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Kedves Újságolvasók!
A közelgő ünnepekre Böjte Csaba ferences szerzetes gondolataival kívánok Önöknek
áldott, szép Karácsonyi Ünnepeket, és békés, boldog Újesztendőt!

„Jó dolog megérezni a kis magban feszülő élni akarást és azt szelíden jó földbe tenni, a szerető szolgálat alázatával öntözgetni. Jó dolog itt ott csendesen megállva, az életet szolgálni, szeretni az alkotás Istenét. Nagyon jó
dolog élni és alkotni!
Ha az Isten maga mondaná, hogy nincs túlvilág, és nem tartják számon a szeretetből adott pohár vizet, a jó szót, a
lehajló gyöngédséget, a másokért végzett munkát, én akkor is ezen az úton mennék tovább, mert jó dolog a létezés örömét megosztani embertársaiddal. Jó dolog a kis homokból várat építeni, a téglából templomot az Istennek,
otthont az embereknek. Jó dolog a földet feltörni, és tarka virágot, hatalmas fákat ültetni csak úgy, hogy legyenek,
hogy létükkel tanúskodjanak az élet, a kibontakozás, a folyamatosan mozgásban lévő Isten irántunk való végtelen szeretetéről.
Építed, szépíted a világot, és észre se veszed: magadat építed, bontakoztatod ki, minden egyes kapavágás nemcsak a földet teszi lakhatóbbá, hanem magadat is. Mindennapjaid szeretetének tüzében kiégő tégláidból nemcsak
kint a világban épül ház, otthon a családodnak, hanem belülről építkezve megszületik benned, a családjáért felelős
felnőtt, az apa, ki életet ad. Csodálatos életet adni, gyermeket szülni, és azt becsülettel, türelemmel az öntudatra
ébredésig felnevelni, majd imádságos szeretettel az útját mindvégig egyengetni, és öreg fejjel az általad ásott kútból felbuggyanó tiszta vízben megmosakodni.”
Tisztelettel:
Czeller Zoltán polgármester

MINDEN KEDVES

OLVASÓNKNAK BOLDOG,
BÉKÉS K ARÁCSONYT KÍVÁN

Az ünnep fényei

Jótékonysági bálok

A Jánoshalmi Hunyadi Népe
Kiadója és Szerkesztő Bizottsága!

Advent ellőtt, az elmúlt hónapban két jótékonysági bál is volt városunkban. Az első (felvételünk ott készült) a mezőgazdasági szakképzés segítésére, a másik pedig a a jánoshalmi daganatos gyermekek gyógykezelésére szerveződött. A 2. és 11. oldalon olvashatnak többet a rendezvényekről

Végéhez közeledik a
csatorna-beruházás
kivitelezése
A 2014-es év végére befejeződik a lakosságot is érintő kivitelezés nagy
része.
A csatornaszakaszok közel 100%-a elkészül még az idei évben. A szen�nyvízátemelők nagy része is az év végére üzemképes állapotba kerül. A
Mérnök szervezet az időjárás függvényében folyamatosan veszi át a
kivitelezőtől a megfelelően elkészített szakaszokat. Az út, a burkolat és
a közterület helyreállítások folyamatosan haladnak az időjárás függvényében. A téli időszakban is kötelessége lesz a kivitelezőnek a még nem
helyreállított utak folyamatos karbantartása. A szennyvíztisztító telep
várható próbaüzemi kezdési ideje 2014 év vége. Itt is felgyorsult ütemben
haladnak a kivitelezők a technológia szerelésével.
A lakosság részére fontos információ, hogy a házi rákötéseket az idei
évben még senki ne kezdje el. Az esetleges illegális rákötéseket szankcionálni fogják, ugyanis a nem üzemelő szakaszokon ebből jelentős károk
keletkezhetnek.
A kivitelező és a beruházó önkormányzat értesíti a lakosságot a rákötés kezdetéről. Ennek jelenleg ismert várható időpontja 2015 év március hónap.
Az önkormányzat és a Képviselő-testület jelenleg is dolgozik egy olyan
módozaton, mely szerint a belső bekötések a saját erőnél egy sokkal kedvezőbb formában valósulhassanak meg. Kérjük a lakosság ez irányú türelmét. A fejleményekről tájékoztatjuk Önöket.

Lapunk legközelebb
2015. január 9-én jelenik meg
ISSN 2062-4069

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

Kigyúltak az ünnep fényei Jánoshalma főterén. Fényárban pompázik a
város karácsonyfája is, melyet december 4-én állítottak fel Az élmény fokozásához a Hold is segített.

