, topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ 1980 óta
letéteményese úgy a vajdasági, mint az egyetemes magyar népi műveltségnek és hagyományoknak. A jól megalapozott és magas szintű szakmai munka eredményeként a néptáncos, népzenei, kézműves és irodalmi szakosztályok összesen közel négyszáz tagot számlálnak. Hivatásos, és jól képzett
önkéntes szakvezetők végeznek tudatos nevelő munkát ezen szakosztályokban, a tagság lelkes, odaadó munkáját pedig kitűnő eredményeik bizonyítják.
A Cirkalom táncegyüttes a Művelődési Központ alapító valamint reprezentatív csoportja. Tagjai olyan fiatalok, akik szívügyüknek érzik a magyar kultúra őrzését, ápolását és ennek továbbörökítését a jövő nemzedékeire. Teszik
ezt oly módon, hogy Vajdaságszerte nevelik, oktatják a fiatalokat a magyar
hagyományok szépségeire és tiszteletére.
Az együttes, fennállásának elmúlt több, mint 20 éve alatt számos versenyen és fesztiválon tett tanúbizonyságot arról, hogy előadásaik hűen tükrözik
a színpadon a magyar paraszti kultúra sokszínűségét.
Művészeti vezetők: Kisimre Árpád és Savelin László.
A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ tagjai másfél évtizede alkalmi ünnepi műsorral emlékeznek meg az 1848/49-es magyar forradalom és
szabadságharc eseményeiről. Minden évben más szemszögből, más megközelítésből, egyes események erősebb kidomborításával szerkesztik meg
műsorukat. A mai műsor a karlócai békétől a kiegyezés utáni aranykorig öleli föl a jelentős történelmi eseményeket, ezért kapta a Forradalmaink a Habsburg-ház árnyékában címet. A műsor szereplői a Cirkalom táncegyüttes, a
Csalóka zenekar, az Aurora beszédművészeti stúdió tagjai, valamint közreműködik az óbecsei Fokos zenekar, Szerda Ákos énekes, Micsik Béla zenész
és a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének tagjai.
Ezzel ezzel ért véget Jánoshalmán az ünnepi megemlékezés.

Tájékoztató

2014. március hónapban is téma volt az aktuális önkormányzati fejlesztések kérdése. A szakbizottságok közül a Városgazdálkodási és
Városfejlesztési Bizottság, majd a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság foglalkozott a témakörrel. Jánoshalma Város Képviselő-testületének
2014. március 27-i ülésén a testület tárgyalta, és elfogadta a folyamatban lévő fejlesztésekről szóló beszámolót.
LEADER 2013

Kamerarendszer kiépítése Jánoshalma Városban

A JHN hasábjain már korábban hírt adtunk arról, hogy a pályázat keretében kiépítésre kerül egy kamerarendszer, amely 5 helyen működik
majd, 1 központi felvevő és rendszámfelismerő egységgel kiegészítve. Az eddigiekhez képest változást jelent, hogy a központi egység eredetileg a Jánoshalmi Rendőrség épületében került volna elhelyezésre, azonban a rendőrség belső szabályzata másként rendelkezik. Ennek megfelelően a központi egység a Molnár János utca 3 szám alatt, a Polgárőrség irodájában lesz elhelyezve. Az önkormányzat a témában előzetesen egyeztetett a pályázat kiírójával, a hivatalos kérelem jóváhagyása folyamatban van.
A rendszer kivitelezője a jánoshalmi székhelyű DELTA-SEC Vagyonvédelmi Kft lesz.
A korábban megjelent híradásokkal megegyezően a rendszer kiépítése 2014. április hónapban történik meg, a pályázat elszámolása pedig
2014. májusban.
LEADER 2013

Gazdakör épületének felújítása

A Gazdakör székházának felújítása megkezdődött a nyílászárók
cseréjével. Az áprilisi lap megjelenésének időpontjában a kivitelező,
a jánoshalmi Takács István cége, a nyílászárók cseréjét, az ehhez
szükséges javításokat már hiánytalanul elvégezte. A soron következő munka a székház tetőszerkezetének javítása lesz, amelyet április-május hónapban végez a kivitelező.

KÖZPONTI ÓVODA ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

A 4/2014 BM rendelet alapján Jánoshalma Város Önkormányzata benyújtotta a Központi Óvoda (Jánoshalma, Radnóti utca 12.) energetikai
felújítása vonatkozó pályázatát, amely keretében megvalósul az óvoda fűtéskorszerűsítése, a homlokzatok hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. A pályázatot a bíráló befogadta. A pályázat elbírálása a testületi ülés időpontjáig még nem került sor.
Halász-Csiba Renáta
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZGYÚJTÁSi TILALOM!

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi
szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!
A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a tűzoltóságnak lehetőleg írásban be kell jelenteni.
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az avar-, a tarló-, a
legelő-, a nád-és a növényi hulladék égetése!
A vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát
az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos gyújtogatás okozza, ugyanakkor
az is megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít.
Erős szélben TILOS tarló-vagy növényi hulladékot égetni!
FONTOS: a tarló-vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.
A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint
a polgármesteri hivatalokban is. (bacs.katasztrofavedelem.hu vagy www.
kecskemet.hu)
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.
Az égetéshez csak a tarlómaradványok, valamint a legelőkön található száraz fű használhatók fel.
A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mel-

lett tarlót égetni tilos.
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 100.000-3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.
A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól
Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel meg van tiltva,
valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is.
Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését.
A kivételek:
——Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.
—— Természeti területen a Felügyelőség engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.
—— A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik
a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes
sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

TÁJÉKOZTATÁS

a „A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése” központi munkaerő-piaci programról
Az EU2020 stratégia célul tűzte ki a nők munkavállalásának elősegítését, ezzel a nemek közötti egyenlőség növelését. A Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat ennek megfelelően a támogatási elvek meghatározásánál a nőket
kiemelt célcsoportként kezeli.
A „nők 40” program célja: az álláskeresőként nyilvántartott és döntően
koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának
bővítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzésének elősegítése.
A program célcsoportja: az a legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső nő, aki:
a 60. életévét betöltötte - jogosultsági idejére való tekintet nélkül, illetve
az 55. életévüket betöltött nők esetében azoknak a köre, akik legalább 37 év
jogosultsági idővel rendelkeznek.
Bérköltség támogatás:
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők
teljes munkaidejű munkaviszonyban1 történő foglalkoztatása esetén nyújtható támogatás.
Tekintettel arra, hogy a programba csak 55 év feletti nyilvántartott álláskereső vonható be, valamint arra is, hogy a célcsoport foglalkoztatásához
1

a munkáltató részleges vagy teljes szociális adókedvezményt érvényesíthet
a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében, így a programban csak a kedvezménnyel csökkentett szociális hozzájárulási adó téríthető meg.
A támogatás mértéke 50 és 100 % között szabadon határozható meg,
figyelembe véve a helyi munkaerő-piaci sajátosságokat.
A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 10 hónap lehet, amely
esetben a munkáltatónak 2 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséget
kell vállalnia.
Az 55 év feletti ügyfelek esetében a 37 év jogosultsági idő igazolása a
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiadott határozat bemutatásával történik,
melyről az érintett ügyfeleknek egyedileg szükséges gondoskodniuk.
A 60. életévüket betöltöttek esetében erre nincs szükség, tekintettel arra,
hogy ők az 1 hónapos regisztrációs idő megléte esetén egyéb feltétel vizsgálata nélkül vonhatók be a programba.
A programba történő bevonásra 2014. április 30-ig van lehetőség.
A támogatást a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási
Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén lehet igényelni.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Munkaviszonyon az 1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. a) pontban felsoroltak értendők

Új ügyfélhívót kapott az okmányiroda!
Kicserélésre került a sorszámosztó az
okmányiroda ügyfélvárójában. Az évek óta
„betegeskedő” korábbi eszköz már régen
megért a cserére. Az ügyfeleknek nem
kell megszokniuk egy új rendszert, mert az
új ügyfélhívó külsőleg és használatában
is nagyon hasonlít az előzőhöz, de jobb
abban, hogy jól látható a kiadott jegyen a
sorszám és a választott feladat is, ügyfelek és ügyintézők megelégedésére.
Az új eszköz biztosítását köszönjük a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Könnyebb az ügyintézés, ha ismerjük a
magyarorszag.hu portál használatát!

A portál felépítése
A fejlécben, a főmenü felett kapott helyet a
Belépés link. Ide kattintva közvetlenül az Ügyfélkapu belépési felületére jut. Ha már belépett, itt
az Ön neve és olvasatlan üzeneteinek száma jelenik meg.
A portál szolgáltatásai közé tartoznak az ajánlók. A jobb oldali hasábon megjelenő TOP-listák a
többség által legtöbbet használt, legtöbbször letöltött, illetve legtöbbször megnézett szolgáltatások
és információk alapján, dinamikusan állnak össze.
Magyarország.hu
A portál nyitólapja a kormányzati startlap. Olyan
kiinduló oldal, amin többféle módon találhatja meg
a keresett, elektronikus ügyintézéshez kapcsolható
szolgáltatásokat, információkat. Ennek egyik módja,

ha a katalógusban az
abban szereplő témakörök, illetve témák szerint halad.
Ha pontosan ismeri a
keresett témát, használhatja az „A-Z keresőt”
is.
Az oldal alsó harmadában a Szolgáltatások cím alatt a leggyakrabban használt, illetve
éppen aktuális szolgáltatásokat találja meg.
Ügyintézés
A szolgáltatások és
az ügyek színtere. Itt is
témakörök, vagy betűrend szerint elindulva juthat el a keresett ügyig, de jó
kiindulópontul szolgálhatnak a szolgáltatások és dokumentumokból összeállított ajánlók is.
Közvetlenül az adott ügy leírása mellett megtalálja
a kapcsolódó jogszabályokat, szolgáltatásokat, a
letölthető dokumentumokat és a teendőket lépésről
lépésre bemutató segítséget is.
A „Nyomtatványtár” almenüből érhető el az az aloldal, ahol az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges
valamennyi elektronikus nyomtatvány megtalálható.
Keresés
Erről helyről érhető el az általános Portálkereső, a
Jogszabálykereső, az Ingatlankereső, a Hivatalkereső és
a Gépjárműkereső is.
Közigazgatás
A kormányzati és önkormányzati információk mellett itt kapott helyet a Portrétár és közvetlenül elérhető
a Hivatalkereső is.

2014. április

Országinfó
Nagy felületen, átlátható módon jelenik meg a
Magyarországot bemutató Országinfó.
Az országról szóló szöveges információk mellett
képgalériák, webkamerák képei kerültek ide, és innen
lehet elérni a Nemzeti jelképtár anyagait is.
Hírközpont
A kormányzati hírek, háttérinformációk és sajtóközlemények, saját kezdőoldallal és almenükkel jelennek
meg. A Hírközpontról közvetlenül letölthetők a Magyar
Közlöny hiteles elektronikus változatának számai is.
eDemokrácia
Célja az, hogy a Magyarország Alaptörvényében
biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedésének
eszközeként a Magyarország.hu fórumával biztosítson
lehetőséget a kulturált véleménynyilvánításhoz, és az
állampolgárok részére összegyűjtse azokat a fórumokat
és oldalakat, ahol kérdéseikkel, megjegyzéseikkel és
javaslataikkal az arra illetékes közintézményekhez fordulhatnak.
Kapcsolat
Ez a kapcsolatteremtést segítő oldalakat, linkeket
(Magyarország.hu, Kormányzati kapcsolatok, Önkormányzati kapcsolatok, 1818 - Kormányzati Ügyfélvonal) szervezte áttekinthető, logikus egységbe.
1818
A Kormányzati Ügyfélvonal telefonos elérhetőségéről ad bővebb tájékoztatást.
Használjuk bátran a magyarorszag.hu portálon elérhető számtalan információs, ügyintézési lehetőséget.
Jánoshalma, 2014-03-31.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

2014. március 22-től kezdődően tilos tüzet gyújtani a Bács-Kiskun
megye területén fekvő erdőkben és fásításokon, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is!
A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás
miatt a megye erdőterületein és annak környezetében – különösen a parlagés legelő területekkel határos erdőkben, valamint a fenyvesekben - fokozott
tűzveszély alakult ki, ezért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton
és vasúton utazók által eldobott égő cigarettacsikk és dohánynemű fokozott
tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt lágyszárú növényzet és erdei avar a jelenlegi időjárási körülmények között rendkívül gyúlékony és erdei vagy mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrása lehet.
Felhívjuk a közúton és vasúton utazókat, az erdőben kirándulókat, a mezőgazdasági területeken dolgozókat, hogy égő cigaretta csikket és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése súlyos kárral fenyegető helyzetet,
illetve a tűz káros következményeinek megelőzését szolgálja.
Aki a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, százezer
forintig terjedő erdővédelmi bírsággal sújtható.
(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI
ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk a Jánoshalmi Járás közigazgatási területén lakókat, hogy
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Bajai Igényelbírálási és Adategyeztetési
Osztálya minden hónap második péntekén
8-12 óra között ügyfélfogadást tart.
Következő ügyfélfogadás: 2014. április 11-én lesz.
Ügyfélfogadás helye: Jánoshalma a Béke tér 1. sz. 18. sz. iroda
A következő kérelmek ügyében az ügyfélfogadáson nyomtatvánnyal és teljes körű tájékoztatással tudjuk fogadni a kedves ügyfeleket.
a.) öregségi nyugdíj
b.) hozzátartozói nyugdíj
c.) adategyeztetési eljárás
d.) baleseti-és rokkantsági járadék
e.) egyszeri segély kérelmek

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk a Jánoshalmi Járás Közigazgatási területén lakókat, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Minden hónap első hétfőjén 9-12 óra között
ügyfélfogadást tart.

Az első ügyfélfogadás 2014. május 5-én lesz.
Ügyfélfogadás helye: Jánoshalma a Béke tér 1. sz. 18. sz. iroda

Az ügyfélfogadáson az alábbiakban felsorolt főbb területeket érintően nyílik lehetőség az ügyfelek számára – jegyzőkönyv felvétele mellett – a hatóság
hatáskörében tartozó kérelmet, közérdekű bejelentést előterjeszteni:
Az áru fogyasztók számára való értékesítéséhez kapcsolódó szabályok
(árfeltüntetés, árfelszámítás, joghatással járó mérés, nyugtaadási kötelezettség teljesítése, áru minősége, összetétele, csomagolása),
——Piacfelügyeleti tevékenység (termékbiztonság),
——Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma,
——Gazdasági reklámok megfelelősége,
——Elektronikus kereskedelmi tevékenység,
——Szavatossági és jótállási igények intézése szabályai,
——Panaszkezelés megfelelősége,
——Utazás, vendéglátás
——Fiatalkorúak védelmét szolgáló rendelkezések megtartása,
Közüzemi szolgáltatásra (földgáz-, villamos energia-, távhő-, illetve
kéményseprőipari-szolgáltatás, közműves ivóvízellátás, hulladékgazdálkodás) vonatkozó rendelkezések megtartása, lakossági fogyasztók esetében,
Hírközlési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések megtartása.
Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Tájékoztató

Az Új Polgári Törvénykönyvről

2014. március 15. napján hatályba
lépett Magyarország legalapvetőbb
jogforrása, az új Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény.
E törvény a több, mint fél évszázados, 1959. évi IV. törvényt váltotta. A
jogszabály mind szerkezetileg, mind
tartalmilag változást hozott a korábbihoz képest.
Szerkezeti változást jelent, hogy a
törvény Részek helyett Könyvekből
áll, illetve hogy a folyamatos számozás helyett minden Könyvben elölről
kezdődik a szakaszok számozása.
Az új Polgári Törvénykönyv az alábbi Könyvekből áll:
I. könyv: Bevezető rendelkezések
II. könyv: Az ember, mint jogalany
III. könyv: Jogi személyek
IV. könyv: Családjog
V. könyv: Dologi jog
VI. könyv: Kötelmi jog

VII. könyv: Öröklési jog
VIII. könyv: Záró rendelkezések
A törvény változása a fentieken kívül,
hogy egységes szerkezetbe foglalja az egész magánjog területét, azaz
a korábban külön jogszabályokban
szabályozott családjogi és társasági
jogi rendelkezések bekerültek a Polgári Törvénykönyvbe, hatályon kívül
helyezve ezzel a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.
évi IV. törvényt és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt is.
A gyámhivatali eljárásokat érintő tartalmi változásokat az újság
következő számaiban fogjuk
bemutatni.
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
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2014. április

Jánoshalma ebben az évben ünnepli legújabb kori várossá
válásának 25. évfordulóját. az alkalomból sorozatot indítunk
lapunkban ezzel kapcsolatban.
Az első alkalommal visszatekintünk a történelmünkben, a
közelmúltban hasonmás kiadásban meg jelent 1927-ben íródott Rapp J. Jánoshalma története című könyv segítségével. Felidézzük, hogy miként lett településünk mezőváros és
azt, hogy miként kapta mai nevét. Ezen kívül néhány felvétellel tekintünk vissza a Jánoshalma várossá válásának előzményeire.

Szemelvények
Jánoshalma múltjából

Jankovác létalapjának, gazdasági életének említésre méltó intézői az
Orczyak voltak, kik úgy jutottak ide, hogy 1747-ben az uradalmat a pazaréletű Czobor József gróftól megvette Orczy Lőrinc, kinek utódai egy évszázados uralmukkal és kegyúri jogukkal döntő befolyással voltak a község sorsára.
Köztük különösen figyelmet érdemel báró Orczy László, báró Orczy Lőrinc
második fia, ki 1804-ben Dömötör Pál fiskálist megbízta, hogy véleményt terjesszen neki elő „Jankovác Helyiség pallérozásai módjáról”, mire az véleményét írásban benyújtotta, melyben előadta, hogy a Helyiség népesség, tájéka, fekvése és nagyságánál fogva megérdemelné városi rangra való emelését és vásárok tartására való feljogosítását. Előterjesztését a báró elfogadta,
de közbejött halála (1807) miatt a tervet meg nem valósíthatta, helyette bátyjának özvegye, báró Orczy Józsefné, Berényi Borbála grófnő közbenjárására (1807), Bécsben, december 11-én kelt királyi kiváltsággal Jankovác városi rangra emeltetett.
Az első tisztújítást 1808 november 1-én Dömötör Pál fiskális tartotta meg,
mely alkalommal lélekemelő beszédet mondott. E beszéd megfelelő részei így
hangzottak: „Jankováciak ! Űj állapotra léptetek a polgári álladalomra nézve,
levetkeztétek külsőképpen a durva parasztságot, vetkezzétek le azt belsőképpen is, azaz viselkedjetek egymás között az erkölcs pallérozásában annál is
inkább, minthogy arra Nagy tiszteletű és Érdemes Plébános Uratokban, Tanítóitokban, mind a Tekintetes Uraság, mind a Tekintetes Nemes Vármegye
tisztviselőiben elég bölcs vezéreitek vagynak. De kivált ti Elöljárók, necsak
parancsolattal és fenyítékkel, hanem önön magatok példájával serkentsétek
a népet a kötelesség, illendőség és pallérozottság törvényeinek megtartására.
Ti vagytok a nép előtt világító lámpások, távol legyen tehát, hogy olyan bűnbe essetek, amilyenért, ha valakit meg akartok büntetni, lelketek esmérete azt
kiáltja belülről : Ne bántsd, mert te sem vagy jobb nála. Mind beszédetekben,
mind magatok viselésében mutassátok meg, hogy elöljáróknak méltán neveződtek. Ne láttassák közületek ezután senki a városházában subában, gatyában és feltett süveggel. Híre se legyen annak, hogy ez vagy amaz az Elöljárók közül a korcsmában ivott, dorbézolt, részegeskedett, a palackokat összetörte, mert ugyan hogyan várhattok a köznéptől tiszteletet, ha olyan dolgokat
cselekesztek, amelyek a népnek seprejéhez is illetlenek! ?
Ma vagyon az a szerencsés napja annak a régi helyiségnek, melyben az
elöljárók kara szenátusnak és az esküdtek szenátoroknak kezdenek neveztetni. Ma jöttünk először össze, hogy Jankovácon nem már falusi, hanem városi
bírákat és elöljárókat válasszunk”.
A tisztújításkor megválasztattak:
Bíráknak: Horváth Ferenc kudari, Francsik János, Fenyvesi András.
Adószedőknek: Francsik János, Gruber József, Szili Gábor.
Borbíráknak : Pető János, Gruber József, Kósóczki Ferenc.
Tutornak: Karip Imre.
Tanácsbeliek: Fenyvesi András, Karip József, Dobos György, Jelenics
Király András, Homoki Kovács János, Krupa József, Ferenczi Imre, Csincsák
Pál, Yancsics Márton, Faddi István, Zámbó József, Gruber József.
Utcabírák: A halasi utcában Ferenczi Imre, a mélykútiban Csincsák Pál, a
tatháziban Horváth Ferenc, a bajaiban Kovács János, a zsidaiban Vancsilt
Márton, a keletiben Zámbó József.
Forspontbíró : Kósóczki Ferenc.
Vásárbíró : Szili Pál.
Fent vázolt beszéd jellemző az 1800-as esztendőkre. Ilyen oktató és
erkölcshirdető volt akkor a nyelvmodor. Egyszerű és nemes, mint maga a nép
és annak gondolkodásmódja.
…
A község mindegyre nagyobb arányokat öltött. 1830-ban a hivatalos statisztikai adatok szerint 5983-ra ment a lélekszám, ebből róm. kath. volt 5712,
gör. kath. 4, ref. 5, ág. ev. 4, gör. kel. 3 és izraelita 255. 1854-ben 7240 a lélekszám s 2050 a házszám.
1869-ben a lakosság száma 7890, 1880-ban 8625, 1890-ben már 9116.
1904-ben kiadott miniszteri rendelet értelmében Jankovác hivatalos neve a
községet környező régi halmok (úgy mint Banka, Fehér, Gócs, Sikáros, Teréz
stb.) után Jánoshalma lett, miután az ajánlott Bodrogjánk nevet rossz hangzásáért elvetették.

Már az ezeresztendős jubileum évében a község maga kérte idegen hangzású nevének megmagyarosítását, mikor azonban erre 1902-ben hivatalos
felhívást kapott és az országos levéltár Jankó- szállást ajánlotta Jankovác
helyett, dacára annak, hogy Klánszky Ferenc apát már akkor Jánoshalma
elnevezést ajánlotta, a községi képviselőtestület a megszokott Jankovác névhez ragaszkodott, míg utóbb a belügyminiszter Jánoshalma mellett döntött.
A helység elnevezésére vonatkozó adatokat összefoglalva, a következőket állapíthatjuk meg: 1246-ban, tehát a kunok bejövetelekor, Csőszapa volt a
község neve. A kunok itt létének vége felé, határozottabban 1540-től Janlcószállás és Jankó, 1600 körül Jankovác és 1904-től Jánoshalma. A lakosság
pedig volt 1246-tól kun, a törökök uralmának kezdetén 1541-től 1600-ig szerb,
Uralmuk végén, 1600-tól 1730-ig bunyevác s 1731-től magyar.
Forrás: Dr. Rapp J.: Jánoshalma története, 1927-ben megjelent könyve

5. oldal

Egy tősgyökeres jánoshalmi emlékezései
Immár 25 éve annak, hogy Városunk Jánoshalma 1989. március 1-én, a rendszerváltás hajnalán újra visszakapta városi rangját. Az ünnepélyes város avató rendezvény akkor április 5-én a
helyi Sportcsarnokban volt. Az ünnepségen Pozsgai Imre államminiszter is részt vett, és adta át a
várossá nyilvánítás dokumentumát Jekl Ferenc
akkori tanácselnöknek.
Jánoshalma 1807 mezőváros lett, de ezt a
rangját 1886-ban elvesztette. A második világháború után nagyközséggé fokozták le.
AZ 1732-ben újra települt helységünk nevét
1904-ben Klanszky Ferenc akkori helyi plébános
javaslatára Jánoshalmára változtatták, előtte a
szerb hangzású Jankovácznak hívták, noha túlnyomórészt magyarok lakták. Örök hála Klanszky plébános úrnak, aki 1904-ben az akkori helyi
képviselő-testülettel szemben is szorgalmazta a
Jánoshalma név felvételét, mert rágondolni is
rossz, hogy hová csatolták volna el ezt a magyar
lakosságú, de szerb helységnevű települést 1920ban Trianonban a „békecsináló”, de francia pezsgőt iszogató idegen országok urai, akik akkor ott a
további sorsunkról döntöttek.
Kevesen tudják, de Jánoshalma 1919-1921
között a csonka Bács-Bodrog vármegye székhelye is volt. A demarkációs vona Jánoshalma és
Mélykút között húzódott. Határállomás lett egy
időre. A vonatról leszállókat a vasútállomás várótermében igazoltatták a hatóságok. 1919 áprilisában Márai Sándor író is járt itt, aki riportot készített a demarkációs vonalat őrző magyar katonákkal. Baja 1921-ben került vissza hazánkhoz. Ettől
kezdve az a város lett a csonka Bács-Bodrog vármegye székhelye.
Tősgyökeres jánoshalminak számítom magam,
hiszen egyik ősöm már 1748 szerepelt egy helyi
bérmálási összeírásban. Jánoshalmában engem
a hely szépsége, hangulata és az itt élő emberek
személyisége fogott meg elsősorban. Persze mindenki kicsit elfogult saját szülővárosával szemben.
Én is. De tényleg szép ez a hely, közepén az állandóságot hirdető, Felső-Bácska legnagyobb templomával, amely nagy idők tanúja volt.
Bár hol jár az ember a világban, ha a déli
harangszót hallja, mindig a jánoshalmi templom
harangjának szava jut az eszébe, amely szerintem is mindig szebben szól, mint a másik templomok harangjai. Templomunk előtt található a szépen kialakított új főtér, közepén ott áll a Hunyadiak címer állata a holló, csőrében a gyűrűvel. A
főtér mellett található szép park, őseink valamikori temetkezőhelye. A környék egyik legszebb parkja ez, melynek árnyas fái alatt nyáron jól esik elüldögélni egy padon, és a világ dolgairól elmélkedni csendben.
Belvárosunkat sok vidéki kisváros megirigyelhetné, sőt meg is irigylik. Itt sorakoznak a plébánia, és az iskolák impozáns épületei. A park túlsó felét a Városháza épülete zárja, majd a déli
részén az új egészségügyi központ modern épülete következik. Ez az épület és az Imre Zoltán
Művelődési Központ a főtérrel együtt az utóbbi
évek fejlesztéseihez tartozik. Érdemes elsétálni a
Bernáth Zoltán utcába is, mely valamikor tér volt,
mostanra azonban teljesen beépült. Itt sorakoznak
a szakiskola, a gimnázium, az óvodák, a sportcsarnok a tanuszoda, és a diákélelmezési konyha.
A sort a szépen felújított piac és a megújuló gazdaköri székház zárja.
Ezeken kívül még számtalan érdekes és szép
helye van Jánoshalmának, amelyek felsorolása
sokáig tartana. Közülük azonban egyet, a teme-

tőben lévő a következő anekdota miatt szeretném kiemelni. Ezt a történetet a régi öregektől hallottam, mely szerint a város az 1860-as években
az akkor nyíló új temető dombjára szeretett volna
egy kápolnát építeni. Az akkor i osztrák hatalom
viszont – így szól az anekdota – inkább kaszárnyát szeretett volna a dombra építeni, azért hogy
jobban szemmel tartsák a jankováciakat. Mivel
közeledett az 1867-es kiegyezés ideje, a helyiek felüzentek Deáknak Pestre, hogy addig nem
lesz kiegyezés, amíg Ferenc József császár nem
engedélyezi a jankováciaknak a kápolna felépítését. Az osztrák császár meghátrált és engedélyezte a kápolna megépítését. Így is lett. 1866ban – mint ahogy bejárta fölött ma is olvashatjuk –
megépült a kápolna és 1867-ben pedig létrejött a
kiegyezés a császárral.
Szép történet. Kár, hogy nem így volt valójában, de arra mindenképpen jó, hogy képet kapjunk akkori elődeink hazafias érzelmeiről. Ha körül
nézünk az 1907-ben épült gyönyörű, reneszánsz
várkastélyra emlékeztető Felső-Bácskai Műmalom tornyáról elénk tárul a vidék csodálatos panorámája.
Ilyenkor tavasszal és nyár elején a várostól délre a jó bácskai fekete földek bőven termőtáblái
zöldellnek. Északon a Kiskunság homokos dombjai tűnnek elő a terézhalmi erdő zöldellő fáival
együtt. Ezt az erdőt őseink telepítették be akácfával, ami megfogta a vándorló homokot. Akácfavirágzáskor csodálatos látvány az az erdő is. Az
erdő közelében találhatók a jó bort termő szőlők is.
Az elhagyott szőlők, kipusztult, tönkrement ültetvényei helyének egy részében most szorgos kezek
újra szőlőt telepítenek és gyümölcsfát ültetnek.
Bízom benne, hogy lesz még a jánoshalmi gyümölcs olyan híres, mint amilyen a két világháború között volt, amikor a budapesti rádió rendszeresen bemondta a jánoshalmi gyümölcspiac árait is.
Valami most megindult a mezőgazdaságban is. Az
egész városon a fejlődés jelei mutatkoznak. Voltak
jó idők és rossz idők is. Az elmúlt 25 évben a helyi
vezetés a lehetőségek függvényében mindig igyekezett valamit hozzátenni városunk fejlődéséhez.
Így történik ez ma is, amikor új lehetőséget és új
lendületet kapott városunk a fejlődésre. Reméljük,
hogy az a tendencia tartós lesz. Ez azonban nemcsak külső tényezőkön, hanem rajtunk is múlik.
Egy híres amerikai elnök szavait némileg módosítva: Ne kérdezzük azt, hogy mit tett értünk a város,
hanem azt kérdezzük, hogy mit tettünk a városért.
Egy város arculatát nem a környezet, hanem az
ott élő emberek határozzák meg döntően. Ennek
igazolására oly sok dolgos, becsületes és jó szándékú emberek közül jó példaként egy helyi embert
P. Feri bácsit kívánom most bemutatni, aki sajnos már nincs köztünk. Az ő példamutató helytállása 1960-ban történt, az „önkéntes” téeszesítés időszakában. Ez a valóságban sok embernek
egyéni tragédiát jelentett, hiszen elvették földjeiket, a munkaeszközeiket és az állatállományukat
is, mert azokat be kellett adni a közösbe. A falut
a vidéki városokból ideszállított agitátorok szállták
meg. Aki nem írta alá önként a belépést a téeszbe, azt különböző eszközökkel kényszerítették
erre. Nem ok nélkül akartak 1956-ban a jánoshalmiak a halasi járás helyett a bajai járáshoz csatlakozni, mert az elvtársak most is Halas felöl jöttek.
Köztük volt egyvéres szájú agitátor H. Géza is, aki
szinte kanállal ette a marxizmust. Ez az ember
kitalálta, hogy a meggyőzésnél jobb módszer az,
ha az egyszerű embereket egymásnak ugrasztja: oszd meg és uralkodj alapon. Kerestek hát a

faluban egy olyan szegény embert, aki a háború előtt béres volt a nagygazdánál. Meg is találták P. Feri bácsi személyében. H. Géza a következőket mondta neki: Most te lehetsz az úr, ha szót
fogadsz nekünk, és azt csinálod, amit mondunk.
Feri bácsinak az lett volna a feladata, hogy helyi
besúgóként segítse a téeszesítés folyamatát. Feri
bácsi, ez a talpig becsületes ember azonban nem
vállalta ezt a dicstelen feladatot, ezért H. Géza és
társai összeverték ezt a szegény embert. „Még
gondunk lesz rád, visszajövünk még!” – ordította
H. Géza és eltávozott elvtársaival együtt, az utcán
hagyva a véresre összevert embert. H. Géza a
„dicséretes” munkájáért meg is kapta elvtársaitól a jutalmát, egy teljesen berendezett házat,
melyet előző gazdájától elvettek. Ez az ember életében egy kutyaólat sem épített, de a másik házába nagyon szeretett beleülni. Dolgozni se igazán szeretett. Azt hitte mindent megtehet büntetlenül, ezért lopni kezdett. Ez már az elvtársainak
is sok volt, ezért kizárták a pártból és felelősségre
vonták. H. Géza visszatérésére szerencsére nem
került sor, mert a bűnös embert elnyelte a történelem süllyesztője. Feri bácsi még hosszú évtizedekig Jánoshalma megbecsült polgára volt, mindenkinek előre köszönt. Nehéz volt ebben a tevékenységében őt megelőzni. Szorgalmas munkával felnevelte gyermekeit, szakmát adva a kezükbe. Még idős korában is eljárogatott napszámba. Egyszer eltört a kapám, Feri bácsi a munka
végeztével átadtam nekem a saját kapáját. „Fogd,
ez a kapa mától a tied. Ezt sohasem fogják ellopni
tőled. Használd egészséggel, mert az egészség e
legnagyobb kincs!” – mondta az idős, kicsit meghatódva. A kapa most is megvan, ha használom,
mindig eszembe jutnak Feri bácsi szavai: „Legjobb becsületesen élni, még ha szegénységben is,
mert az emberek tiszteletét csak így lehet elnyerni.
Hát ilyen ember volt Feri bácsi, sok ezer jánoshalmi társával együtt. Nekem ezért sokkal többet
jelent egy egyszerű helyi ember köszönése száz
dicsérő oklevélnél.
Mi vagyunk az a generáció, akit az elmúlt évtizedek tapasztalatai megtanítottak arra, hogy felismerjük, kik azok a hamis próféták, akik a népre hivatkozva csak a saját zsebeiket tömik tele,
és kik azok, akik valóban a népet képviselik. Mi
már nem a médiából tudjuk meg, hogy a sorsunk
jobb vagy rosszabb. Mi a saját bőrünkön érezzük és csak a valóságnak hiszünk. Az egyszerű
emberek, a csöndes többség mindig megbocsájt,
de soha nem felejt. Jó néhányan „kalandvágyból”
maradtunk Jánoshalmán, noha tudtuk, hogy senki nem lehet próféta saját környezetében, ezért
lehet, hogy az ország másik végén jobban boldogultunk volna, de mindig visszavágytunk volna
ide, mert hiányzott volna ez a város és az itt lakó
emberek. Mi, aki k itt maradtunk végül nem bántuk
meg ezt. Tudjuk, hogy utánunk is újak jönnek, akik
majd folytatni fogják a városunk érdekében megkezdett munkánkat.
Jánoshalma, édes szülő városom kívánok még
neked még nagyon sokáig gyarapodást anyagiakban és szellemiekben egyaránt. Legyél most már
mindig város. Legyél olyan település, amelynek
minden lakója békében, biztonságban és boldogságban élhet itt az idők végezetéig. Ezt kívánja
újbóli várossá válásod 25. évfordulóján azon polgárok egyike, aki jóban és rosszban mindig kitartott melletted és hűséges volt hozzád szeretett
Jánoshalmánk
Fajszi Ferenc

Köszönet azoknak akik, megosztották velünk ezeket a képeket
Forrás: www.facebook.com/janoshalmiFotoTar
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Ezek történtek nálunk…

Pillanatképek a Nyitnikék gyerekház életéből

2014. április

KACOR KIRÁLY

A gyerekházunkba járó kisgyermekes anyukáknak igyekszünk a gyereknevelés során felmerülő problémáikra, kérdéseikre minél szélesebb körben
segítséget nyújtani.
Dr. Kinigopulosz Márta pszichológus első látogatásakor előadást tartott az
érzelmi biztonság fontosságáról, második alkalommal pedig a szülők egyéni
kérdéseire is válaszolt.
Herczeg Emőke logopédus a beszédfejlődésről és az első szavak megjelenésének idejéről tájékoztatta az anyukákat.
Majkuth Gáborné gyógytestnevelő a mozgásfejlődésről a nagymozgások
fontosságáról beszélt.
Vendégségben voltunk és vendégül is láttuk a kéleshalmi baba-mama „testvér” klub tagjait.
0-3 évesig minden babát és anyukáját szeretettel várunk a „Nyitnikék”-be.
Agócs Lászlóné

2014. március 9-én láthattuk a Kacor Király című meseelőadást a Radnóti
utcai óvoda óvónőinek szereplésével.
Pedagógusként tudom, milyen sokrétű felkészülés áll egy ilyen színvonalas produkció mögött. A jelmezek, a díszlet, a zene, a színpadi fellépés mind
az óvónők munkáját dicséri. A nézőtéren ülő gyerekek — és bizton állíthatom, hogy szüleik is — boldogan ismerték fel a jelmezbe bújt óvónénijeiket.
Kíváncsian várom többedmagammal a következő meseelőadást jövőre, az
óvoda 60. évfordulóján. Köszönjük az élményt!
Nasz Júlia

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1
%-át a „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért” Alapítványnak utalták. A
tavalyi évben ez az összeg 158.027,- Ft volt.
Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni. A
gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez kérjük a segítséget.
Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03
Köszönjük a támogatásukat!
Ördögh Edit óvodavezető

Közlemény és felhívás

Az adózók személyi jövedelemadójuk 1 %-ból 2013-ban
46.340 Ft-ot ajánlottak fel a
Jánoshalma Városi Rádióklub
Sportegyesület támogatására. Az átutalt összeget
a világversenyeken való részvételre és az Internet
kapcsolat költségeire fordítottuk. Köszönjük támogatóinknak!
Kérjük, hogy ebben az évben is segítsék személyi jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket!
Adószámunk: 19044383-1-03

BOR

A MINDENNAPOKRA!

GÁLA ÉTTEREM
ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

Kínai és kerthelyiségnyitó
hétvége
április 11-12-13

Pénteken látvány pizzasütés,
szombaton este élő zene a Gála
Étterem kerthelyiségében
Szeretettel várjuk a kedves Vendégeinket!

Amennyiben Ön:
• befejezte felsőfokú tanulmányait,
• és már államvizsgát is tett,
DE diplomáját nyelvvizsga hiányában még nem kapta meg,
jelentkezhet a
DIPLOMAMENTŐ PROGRAMRA. INGYENES angol, német
vagy francia
NYELVTANFOLYAM
Pályázati feltételek:
• államvizsgáját hazai felsőoktatásban már sikeresen
teljesítette,
• felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem
áll,
• államilag elismert nyelvvizsga szükséges a diplomájához,
• alapfokú nyelvtudása van abból a nyelvből, amit tanulni
szeretne.
Regisztrált álláskeresőknek az első nyelvvizsga is ingyenes!
További INFORMÁCIÓK és REGISZTRÁCIÓ a www.ofa.
hu honlapon. Kérdéseit a diplomamento@ofa.hu e-mail címre
várjuk.

„Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndösen és váratlanul
Átölelt az Isten..:”
(Ady Endre)

Gazdakörünk nagy megdöbbenéssel értesült elnökünk feleségének Dági Józsefné, Komáromi Margit haláláról. Margitka gazdakörünk tiszteletbeli tagja volt, aki a családi teendők mellett sokat segített férjének a Gazdakör ügyeinek intézésében is. Az utóbbi idők
kivételével, amikor már szervezete a gyilkos kórral küzdött, nem volt
olyan rendezvény, amelyen Margitka ne segített volna. A Gazdakör
tagsága ezért örök hálával tartozik neki, amit sajnos már nincs lehetőségünk személyesen megköszönni. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Mi ne fogjuk emlékét elfelejteni, mert lélekben mindig ott lesz
közöttünk további rendezvényeink során is. Számára mindig lesz
egy biztos hely gazdakörünk hosszú történetében.
Hiányozni fog csendes, szerény személyisége, aki az első hívó
szóra azonnal jött, időt, fáradságot nem kímélve, hogy férjének és
a közösségünknek is önzetlenül segítsen, rendezvényeink sikeres
lebonyolítása érdekében.
Margitka nyugodjál békében! Isten veled!
Ezúton is szeretnénk kifejezni részvétünket az elhunyt családtagjainak.
A Gazdakör tagsága és Választmánya nevében:

Fajszi Ferenc
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Korszerűsödnek térségünk útjai
Jánoshalma és térsége
szempontjából létfontosságú, hogy milyen közlekedési
infrastruktúrával kapcsolódik
az ország közlekedési vérkeringésébe, annak milyen az
állapota.
A térség fejlődését nagyban meghatározza, hogy
elérhető-e közúton vagy vasúton. Sajnos sokáig nem történt előrelépés ezen a téren.
Évtizedek alatt a Jánoshalma
felé, illetve az onnan kivezető vezető utak tönkrementek. A fejlesztés halaszthatatlan. Fontos hogy javuljon
a helyzet!
Hogy mit jelent a jó út,
azt megtapasztaltuk a 2009ben elkészült Jánoshalma és
Kiskunhalas között elkészült
fejlesztéssel, melyben fontos
szerepe volt Bányai Gábornak.
Az országgyűlési képviselője szerint a térségi úthálózat korszerűsítése
terén nagy lépés, hogy már
megkezdődött az 55-ös út
(Baja-Szeged) teljes felújítása, a burkolat megerősítése,
szélesítése, és az 53-as út
Tompái határátkelő és kis�szállási körforgalom közötti
szakasz felújítása. Ezért is
szorgalmazta ezeket a fejlesztéseket, felújításokat
Hogy ezeket az utak gyorsan elérjük fontos Mélykút-Jánoshalma közötti út felújítása, mely heteken belül
elkészül.
Fontos, hogy a felújítások
folytatódjanak annak ellenére, hogy EU ugyanis útfejlesztésekre, kiemelten az
alsóbbrendű utak fejlesztésére minimális forrást bocsát a
Kelet-európai térség országai
számára 2014-2020 között.
Fontos felújítások folytatása azért is, hogy segítse a térség felzárkózását az
ország fejlettebb régióihoz,
hogy könnyebben idetaláljon
a befektetői tőke.

7. oldal

A dietetikus tanácsai

Fogyókúrát befolyásoló
tényezők
1. Nem: A zsírszövet jelenlétéből adódóan a nők
alapanyagcseréje 5-10%-al kisebb, mint a hasonló testtömegű férfiaké, tehát a nők nehezebben fogynak. Az is
igaz, hogy több nő fogyókúrázik, mint férfi.
2. Életkor: A szervezet élettani reakciója, hogy
az életkor előrehaladtával nehezebb megszabadulni a
kilóktól, mivel az alapanyagcsere lassul.
3. Az elhízás formája: Az úgynevezett alma
(férfias) típusú elhízás megszüntetése sokkal kön�nyebb, mint a körte (nőies) típusé.
4. Hormonrendszer: A hormonrendszer állapota
szintén hat a testtömeg csökkenés alakulására.
5. Örökletes tényezők: Több szempontból is
figyelmet érdemelnek. Akiknek a felmenői testesek voltak, ne számítson nádszálalkatra, mert nem fogja azt
elérni. Ezt nem csak a testtömeg örökletességéből,
hanem számtalan elhízást befolyásoló tényező örökléséből is adódik.
6. Stressz: A feszített élettempó, a stressz szintén
magasabbra tornázza a mérleg mutatóját. Ez elsősor-

ban az alma típusú elhízásnál jellemző. Stresszhelyzetben az ember nyugtatókra vágyik, és erre a jól felszívódó zsírok és szénhidrátok a legalkalmasabbak.
7. Rendszertelen étkezés: A rendszertelenül
étkezők nehezebben tudnak megszabadulni a felesleges kilóktól, mivel szervezete sokkal inkább beépíti a
tápanyagokat.
8. Inzulinrezisztencia: Az inzulinérzékenység
szintén nagy szerepet játszik a fogyókúra sikerében.
9. Egyebek: Az aktív, vagy rendszeresen sportolók jobban tudják szabályozni testtömegüket. Szervezetük sokkal jobban reagál a változásokra, nem beszélve arról, hogy az aktívan mozgó ember testösszetétele sokkal jobb nem mozgó társaihoz képest. Aki sokszor próbálta már visszanyerni ideális alakját, ám hos�szútávon sikertelenül a jo-jo effektus miatt, sajnos egyre
rosszabb eséllyel vállalkozik a következő fogyókúrára.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Álláspályázati hirdetmény
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6440
Jánoshalma, Béke tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet I/16. pénzügyi igazgatási feladatok II.
besorolási osztályban.
Ellátandó feladatok: adóügyi igazgatással kapcsolatos
feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos
ügyintézés. A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi
alapról szóló 17/2007.(IX.13.) önkormányzati rendelet
szerinti, a helyi vízgazdálkodási hatásági jogkörbe tartozó
szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal
összefüggő helyi adóhatósági feladatok. Adókönyvelési
feladatok ellátása, helyi adóztatáshoz kapcsolódó
jelentések, adatszolgáltatások elkészítése
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra,
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskolai végzettség és közgazdasági
szakképes
ítés
vagy
pénzügyi-számviteli
szakképesítés; középiskolai végzettség és az
OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai
ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és
számítástechnikai szoftverüzemeltetői
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• önkormányzati adóügyi munkakörben szerzett
gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ÖNKADÓ program felhasználói szintű ismerete
• közigazgatási alapvizsga megléte
Elvárt kompetenciák: ügyfélközpontúság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45.§ (4) bekezdésében meghatározott
adattartalmú önéletrajz,
• három hónapnál nem régebbi (teljes körű) hatósági
erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolata
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról.
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. június 2-tól tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Tóth Erika nyújt a 06 77/501-001/119 mellék
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal címére
történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: KTV26074, valamint a
munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
Jegyző dönt a Polgármester egyetértésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.janoshalma. hu - 2014. 04. 04.
• Jánoshalmi Hunyadi Népe c. önkormányzati lap
2014. áprilisi száma
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.janoshalma.hu honlapon szerezhet.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
A közszolgálati jogviszony létesítésekor a munkáltató 3
hónap próbaidőt köt ki.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. 04. 04.

Megnyílt Jánoshalmán az
Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
Nyitvatartási Hétfő-Péntek 08:00-16:00
Bejelentkezés szükséges Telefon: 06 77 502 950. 06 77 502 960

Elérhetőségünk: Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit
Közhasznú Kft.
Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 6440 Jánoshalma Petőfi Sándor utca 1.
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A Hunyadisok is Veled
vannak Ádám!

Miután egyre több diákunk felfigyelt a Facebook–oldalon terjedő felhívásra, így mi pedagógusok is éreztük, tennünk kell volt tanítványunk érdekében.
Már a sportpályára is rengeteg diákunk kilátogatott, hogy részese lehessen a videóüzenetnek.
Ahogy megtudtuk, hogy mi is támogathatjuk Ádám gyógyulását, egyértelművé vált számunkra, hogy az iskolánknak adománygyűjtő hellyé kell válnia.
Jól gondoltuk, mert egyre több diáknak és kollégának kezére került fel a karkötő megtapasztalva, hogy igaz a mondás, sok kicsi sokra megy.
Külön öröm és óriási meglepetés volt, hogy Ádám személyesen vehette át
diákjaink rajzait, jókívánságait.

Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei verseny

A Hunyad Iskola a legjobb nyelvészeit
benevezte a megyei
Simonyi Zsigmond határon túli
és magyarországi
versenyére.
Az iskolai forduló két részből
állt. Évfolyamonként nehéz nyelvi
feladatsort oldottak meg diákjaink,
majd tollbamondásban mérték
össze tudásukat.

A következő összesített eredmények születtek:
5. évfolyam
7. évfolyam
I. Kőszegi Szabolcs
5.G 90%
I. Herczeg Vivien
7.G 77%
II. Rasztik Regina
5.G 74,5%
II. Zentay Klaudia
7.G 76%
III. Szemlics Dániel
5.G 68,5%
III. Szőke Janka
7.G 69%
6. évfolyam
8. évfolyam
I. Málik Rebeka
6.G 89%
I. Piriczki Beatrix
8.G 82%
II. Mizser Anna
6.G 82%
II. Kiss Anna
8.G 79%
III. Kasziba Zsófia Sára 6.G 77%
III. Óvári Krisztina
8.G 66,5%
A megyei fordulóra továbbjutott tanuló: Kőszegi Szabolcs 5. G
Gratulálunk minden versenyzőnek a kimagasló teljesítményéért!
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Diákolimpia – Mezei
futóverseny nagykörzeti forduló
2014. március 18-án Kiskunhalason megrendezésre
került a mezei futóverseny.
A Hunyadi Iskola jól szerepelt, Bényi Luca 7.G osztályos tanuló a IV. korcsoportban ezüstérmes lett. A III.
korcsoportos fiúcsapat bronzérmet szerzett. A csapat
tagjai a 6.G osztályos fiúk:
Tusori Lajos Gergő, Vecsernyés Dominik, Gilicze Adrián, Rabb Dávid és Kovács
Gábor.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Nyelvi versenyek a Hunyadiban
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Országos Nemzetiségi Általános Iskolai Tanulmányi Verseny helyezettjei német nyelv
és irodalom tantárgyból:
1. Czibolya Viktória és Szőke Janka
2. Hering Brigitta
3. Szvétek Csaba		
7. G osztályos tanulók

Jó volt látnunk, hogy soha nem tapasztalt összefogás bontakozott ki gyerek–szülő–pedagógus között a jó ügy érdekében.
Ádámnak adományozni lehet a Borotai Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlaszámon: 51100036-10062904

Tudásbajnokaink

Hering Brigitta, Szvétek Csaba, Czibolya Viktória, Szőke Janka/
Az országos német nyelvi tesztverseny iskolai fordulójának helyezettjei:
4. Czibolya Viktória
5. Herczeg Vivien
6. Sendula Lili		

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Országos levelező tanulmányi
versenyén: a Tudásbajnokságon az első félévben 18 diákunk vett részt. A diákok matematika, irodalom, anyanyelv, történelem, angol nyelv és természetismeret tantárgyakból összeállított feladatlapokat oldottak meg. A több fordulót magába foglaló első félév értékeléseként arany, ezüst és bronz fokozatú
érmeket és okleveleket vehettek át tanulmányi munkájuk elismeréseként. 1.
sor: Agócs Gábor, Vecsenyés Dominik, Dora Patrícia, Málik Rebeka, Kovácsfalvi Fruzsina. 2. sor: Zentay Klaudia, Szénási Odett Szonja, Szőke Janka,
Lukács Judit, Bolvári Nóra. 3. sor: Ádámszki Virág, Varga Zoltán, Taskovics
Előd, Bényi Luca Pálma, Vaski Csenge, Varga Viktória. A versenyben még
szerepeltek: Tusori Lajos Gergő, Agócs Máté

Fizikából jeleskedtek

Az Öveges József Országos Fizikaversenyen Baranyai Mercédesz, Szakáll Luca és Keresztesi Martin László szép eredményt ért el.

A Hunyadis Zsebesek
új bemutatója
Újabb bemutatóval örvendeztették meg az alsósok lelkes seregét a Hunyadis színjátszók.

7.G osztályos tanulók

Herczeg Vivien, Czibolya Viktória, Sendula Lili/
Az országos angol nyelvi tesztverseny iskolai fordulójának helyezettjei:
1.Madarász Patrik		
Piriczki Beatrix		
Kiss Anna		
Zentay Klaudia		

8.G
8.G
8.G
7.G osztályos tanulók

Piriczki Beatrix, Madarász Patrik, Kiss Anna, Zentay Klaudia/
Lógó Tiborné
mk. vez.

Idén az előadások az iskola dísztermében kaptak helyet. A Pünkösdi királyné c. darabbal, melyben boszorkány, szófogadatlan királyfi, ördög, csinos
lányok, marcona katonák, mindentudó Miska bácsi és persze egy igazságos
király is szerepel, hatalmas sikert arattak.
Terveik között szerepel, hogy áprilisban egy előadásra vendégül látják az
óvodásokat is.
Zsebszínpad Társulata
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Alsós szavaló verseny
Idén is hagyományosan márciusban rendeztük meg iskolánk alsó tagozatán a versmondó versenyt. A szülők segítségével megtanult verseket a tanító nénik csiszolták tökéletesre. Ezáltal nagyon jól felkészült tanulók jelentkeztek évfolyamonként a megmérettetésre, sok fejfájást okozva így a zsűriknek
a díjazottak kiválasztásában. Köszönjük Baka Jenőnének, Nagy Sándornénak, Mesterné Radvánszki Erikának, Lukács Editnek, Lipák Andreának, hogy
szabadidejüket feláldozva vállalták a zsűrizés nehéz, de kedves feladatát.
Helyezettek:
1. osztály
I. Zámbó Luca 1.a, II. Balázs Ditta Dorka 1.c, III. Somogyi Kata Flóra 1.a

9. oldal

Gergely-járás

3. osztály

2. osztály

I. Szabadkay Péter 3. A, II. Horváth Ádám 3. C, III. Nyáguly Bálint 3. c
4. osztály
Március 12-én Gergely napi iskolahívogatóra mentünk az óvodákba. A 4.a
osztályos tanulók verses-dalos műsorral toborozták a nagycsoportos óvodásokat a szeptemberi iskolakezdésre.
A délelőtt jó hangulatban telt, hiszen megköszönve az iskolások munkáját az ovisok finom aprósüteménnyel kedveskedtek és kolbásszal, szalonnával bocsátottak útra bennünket. Reméljük, akik hallgatták műsorunkat, kedvet kaptak az iskolai élethez és várakozással telve készülnek szeptemberre!

MAGYAR MOZI filmes vetélkedő
I. Szakály Zita 2.a, II. Nagy Rebeka 2.a, és Rencsár Ábel 2.a, III. Ignácz
Marcell 2.a és Zámbó Zétény 2.a, Különdíj: Németh Anna Sára 2.a ,Somogyi Anna 2.c

1. Matuz Nikolett 4. c, 2. Koszorús Dorina 4. C, 3. Menyhárt Anna 4. a
Különdíj: Taskovics Fanni 4. c.

Jánoshalmi siker a
DIÁKOLIMPIÁN
Örömmel adunk hírt róla,
hogy Zentay Klaudia, a Hunyadi
János Gimnázium és Szakközépiskola 7. G osztályos tanulója ASZTALITENISZ – LEÁNY
EGYÉNI sportág III-IV. korcsoportos országos döntőjében II.
helyezést ért el.
Klaudia három év óta intenzíven űzi a sportágat, versenyekre jár. Megyei eredmények, helyezések után eljutott
a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett Diákolimpiára.
Korcsoportjában 20 versenyző közül a 2. helyezést érte
el. Edzője az édesapja Zentay
Tamás, a Jánoshalmi Asztalitenisz Szakosztály vezetője.
Eredményükhöz gratulálunk és további sikeres sportolást kívánunk.
Lógó Tiborné
osztályfőnök

Faültetés

A megyei Zrínyi matematika versenyen iskolánkat 31 tanuló képviselte. A
legjobb eredményt elért tanulók: 2. évf.: Dági Beatrix (2. a), 4. évf.: Rácskai
Zoltán (4. a), 5. évf.: Barna Loránd (5. G), Kőszegi Szabolcs (5. G), 6. évf.:
Híz Norbert (6. G), 7. évf.: Szőke Janka (7. G) Zentay Klaudia (7. G).
Gratulálunk az eredményekhez!

Szerdánként Nikli Károly tanár úr filmklubot tart diákjaink számára. Az első
négy alkalom után, március 5-én szerveztünk vetélkedőt a magyar animáció gyöngyszemeiből. 11 csapatunk mérette meg magát. Tanulóink a filmklub foglalkozásain szerzett ismereteik mellett rajz és szinkronizálási képességeikből is számot adhattak. Az izgalmas verseny helyezettjei:
I.
6.G Bolvári Nóra, Faddi Adrienn, Lippai Vivien, Rendek Dóra
II. 5.G Herceg Nikolett, István Alexandra, Kiss Ivett, Lukács
Viktória Vivien
III. 4.A Kiss Enikő, Rácskai Zoltán, Szénási Mónika, Zámbó Anna
A filmklub foglalkozásai a magyar ifjúsági filmekkel folytatódnak.

Testvériskolai Kapcsolat Csíkszeredában
Az iskolánk több mint 2 évtizede ápol tartalmas testvériskolai kapcsolatot a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolával. A hagyományoknak megfelelően, ebben
az évben is szívélyes meghívást kaptunk a csíkszeredai
tantestülettől. A négytagú küldöttségnek - március 14-16
között - programokban gazdag, felejthetetlen élményekben volt része a vendéglátóink jóvoltából.
Az első nap a Petőfi-napok keretében szervezett iskolai sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön vehettünk részt. Másnap, március 15-én megható és felemelő
ünnepségek, koszorúzások és kulturális műsorok résztvevői lehettünk. A vasárnapot - az iskola tantestületével
közösen - kirándulással, flekken sütéssel töltöttük el a
Hargita hófödte csúcsai alatt.
A hazaúton látogatást tettünk az algyógyi Alexandru
Borza-ról elnevezett iskolában is, amellyel partneriskolai
kapcsolat kiépítésére törekszünk.
A felejthetetlen kirándulást a Jánoshalmi Napokon
kívánjuk viszonozni a csíkszeredai barátainknak.
A küldöttség tagjai voltak: Édes Anna tankerület igazgató, Rittgasszer János igazgató, Balázsics Zoltán igazgatóhelyettes, Baka Orsolya tanárnő.

A nyílt napok a HUNYADIBAN!

Iskolánk végzős általános iskolás és gimnazista diákjai egy-egy facsemetét ültettek el az iskola udvarán, hogy maradandó emléket állítsanak annak a
négy, öt illetve nyolc évnek, melyet a Hunyadi Iskola falai között töltöttek el.

A leendő első osztályos tanulók szülei részére április 8. és 9-én nyílt napokat szervezünk az iskolában.
Mindkét nap szülői tájékoztatóval kezdődik a díszteremben, majd bemutató órák látogatására biztosítunk lehetőséget.
8.20 – 8.45 Tájékoztató az iskolában folyó munkáról, az intézményben használt tankönyvekről, módszerekről, programokról, foglalkozásokról, és egyéb lehetőségekről.
8.55 – 10.45 Tanórák megtekintése az alsó tagozatos osztályokban.
A szülők a bemutató órák során betekintést nyerhetnek az iskolában folyó nevelő-oktató munkába.

Bemutató órák a nyílt napjainkon:

Tantárgy
magyar
április 8.
angol nyelv
erkölcstan óra

Tanít
Jáksó Lászlóné
Ságodi Henrietta
Gyimesi Lászlóné

Tantárgy
Tanít
matematika
Csobánné Jelenics Klára
április 9. német nyelv
Lógó Tiborné
magyar/matematika Gundáné Farkas Ágnes
lovári óra
Köves Ágnes

Időpont
8.55-9.40
10.00-10.45
10.00-10.45

Osztály
4. a
4. c
1. a

Időpont
8.55-9.40
10.00-10.45
10.00-10.45

Osztály
3. c
2. a
4. b

HUNYADI
Szent Anna Is
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Egyházmegyei lelki nap
Iskolánk pedagógusai 2014. március 8-án egyházmegyei lelki napon vettek részt Kiskunhalason a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskolában.
Körülbelül 300 fő volt jelen ezen a nagyböjti rekollekción.
Reggel 9 órakor az alsóvárosi templomban Dr. Bábel Balázs érsek úr tartott
szentmisét, majd a résztvevők átvonultak a szakközépiskola tornatermébe,
ahol a program folytatódott. Itt elsőként az iskola diákjai köszöntötték a vendégeket, majd az igazgató röviden bemutatatta az iskola történetét.
Dr. Bábel Balázs megnyitója után Dr. Ivány István a Váci Piarista Gimnázium igazgatóhelyettese tartott két részből álló előadást A cserkészet és az
iskola - egy önkéntes ifjúsági mozgalom helye és szerepe a XXl. századi oktatásban címmel. Sok érdekes történetet hallhattunk a cserkészet múltjáról és
jelenéről, annak magyarországi működéséről.
A nap végén az iskola férfi dolgozói nőnap alkalmából virággal köszöntötték a jelenlévő hölgyeket.
Czellerné Ádám Mária

jon érvényes és feldolgozható mondanivalóval.
Köszönjük a felkészítőknek és a közreműködőknek, hogy az ünnep valóban ünnep lehetett.
Horváthné Kocsis Tünde

2014. április

körmérkőzéseket játszottak a csoportjukban. A felső tagozaton a fiúk versenyét a sok induló miatt két csoportban rendeztük meg, így a két csoport első
és második helyezettjei játszhatták a döntőt az első három helyért. A végeredmény a következő lett:

Apák köszöntése a
Katolikus Óvodában

Matematika versenyek
eredményei
Horváth Marcell, iskolánk 7. osztályos tanulója, több matematika versenyen is indult a tanév folyamán. Országos megmérettetések közül a Dugonics András, illetve a Zrínyi Ilona versenyeken ért el jó eredményeket. A legnagyobb sikere a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny döntőjén megszerzett 4. helyezés, amelyért Kecskeméten könyvjutalmat és oklevelet vehetett át.
Kosóczki Balázs 5.b. osztályos diákunk szintén a döntőbe jutott.
Gratulálunk!
Zrínyi verseny eredmények:
Egyéni verseny:
név

Csapatverseny: Varga Bence
osztály helyezés
2. o.
20
4. o.
51
5. o.
21
6. o.
38

Bozóki Barnabás
Horváth Dávid
Kovács Georgina
Lippai Gergő
Kovács Eszter
Kosóczki Balázs
Strobán Dániel
Csapó András
Kővári Péter
Horváth Marcell

osztály
2.b.
2.a.
2.a.
2.a.
2.a.
4.b.
5.b.
5.a.
5.a.
6.o.
7.o.

helyezés
69
77
107
158
162
266
121
127
145
217
47

összes induló
340
340
340
340
340
419
354
354
354
337
303

Enesei Péter

Legyél ORSZÁGH-os Bajnok
eredményhirdetés
Örömmel számolunk be arról,
hogy a Student Lines Diákutazási
Iroda, 5 Perc Angol, az Angoltanárok
Nemzetközi Egyesülete és az Akadémia Kiadó által szervezett angol
szótárhasználati interaktív versenybe iskolánkból 3 csapat is benevezett a nyolcadik osztályból.
Minden csapatunk kiválóan vette
az akadályokat, és a 761 induló általános iskolai csapat között nagyon
szép eredménnyel zárta a versenyt!

72. helyezés: Directioners csapat: Balogh Kata, Horváth Réka,
Mamuzsics Enikő
Gratulálunk helyezéseikhez!

65. helyezés: Witty csapat: Czeller Ágnes, Bányai Gábor, Pető
Bálint

83. helyezés: Green Eagles csapat: Kiss-Pető Apor, Bozóki Eszter,
Fenyvesi Dávid.
Filmák Endréné

Emlékezés az
1848-as forradalomra

Óvodánkban immár 10 éve, hogy Szent József napján, március 19-én
emlékezünk meg az édesapák védőszentjéről, a Szent Család őrzőjéről és
védelmezőjéről, és ünnepélyes keretek között fejezzük ki szeretetünket,
hálánkat az édesapák, nagypapák iránt.
Szent József Jézus nevelőapja, az ács, aki vállalta, hogy az Isten Fiának
földi apja legyen.
Vállalta a nélkülözést, a menekülést Heródes haragja elől Egyiptomba,
majd a nehéz felelősségteljes életet Názáretben. Életében jelen van a szorgos, csendes munka családjáért, a gondoskodás, a kitartás, a hűség, a türelem, az önfeláldozó szeretet, az Istenbe vetett hit és bizalom. Példát mutat a
ma emberének, minden édesapának az atyai gondoskodásról, a családi életben való becsületes és tisztességes helytállásról, ezzel tudatosítva pótolhatatlan szerepüket a nevelésben.
Sokszor természetesnek tűnik az, amit az édesapák családjukért tesznek:
a felelősségvállalás, a kitartó gondoskodás, a sok aggódás, féltés. Bizony,
mindezekért sokszor elmarad a köszönet.
Ezen a napon azonban az édesapáké a főszerep, akik az erőt, a bátorságot, a biztonságot, az összetartozást jelentik a családnak.
Ezen alkalomból a gyermekek kis műsorral készültek, hogy hálájukat, szeretetüket, köszönetüket fejezzék ki.
Verseikben sütöttek, főztek az apukáknak, elmondták, mire van szüksége egy kisgyermeknek, mi a kisfiúk kedvenc játéka az apukájukkal, a kislányok pedig hogyan gondoskodnak a fáradt édesapáról. Énekükkel hívták elő
a tavaszt, majd imával kértek áldást a jó Istentől az édesapák, nagypapák életére. A műsor végén saját készítésű ajándékkal kedveskedtek az ünnepelteknek, az édesanyák pedig sok finomsággal vendégelték meg őket.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Imre Zoltán Művelődési Központ vezetőjének, Mizser Atillának, hogy helyet biztosított műsorunk lebonyolításához.
Dr. Miskolczi Józsefné
óvodapedagógus

Hamvazkodás a Szent Anna
Katolikus Óvodában
Az új óvoda emeletén lévő teremben közös áhítat formájában tartottuk a
hamvazkodás szertartását mind a négy óvodai csoportnak. Toldi Norbert atya
keresztet rajzolt a gyermekek homlokára, közben pedig ezt mondta: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”. Megtudhattuk Norbert atyától, hogy nagyon régen ősi hagyomány szerint a hívők úgy vezekeltek, hogy
hamut szórtak a fejükre. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.
A Katolikus Egyház tanítása szerint hamvazószerdával elkezdődik a negyvennapos böjti időszak, amelyben Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak megünneplésére készülünk a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés
és a lemondás által.
Ebben segít nekünk minden pénteken az atya, amikor áhítatot tart csoportjainknak.
Dr. Miskolczi Józsefné
óvodapedagógus

Sporthírek

SZEZONZÁRÓ KORCSOLYÁZÁS
SZEGEDEN

alsó tagozat
alsó tagozat
felső tagozat
felső tagozat
lányok:
fiúk:
lányok:
fiúk:
1. Herczeg Kinga 1. Fenyvesi Bálint 1. Bánfi Anna Éva 1. Csima Dániel
2. Kis Bianka
2. Pesti Jenő
2. Tóth Dominika 2. Délceg Dusán
3. Kecskés Noémi 3. Kurucz Zsolt
3. Holczimmer
3. Kovács Kristóf
Szabina
Gratulálunk a győzteseknek!
Komáromi Róbert
testnevelő

MEZEI FUTÓVERSENY
KISKUNHALASON

Március 18-án rendezték meg Kiskunhalason a Diákolimpiai Mezei Futóverseny körzeti döntőjét, amelyen iskolánk 15 tanulója is részt vett a II., a III.
és a IV. korcsoportos futamokon. A legjobb eredményeket tanulóink közül a
hetedik osztályosok érték el: Hajdu Hunor a 4. és Kovács Patrik a 10. helyet
szerezte meg, de ez kevés volt a megyei döntőn való szerepléshez. A többiek
átlagosan a középmezőnyben végeztek.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Komáromi Róbert
testnevelő

Kukucskáló

Idén is megrendezésre került leendő első osztályos gyermekek és szüleik számára a „Kukucskáló” programunk, amit szülői értekezlettel kötöttünk
egybe. A gyermekek körjátékot játszottak, német és angol dalt tanultak a színekről a leendő elsős tanító nénikkel. Amíg a kicsik kézműveskedtek, logikai és ügyességi játékokat játszottak, addig a szülők részt vettek egy családias beszélgetésen, ahol jobban megismerhették az intézményt és a tanítókat. Néhány gyermek a program végére már igazán otthonosan érezte magát
iskolánkban.
Nemes Brigitta

Nyílt tanítási nap

Március 22-én szombaton nyílt tanítási napot szerveztünk, ahol a szülők
betekintést nyerhettek, hogyan folyik az oktatás az adott osztályokban, és
megtapasztalhatták gyermekük ügyességét a tanórákon.

Közlemény a tankötelessé váló
gyermekek beíratásáról
Tanköteles tanulók a 2014/15. tanév kezdetén:

1848 tavaszának legfontosabb eseményeire emlékeztünk a Szent Anna
Iskola tanulóival és pedagógusaival 2014. március 14-én pénteken. Ünnepi
megemlékezésünket az Imre Zoltán Művelődési Központban tartottuk, melyre
intézményünk nagycsoportos óvodásai is eljöttek.
Völgyesiné Marancsik Tünde tanítónő vezetésével rendkívül színvonalas
és megindító műsort mutattak be alsós diákjaink, mely szemléletesen visszatükrözte a régmúlt események hangulatát. A résztvevőkhöz csatlakozott iskolánk alsós és felsős énekkara is színesítve ezzel az ünnepi előadást.
A műsort úgy állították össze, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig bír-

Március 7-én pénteken délután 17 lelkes tanulóval korcsolyázni voltunk a
Szegedi Műjégpályán. A csúszással nem volt gond, de szomorúan tapasztaltuk, hogy a jég pár helyen olvadozott. Ebből levontuk a következtetést: ebben
a szezonban utoljára koptattuk a korcsolyákat. Át kell térnünk a szabadban
űzhető sportokra. Így a „korizás” egy kis időre most szünetelni fog.
Komáromi Róbert
testnevelő

ASZTALITENISZ HÁZIBAJNOKSÁG
Iskolánkban február és március folyamán rendeztük meg az asztalitenisz
házibajnokságot az alsó és felső tagozatosoknak nemek szerint. Az indulók

a 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31.
között született iskolaérett gyermekek
A beiratkozás ideje, helyszíne: Szent Anna Katolikus Általános Iskola
2014. április 28-án hétfő 		
8-18 óra között
2014. április 29-én kedd 		
8-18 óra között
2014. április 30-án szerda 		
8-18 óra között
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
——személyazonosító igazolvány – szülő (gondviselő)
——lakcímkártya – szülő (gondviselő)
——lakcímkártya – gyermek
——születési anyakönyvi kivonat – gyermek
——iskolaérettségi igazolás (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)
——kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az
étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra,
gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumok:
——Emelt családi pótlékról szóló MÁK igazolás
——Gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat
——Tartós betegséget igazoló orvosi igazolás
Értesítés a felvételről: az iskola 2014. május 15-ig köteles dönteni és
azt követően a szülőket értesíteni.
Az elsős tanító nénik szeretettel várják leendő tanulóikat:
Csapóné Sarok Enikő Friebertné Radvánszki Rita Nemes Brigitta
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„Amit eszel, azzá leszel”

11. oldal

Miniszteri elismerés a Nemzeti ünnepünkön
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2014. március 14-én kitüntetéseket adott át a szaktárca dísztermében azoknak a kiváló szakembereknek, akik munkájukkal jelentős mértékben elősegítették a hazai mezőgazdaság fejlesztését.
Ujhelyi Imre Díjban részesült intézményünk, a VM Kelet-magyarországi
Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatója Taskovics Péter, aki, mint a miniszteri méltatásban elhangzott, az agrárszakoktatás szervezésében, a szakképző központ
hatékony működtetésének biztosításában
és a VM ASZK vezetésében végzett kiemelkedő munkájával érdemelte ki a kitüntetést.
Taskovics Péter főigazgató úr immár 31
éve dolgozik a jánoshalmi székhelyintézményben, munkáját mindig a hivatástudat
és az iskoláért való tenni akarás jellemezte.
Nagy szerepet vállalt abban, hogy az intézmény az agrárszakoktatás egyik fellegvárává váljon, tevékenyen részt vett a fejlesztésekben, a szakmai elméleti és gyakorlati
képzés, valamint a felnőttképzés szervezésében. Kollégáival, vezető társaival való kapcsolatát a tolerancia, az empátia, a következetesség, a másik véleményének tisztelete,

ugyanakkor a határozott vezetői utasítások
megfogalmazása jellemzi, kitartó, türelmes,
hivatását szerető pedagógus, aki kiváló szervezőkészségével, menedzserszemléletével
egy olyan, jól működő agrár-szakképző központot hozott létre, mely ma már Bács-Kiskun
megye egyik meghatározó szakképző iskolája. Irányításával az intézmény jelentős pályázati forrásokhoz jutott, melyek révén további
fejlesztéseket valósíthatott meg.
Vezetőként nagy hangsúlyt fektet a külső
partnerekkel való kapcsolattartásra, a térség
gazdálkodóival, munkaadóival, a kamarákkal,és a munkaügyi központokkal napi kapcsolatban áll, tagja a Megyei Fejlesztési és

Képzési Bizottságnak, regisztrált szaktanácsadó és szakmai vizsgaelnök.
Jánoshalma város szülötteként fontosnak
tartja, hogy az iskola folyamatosan jelen
legyen a város életében is, az általa vezetett
intézmény rendszeresen helyt ad a különböző rendezvényeknek, fórumoknak, tanulói
pedig szívesen vállalnak szerepet azok lebonyolításában.
Az iskola dolgozói és tanulói nevében
ezúton is szeretnénk Főigazgató Úrnak gratulálni kitüntetéséhez, és kívánjuk, hogy
munkáját még sok éven át végezze ugyanilyen kitartással, hozzáértéssel és lendülettel.

Mind három tanulónk, az országos
szakmai verseny döntőjében
címmel, került megrendezésre a 2. egészségnap
a Vidékfejlesztési Minisztérium Kelet-magyarországi
Agrár Szakképző Központjában. A nap során, négy
programon vettek részt a tanulók. Megismerkedtek
a helyes táplálkozás alapjaival és, hogy erre naponta emlékeztessék magukat az osztályok számára
helyes táplálkozás plakátot készítettek az osztályfőnökeik segítségével. Előadásokat hallgattak az adalékanyagokról és az energiaitalok káros hatásairól,
amit Maráczi Mónika és Török Norbert tanárok tartottak. A legkedveltebb program a salátafélék kóstolása volt. Az idényjellegű zöldségfélékből készült nyers
salátákat iskolánk konyháján állították elő Bárány
Mihályné és Molnár Józsefné szakácsok és kollégáik.

A mezőgazdasági gépész szakmunkás képzést folytató iskolák
részére, az idei tanévben is a Magyar Agrárkamara meghirdetette
a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV).
Az iskolánk mezőgazdasági gépész tanulói, minden évben szép
eredményeket érnek el a versenyen.
A házi versenyen, kiválasztjuk a végzős tanulók közül a versenyzőket.
A házi versenyen a pontozás, és a feladatok témakörei megegyeznek, az országos verseny döntőjében kiírtakkal. A versenyen résztvevők kiválasztása, 2013. év decemberében megtörtént.
Mivel, sok mezőgazdasági gépészképzést oktató iskola kíván
versenyzőket indítani, ezért az agrárkamara írásbeli elődöntőt is
szervez, hogy a döntőben, csak huszonegy országosan legjobb
tanuló vehessen részt.
Az elődöntőre 2014. február 28-án került sor. Az írásbeli feladatok kiértékelése után kaptuk a jó hírt, hogy mindhárom versenyre

Részvétel Gödöllőn a Claas szimpóziumon!
Iskolánk, mint már többször írtunk róla, jó szakmai
kapcsolatot ápol a gödöllői
Szent István Egyetemmel,
és a kilencvenes évek közepe óta, a bajai székhelyű
AXIÁL Kft-vel.
Iskolánk volt tanulói közül,
többen végeztek már Gödöllőn és jelenleg is több tanulónk jár az egyetemre. Az
AXIÁL Kft-nél, a végzett
tanulóink közül többen dolgoznak, jelenleg öt technikus tanulónk tanulószerződéssel, a teljes szakmai gyakorlatát tölti a cégnél. A volt
diákjaink, szervizmérnökként, termék menedzserként
és szerelőként dolgoznak a
Kft-nél. Ők szívesen gondolnak vissza középiskolájukra, és maketteknek való alkatrészek ajándékozásával, szakmai előadások, bemutatók
szervezésével, minden évben szerszámokkal, kisebb, és
nagyobb értékű gépek támogatásával segítik iskolánk szakmai képzését. Ez a támogatás nem valósulna meg a tulajdonos-ügyvezető Harsányi Zsolt úr nélkül, aki a fiatalok
szakmai képzésére nagy hangsúlyt helyez.
A jó kapcsolatnak köszönhetően, az idei évben meghívást
kaptak iskolánk tanulói, a XVI. Claas szimpóziumra, melynek megtartása 2014. március 26-án került sor a Szent István Egyetem Tudástranszver Központjában. A rendezvény
célja, a jól képzett mezőgazdasági gépészmérnökök számának növelése volt. Az előadásokat, az egyetem tanárai,
a Claas németországi fejlesztő mérnökei, és az AXIÁL szerviz üzletág igazgatója tartották. Ezen ismertették a gépgyártás fejlődését, a magasan képzett szakemberek szükségességét, az új gépekhez kapcsolódó, a garancián túli szolgáltatások fontosságát.
Iskolánkból 26-an vettek részt a rendezvényen, az utazás teljes költségét az AXIÁL Kft. fizette. A részt vett tanulók, elégedetten nyilatkoztak a szakmai napról, mely a szakmai tudásukat bővítette. Bízunk abban, hogy az egyetem, a
Claas és az AXIÁL több tanulónak az érdeklődését fel tudta kelteni a továbbtanulás iránt. Reméljük, hogy az iskolánkban végzett tanulókból, még több tud elhelyezkedni a Kft-nél.
Iskolánk, köszönettel tartozik az AXIÁL Kft-nek, a támogató tevékenységéért!

nevezett tanulónk bejutott az országos döntőbe. A döntőre, 2014.
április 23-25 között kerül sor, a szintén mezőgazdasági gépészképzést oktató sellyei iskolában.
A versenyzők felkészítését elméletből, és gyakorlatból is végzik a szakmai tanárok.
A felkészítés igen sokrétű, mivel a szakmunkás vizsgán is hat
modulból kell a tanulóknak számot adni tudásukról.
A döntőben ennek megfelelően: fémmegmunkálásból, erőgépek javításából, önjáró betakarítógép üzemeltetéséből, anyagmozgatógép üzemeltetéséből, elsősegélynyújtási ismeretekből,
gazdasági ismeretekből és szántásból (javított ágyszántás a versenyszántás szabályainak megfelelően) kell a versenyzőknek
bizonyítaniuk.
A versenyzőknek sikeres felkészülést, eredményes szereplést
kívánunk, és bízunk benne, hogy megfelelően teljesítenek, és
szakmunkás bizonyítvánnyal térnek haza Sellyéről!

Vidékfejlesztési minisztérium
Dr. fazekas Sándor
miniszter

Tisztelt Gazdálkodó Honfitársaim!

A második Orbán-kormány 2010-ben új korszakot nyitott a magyar mezőgazdaság történetében. A mögöttünk hagyott sikeres négy esztendőben lezárult az agrárium korszerűsítésének első szakasza. Megalkottuk a magyar gazdák és a magyar föld érdekeit védő új földtörvényt, valamint megkezdtük az átállást a nagyüzemi termelésről a családi gazdasági modellre.
Magyarország Kormánya eltökélt a magyar termőföld magyar kézben tartása mellett.
Az ország gazdasági növekedésében meghatározó a gazdák teljesítménye. A mezőgazdasági foglalkoztatás jelentősen emelkedett az elmúlt három évben: az ágazatban foglalkoztatottak
száma 23 ezer fővel nőtt. Az Önök megfeszített munkájával elért kiváló termésadatok eredményeként ismét lehetőség nyílt új külföldi piacok meghódítására. Beindítottuk az agrárexportunkat, 2012-ben 2 334 milliárd forinttal a valaha volt legnagyobb külföldi értékesítést értük el,
amit 2013-ban sikerült megismételni. Fontos azt is megemlíteni, hogy Magyarország fejlődéséhez nélkülözhetetlen a gazdák munkája. Hazánk 2013-as gazdasági növekedésének jelentős részét Önök termelték meg.
Közös munkánkból az agrártárca is igyekezett kivenni a részét.
A Nemzeti Ügyek Kormánya új birtokpolitikát hirdetett, melynek célja, hogy minél többen kapjanak lehetőséget állami földek használatára. A „Földet a Gazdáknak” program segítségével
megtízszereztük az állami földet használók számát. Míg 2010-ben 600 nagyüzem bérelte a
földek legjavát, addig 2014-re már 6000 magyar gazda művelhet állami területeket.
Hangsúlyosan támogattuk a fiatal gazdákat is, ebben a ciklusban több mint 35 milliárd forint
támogatásban részesült közel 3300 fiatal gazda. Ezzel párhuzamosan közel 40 ezer hektár
állami földbérleti jogát nyerték szintén fiatal gazdák. A kézimunka igényes kertészeti ágazatban dolgozók részére több mint 50 milliárd forint, míg az állattenyésztésben tevékenykedő
gazdálkodók részére mintegy 270 milliárd forint támogatást ítéltünk oda.
Tanyafejlesztési programot indítottunk, melynek keretében 963 gazda nyert több mint 5,8 milliárd forint támogatást, eközben 700 önkormányzat számára nyújtottunk közel 25 milliárd forint
támogatást faluházak kialakítására. A kistermelők számára egyszerűbbé tettük az értékesítést, ennek is köszönhető, hogy az elmúlt két évben 160 új termelői piac nyílt országszerte.
Bevezettük a fordított áfa fizetési kötelezettséget a gabona félék esetében, valamint 5%-ra
csökkentettük az élősertés és hasított félsertés áfa-ját Ezen intézkedések védik a becsületes
gazdákat, védik a magyar munkahelyeket, egyúttal elősegítik a feketegazdaság felszámolását. Legnagyobb eredményeink közé tartozik, hogy sikerült partnerségi kapcsolatot létrehozni
a gazdák és a kormányzat között, közösen sikerült agrárbékét teremtenünk.
A Vidékfejlesztési Minisztérium vezetőjeként ezúton szeretném megköszönni a magyar gazdák elmúlt négy évben végzett kemény munkáját és bizalmát, mely nélkül nem sikerült volna
megvalósítani országépítő céljainkat. A magyar vidék boldogulása közös ügyünk.
Új feladatok várnak ránk: Önökkel kell együtt haladnunk a jövőben is. Továbbra is szükségünk
lesz az Önök kitartó munkájára és támogatására.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11, Telefon: (06 1) 795 3721 Fax: (06 1) 795 0072
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

Kéthetente

kedd, csütörtök 1330-1630.

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Márciusi extra ajánlata!

Kinder tojás
Kocka margarinok 250g
Dobozos sörök 0,5l

219-Ft/db
119-Ft-tól
155-Ft-tól

A készlet erejéig!

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEGNYITOTT 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!

Kisállat és díszállat
felszerelés bolt

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók.
Alkalmakra és folyamatosan. Irodák és közösségi terem. Érdeklődni: 06-30-655-41-77

VÁLTOZÁS!

Nyitva tartás: H-P 08:00-12:00, 13:00-16:30 Sz: 08-12

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

Akvarisztika. terrarisztika, madár, rágcsáló, kutya,
macska tartáshoz felszerelések, kellékek, eledelek,
vitaminok.

Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)
Pethő Zoltán

Tel: 0630/338-25 08

www.pézé.hu

STÍLUS
ÜZLET
MÁRCIUSI AKCIÓJA
Összecsukható bevásárló
kosár: 850.Kerámia serpenyő (24 cm): 1550.Ugráló gumi állatok : 2450.- /db
Evőeszközök (kanál, vagy

villa, 6 db-os): 199.-/ csomag
További akcióinkat
keresse az üzletünkben!

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . :
06-30/529-7407

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2014. március hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Formán Julianna
sz: Csabai Julianna
Ilcsik Joachimné
sz: Rác Rozália
Fábrik Péter
Dunavölgyi Mihály
Kazinczi Józsefné
sz: Ruzsek Mária
Somogyvári Péter
Csofcsics Mihályné
sz: Matus Gizella
Tüske Gyuláné
sz: Pásztor Margit
Rasztik Ferenc
Szili Johanna
Kárász József Györgyné
sz: Almási Mária
Dr. Szebellédi István

élt: 84 évet
élt: 94 évet
élt: 74 évet
élt: 81 évet
élt: 83 évet
élt: 72 évet
élt: 87 évet
élt: 90 évet
élt: 84 évet
élt: 89 évet
élt: 48 évet
élt: 61 évet

Taskovics Vencelné
sz: Csernók Margit
élt: 75 évet
Adelhardt Mártonné
sz: Mondovics Ibolya
élt: 51 évet
Bóna Imréné sz: Lengyel Margit élt:
72 évet
Juhász Ferenc
élt: 92 évet
Mohácsiné Kovács Katalin élt: 60 évet
Évald Sándorné
sz: Kurucz Aranka
élt: 52 évet
Horváth Sándor
élt: 76 évet
Rasztik Györgyné
sz: Molnár Erzsébet
élt: 83 évet
Blum Mihályné
sz: Horváth Magdolna
élt: 79 évet
Dudás Mihályné
sz: Koppány Elvira
élt: 94 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

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés
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

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2014. március hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Varga József (1948)
Bóczér Istvánné sz. Horváth Mária (1931)
Harczi Vencel (1929)		
Sódar Béla Mátyás (1935)
Deák Jánosné (1939)		
Maróti Gyula (1954)
Vajda Imréné sz.Kadosa Gizella (1943)
Pálmai Zoltánné sz. Vinek Gizella (1965)
Kocsis István Józsefné sz. Simon Mária (1953)
Nagy Antalné sz. Mészáros Mária (1930)
„A Halál nem válogat, és nem kérdezi soha, mit szeretnénk: menni vagy
maradni. A Halál jön, választ, s ha egyszer kiválasztott, semmit sem
tehetünk. Az emberben nem marad más, csak a remény. A remény és a
hit, hogy Odaát minden jobb lesz…”

Rahmé György

Nagy Zsolt ügyvezető
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Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéből
Remek kezdés !

13. oldal

Kézilabda híradó
A tavaszi megyei fordulóból már két mérkőzésen játszottunk eredményesen.
A kézis lányoknak még tart a bajnokság a felnőttek küzdenek a 2. hely megtartásáért. Az
U 13-as korosztálynak van még 1 fordulója és befejezik a bajnokságot a 10. helyen (18 csapatból). Az U16-sok még előtte állnak a megmérettetésnek. Lássuk a tabellát:

Jánoshalmi FC - Hajós SC 5:0 (1:0)
Jánoshalma: 100 néző
Gólszerző: Nagy T. Ricsárd 4’, 49’, Jeszenszky Roland 58’ , Kisa
Péter 81’,Irbouh Soufiane 90’
Jók a jánoshalmi csapatból: Kiss Tamás, Nagy T. Ricsárd, Kisa Péter,
Horváth Ádám, Gieszinger Péter
Gieszinger Ferenc edző: Sikerült visszavágtunk az őszi vereségért.
A télen igazolt játékosok jól mutatkoztak be.

Kiütéses győzelem
idegenben!
Katymár SE - Jánoshalmi FC 1:8 (0:6)
Katymár : 50 néző
Gólszerző: Gál 64’ ill. Jeszenszky Roland 35’, 41’, 80’ , Nagy T.
Ricsárd 10’, 28’, Irbouh Soufiane 37’, 71’, Gieszinger Péter 17’
Jók a jánoshalmi csapatból: Nagy T. Ricsárd, Irbouh Soufiane, Horváth Ádám, Gieszinger Péter, Jeszenszky Roland
Gieszinger Ferenc edző: Rossz talajú pályán, az első 30 percben
eldöntöttük a mérkőzést. Végre egy olyan szombati mérkőzés, ahol
pontokat szereztünk.

ZÁMBÓ ÁDÁMÉRT
JÁTSZOTT A CSAPAT !
Jánoshalmi FC - Vaskút SE 14:0 (5:0)
Jánoshalma: 150 néző
Gólszerző: Jeszenszky Roland 10’,15’,56’ ,63’,70’,87’,90’, Nagy T.
Ricsárd 18’, 29’,58’, 84’, Kisa Péter 38’,49’, Enesei Márton 47’
Jók a jánoshalmi csapatból: Jeszeszky Roland, Horváth Ádám, Nagy
T. Ricsárd, Kisa Péter,
Gieszinger Ferenc edző: Mielőbbi gyógyulást kívánunk Zámbó Ádámnak.

A játékvezetői segítség
kellett a hazai győzelemhez!
Nemesnádudvar - Jánoshalmi FC 2:1 (1:1)
Nemesnádudvar : 250 néző
Gólszerző: Nébl 14’, Schmidt 48’ ill. Kisa Péter 33’
Jók a jánoshalmi csapatból: Gieszinger Péter, Nagy T. Ricsárd
Gieszinger Ferenc edző: Többen tudásuk alatt teljesítettek, ehhez jött
még egy gyalázatos játékvezetés, így nem is lehetett más az eredmény.

Nehéz győzelem !

Jánoshalmi FC - Bajaszentistván SK 2:1 (0:1)
Jánoshalma: 150 néző
Gólszerző: Jeszenszky Roland 77’, Kisa Péter 79’ ill. Gergity 28’
Jók a jánoshalmi csapatból: Lódri Ferenc, Sánta Tamás, Nagy T.
Ricsárd,
Gieszinger Ferenc edző: Az elején kihagytuk a kihagyhatatlant is,
plusz még a 11- est is, és ez majdnem megbosszulta magát.

A következő hazai mérkőzések:
április 12. szombat 10 órakor Jánoshalma – Kalocsa
április 19. szombat 10 órakor Jánoshalma – Nemesnádudvar
április 26. szombat 10 óra Jánoshalma – Kiskunmajsa „rangadó”!!!
du.: 16-os serdülő forduló – Kiskőrös, Bácsalmás, Kiskunmajsa, Jánoshalma
Hajrá JSE !, Hajrá Csajok !
RM.

Aranybácska hírei

Nőnapi teremtorna Jánoshalmán
Az ünnepnek megfelelően,,szinvonalas 8 csapatos teremtornával
köszöntöttük a hölgyeket.A megyebajnokságban szereplő együttesek
közül csak az Akasztói Foci suli nem
jött el.A nevezések leadása után
két csoprt kialakítása meg történt
.A csoport első két helyén végrettek
keresztbe játszanak a döntőbe jutásért.Mi eredményeink a következők,
AranyBácska - Katymár 1 - 0
AranyBácska - mórahalom 1 - 0
AranyBácska - d. Benedek 7 - 0
Elődöntő
AranyBácska - Kalocsai-méhecskék
buntetőkkel -AranyBácska a
továbbjutó.Csak érdekességkéntt
jegyzem meg hogy a mi 3 buntetőrúgónk belőtte, az ellenfél buntetőjéből 1 et kata megfobott 1 be beleértt
és mi jutottunk tovább.
DÖNTŐ
AranyBácska - Kiskunhalas 0 - 1
Magasszinvonalú kűzdelmet láthatott a
szépszámú közönség. Mintkét kapu előtt alakítottak ki szebbnél szebb helyzeteket a küzdő felek ,de egy szabadrúgast értékesített a
halas és megnyerte a kupát.
A nap összefoglalója kén megálapítha-

Megtartottuk a 3. JÓTÉKONYSÁGI BÁLUNKAT március 15-én, mely most is nagyon jól
sikerült.
Köszönet mindenkinek, akik segítettek önzetlenül, részt vettek a szervezésben, az adományozásban. Nekik üzenjük:
„Az ember itt kevés a szeretettre,
Elég, ha hálás legbelül
ezért – azért, egyszóval mindenért.”
tó jó mérkőzéseket láttunk,magas szinvonalú kűzdelmet.A döntőt nem mi nyertűk meg,de mi járunk jó úton. Az ellenfél 5 olyan játékossal állt ki a ki tavaly NB-2 ben játszottak.
Kétévvel ezelőtt a jánoshalma játékosai voltak.Tehát a kétévvel ezelőtti jánoshalmi keret
játszott egymás ellen.Akkor többen megtaláltak ,minek kellenek ezek a PROFIK hát

ezért.MELLETÜK FELNŐTTEK A MILYEINK
IS.Egy gólt kaptunk és másodikak lettünk.A
torna legjobb kapusa ismételtetten VÉGI
KATALIN AranyBácska.
Az utánpótlás fergeteges szurkolása mellett adtták át a díjakat.
Atavaszi mérkőzéseikre SZERETETTEL
várjuk a nézőközönséget.

Túrakezdet

Felemás kezdés, felemás érzelmek
Szombaton hajnalban elindultunk Budapestre az U-15-ös csapattal. Gyönyörű napsütés
kényeztetet bennünket, és elmondhattuk igazi labdarúgó idő van. Rákospalotára 9 óra körül
érkeztünk. A létesítmény szemet gyönyörködtető, a tisztaság példa értékű.
FEMINA – FTC-JÁNOSHALMA 0-2 félidő 0-2
A játékosoktól független okok miatt nem tudtunk nagyobb arányú győzelmet aratni.
Összepakoltunk és irány Kalocsa, mert délután 15 órától a felnőtt keret bajnoki mérkőzés játszik.
KAOCSA-ARANYBÁCSKA 1-0 félidő 1-0
A mérkőzés kezdetétől nagy iramot diktáltak
a hazaiak, melyben csak az első percekben tudtunk partnerek lenni. A nagy nyomásnak a 13.
percben meglett az eredménye, mert egy jobboldali támadást követően megszerezték a vezetést. A hátralévő időszakban már nem született gól. Van olyan, hogy bármennyire is akarunk
valamit nem sikerül. Ez a nap ilyen volt, mert van
ilyen. Nagyon készültünk a rajtra, de nem sikerült. Azt írtam jó úton járunk most is azt mondom, nézzék csak a fényképet, a kicsik együtt a
nagyokkal összekapaszkodva. Mert nálunk azt
mondják egy szív egy dobbanás ARANYBÁCSKA. Ez a cél ez a jövő.
G. L.

A szép idő és a Nemzeti ünnep tiszteletére március. 15-én Nordc Walking túrát szerveztünk.
Útvonal: Jánoshalma - Terézhalmi erdő - Jánoshalma. Táv: 11 km. Létszám: 17 fő.
Hné Csillag Erzsébet
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D. L. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. március
3-án éjszaka a házának bejárati ajtaját betörve oda behatolt, de eltulajdonítani nem tudott
semmit sem, mert ebben a sértett megzavarta, így a helyszínről elmenekült.
A bejelentést követően a kiérkező körzeti megbízott a sértettel az elkövető keresésére indult, akit a Jánoshalma Kélesi utcában megtaláltak. Az elkövető itt Á.S. házának udvarába kerítés átmászás módszerével behatolt, a házba a nyitott ajtón keresztül
bement, de onnan sem tudott semmit eltulajdonítani, mert a sértett felébredt.
Az elkövető K.B. jánoshalmi lakos a rendőrt meglátva a házak kertjein keresztül

Hagyományos locsolóvers

Új

Rendőrségi hírek
M. A. kiskunhalasi lakos bejelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. március
1-én 02.15 óra körüli időben a Jánoshalma
Bajai utca 42. sz. alatti Tranzit Étterem előtt
egy dobócsillaggal felfegyverkezve, szóváltást követően tettleg bántalmazta a sértettet,
aki ennek következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
A Jánoshalma Rendőrőrs szolgálatos járőre megállapította, hogy a bűncselekmény
elkövetésével fk. K. T. gyanúsítható megalapozottan , akinek gyanúsítotti kihallgatása megtörtént.

2014. április

menekülni próbált, őt az időközben szintén
a helyszínre érkező járőr segítségével rövid
üldözést követően sikerült elfogni. Az ellene
indított büntetőügy gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítással végződött.

közterület-felügyelő

Itt a húsvét, eljött végre, A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok, Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak, Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom, Locsolásért csók jár, három!’
‚Húsvét másodnapján mi jutott eszembe,
Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe.
Elindultam véle piros tojást szedni, Engedelmet kérek, szabad-e locsolni ?

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2014. március 21-én 20 óra körüli időben
a Jánoshalma, Bajai utca 42/a. sz. alatti
Kincső ABC élelmiszer bolt zárt ajtaján lévő
üveget betörte és azon bemászott, onnan
a záratlan pénztárgépből 5300 forintot tulajdonított el. A helyszín közelében tartózkodó
jánoshalmi körzeti megbízottak rövid adatgyűjtést követően azonosították az elkövetőt
fk. K.R. személyében, tőle az eltulajdonított
pénz egy része is lefoglalásra került.
2014. március 20-án 23 óra körüli időben ismeretlen tettes a Jánoshalma, Csőszapa utca 2/a. számú élelmiszer bolt hátsó
fa szerkezetes falát kb. 30 cm átmérőjű körben kibontott, azonban a boltba nem tudott
bejutni, mert a helyszínre irányított rendőrjárőr megzavarta. A környék átkutatása során
a bolt mögötti tómeder nádas részén elfogásra került K. S. jánoshalmi lakos, aki a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható.

Faddi Szabolcs
közterület-felügyelő
telefonszáma

06-30/565-37-58

Üldözés a kertek alatt
Filmekbe illő menekülési jelenet zajlott március első napjaiban Jánoshalmán. A Kélesi út összes házának udvarán keresztül menekült a tetten ért
betörő, nyomában a kunfehértói körzeti megbízottal.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságra március 2-án 23 óra 14 perckor érkezett
bejelentés, mely szerint egy jánoshalmi családi házba valaki betört, azonban az ott lakók megzavarták az elkövetőt, aki elmenekült.
A helyszínre irányított Madarász József r. főtörzszászlós, kunfehértói körzeti megbízottnak
a sértettek elmondták, arra ébredtek, hogy valaki berúgta a bejárati ajtajukat, majd az előszobában kutatni kezdett. Amikor szembetalálkoztak az ismeretlen betörővel, az kiszaladt a házból és az utcán hagyott kerékpárjával elmenekült.
A körzeti megbízott a sértettekkel együtt szolgálati autójával átvizsgálta a környező utcákat.
Egy Kélesi úti ház előtt egy idős asszony mellett állt egy fiatalember, akit a sértett a betörőként azonosított. Madarász főtörzszászlós kiszállt az autóból, megszólította a férfit, majd felé
indult, aki futni kezdett. A rendőr követni
kezdte a menekülőt,
aki bemászott egy ház
udvarába és ott elrejtőzött. A körzeti megbízott utána mászott,
azonban a tolvaj idő
közben egy szomszédos ház udvarán próbált meg elbújni. A
főtörzszászlós ide is
követte. Ezután számtalan lakóház udvarának kerítésén átmászva folyt a menekülés. Végül az út végén
nem volt több palánk
és épület sem, így a körzeti megbízott utolérte és az idő közben kiérkező Szőke Zoltán r. törzszászlóssal és Szabó László r. főtörzsőrmesterrel közösen elfogta K. Balázs 20 éves helyi
lakost.
Kiderült, hogy az első betörés után azért láthatták az utcán a férfit egy idős néni társaságában, mert hozzá is hasonló módszerrel próbált meg betörni, azonban az a sértett is felébredt
a bűncselekményre és az utcáig követte támadóját.
Az ügyben a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Jánoshalmi Rendőrőrse lopás vétség kísérlet
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást a férfival szemben, aki vallomásában a bűncselekmények elkövetését elismerte.
A rendőrök március 11-én a nyomozást befejezték, a keletkezet iratokat bíróság elé állítási
javaslattal a Kiskunhalasi Járási Ügyészségre küldik meg.

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

Orvosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Ellátási területe: Borota, Jánoshal
ma és Kéleshalom bel- és külte
rülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától
másnap reggel 7 óráig tart. Hétvé
gén és ünnepnapokon: pénteken
ill. az ünnepet megelőző nap 17
órától hétfőn ill. az ünnepet követő

nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13

Telefon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás közzétételi
helyei: Béke tér 1. Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábla és Arany
János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:
Április: 4. Dr. Gregó Sándor, 5. Dr. Gregó Sándor, 6. Dr. Gregó Sándor, 7. Dr. Mikó Attila, 8. Dr. Csoboth Johanna, 9. Dr. Gregó Sándor, 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Kishonti Attila, 12. Dr. Mikó
Attila, 13. Dr. Mikó Attila, 14. Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. Mikó Atti-

la, 16. Dr. Gregó Sándor, 17. Dr. Kishonti Attila, 18. Dr. Mikó Attila,
19. Dr. Gregó Sándor, 20. Dr. Gregó Sándor, 21. Dr. Mikó Attila,
22. Dr. Gregó Sándor, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr. Kishonti Attila,
25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Csoboth Johanna, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Csoboth Johanna, 29. Dr. Csoboth Johanna,
30. Dr. Gregó Sándor.
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Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Fanta 2,5 l
Tchibo Family kávé 250 g-os
Dobozoss sör 0,5 l

299,– Ft
399,– Ft/db
99,– Ft-tól

Óriási húsvéti vásár!
Petróczky Ferenc

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

2014.
április 16-án
lesz
Kirakodó vásár
Anyak önyv i hír ek
2014. március hónapban
született:

Vancsura Regina (Anyja neve.: Gál
Anikó), Huszti Dorottya (a.n.: Konkoly Mónika), Szlafkovszki Nóra (a.n.:

Kovács Katalin).

Házasságot kötött:

Három pár.
Nem járultak hozzá nevük közléséhez.

GRATULÁLUNK!