Végezetül mind a Beruházó Jánoshalma Városi Önkormányzat,
mind a Kivitelező A-S Konzorcium nevében köszönjük egész évi
türelmüket és kérjük, hogy a hátralévő pár hónapban a végső átadásig legyenek türelemmel az esetleges beruházásból adódó kellemetlenségek miatt.
Békés boldog karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
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2. oldal

Jótékonysági Bál az összefogás jegyében
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület hagyományaihoz híven már hetedik alkalommal rendezte meg a Jótékonysági Bált. Hét év, hét pozitív kezdeményezés, városi szintű
összefogást eredményezett. A Központi Játszótér felújítását az egyesület kezdeményezte, a bál rendezéséből befolyt
összeget az önkormányzat kiegészítette, ebből lett új játszótere a jánoshalmi gyerekeknek. A játszótér szomszédságában idén szeptemberben a Szeretet Dobókocka került felállításra, szintén báli bevételből, és Andris József családjának
jóvoltából. A világon ez a második köztéren felállított Szeretet Dobókocka. Az Országzászló Parkban lévő pihenőházakat is az egyesület állíttatta fel. Két egymást követő évben
az árván maradt, és a félárva gyermekek támogatására
történt gyűjtés, egy másik évben a rendőrség, és polgár-

őrség bűnmegelőzési tevékenységét támogatta az egyesület,
tavaly pedig a báli bevételt a jánoshalmi sportegyesületek támogatására fordították.
Czeller Zoltán az egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte:
„Mondhatjuk, hogy nem olyan nagy dolgok ezek. Mondhatjuk, hogy
néhány probléma már megoldódott részben, vagy egészen, de tudjuk, hogy van még körülöttünk megoldásra váró feladat bőven. Egy
azonban biztos. Minden évben egy lépést teszünk – még ha kis
lépések is – nem hátra, hanem előre. Próbálunk jó példával elöl

2014. december

Nem hagyták aludni
az ördögöt

járni. Hinnünk kell abban, hogy nem lesz mindig ennyi
probléma, gond és konfliktus. A mi csapatunk csak egy
maroknyi lelkes egyesületi tagból áll, de az évente megrendezésre kerülő bál is bizonyítja, hogy jó célért sok embert
magunk mellé tudunk állítani.”
Az idei bál bevételét az egyesület célkitűzéseire, elsősorban a jánoshalmi daganatos gyermekek gyógykezelésére fordítja az egyesület.
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület jánoshalmi
daganatos gyermekek gyógykezelésének céljára elkülönített számlát hozott létre a Borotai Takarékszövetkezet Jánoshalmi Kirendeltségénél.
A bankszámla száma: 51100036-10063493
Kérjük, támogassa Ön is egyesületünk kezdeményezését!
Köszönet mindazoknak, akik a bálban jelenlétükkel, vagy
más módon, pénzbeli és egyéb adományaikkal, tombola felajánlásaikkal támogatták, vagy ezután támogatni fogják az egyesület
célkitűzéseit.
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület tagsága nevében
minden Kedves Támogatónknak áldott, szeretettel teljes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Újévet kívánunk!
Czeller Zoltán elnök

2014. december 4.

Igazán nagy sikere volt az idei jánoshalmi színházi bérletsorozatnak. Az első darab, a
Mágnás Miska megtekintése után azt hittük, hogy nem lesz jobb. Tévedtünk! Igen is lett.
Különösen a harmadik darab, Az ördög nem alszik című, jó szereposztással fergeteges
színészi játékkal felül múlta a várakozásainkat. Kíváncsian várjuk, hogy lesz-e folytatás.
Az alkalmi és nem reprezentatív közvélemény kutatás alapján sokan szeretnék. Rajtunk,
nézőnkön nem múlik a folytatás. A szervezőkön a sor, s talán nem reménytelen az ügy.

Templomi padok fűtéséért

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

SAJTÓKÖZLEMÉNY		

JÁNOSHALMA – MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT
Sajtóközleményünk célja, hogy a Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Ivóvízminőség-javító projekt munkáiról rövid
összefoglalást és előrejelzést adjunk Jánoshalma Város lakosai számára.
A jánoshalmi víztorony felújítása elkészült, az üzembe való visszahelyezése
folyamatban van. Az új víztisztító technológia beszerelésre került és a hozzá kapcsolódó
irányítástechnika szerelése folyamatban van, vezérlő szekrények a helyszínen vannak.
A jánoshalmi vízmű területén az irányítás technikai és az új erősáramú betápkábel
lefektetése megtörtént, a telep átkötése szakaszosan történik.
A projekt keretében újonnan fúrt kút fúrása befejeződött és az új kút és a gépház
közötti vezeték lefektetésre került, a kútfej kiépítésre került, a vezeték bekötések és a
kútszivattyú elhelyezése a próbaüzem indításáig elkészül. Az ülepítő medence felújítása
megtörtént és a víztartási próba is sikeres volt. Az új iszapszikkasztó műtárgy elkészült
és víztartási próbája folyamatban van. A teljes technológia próbaüzemének elindításának
előkészítése zajlik.
A beruházás hálózatrekonstrukciós munkái keretében a tervezett 73 db vízbekötés
cseréje elvégzésre került a Rigó és Kápolna utcákban. 2014 decemberében a projekt
kivitelezési munkái a 7 db meglévő tűzcsap cseréjével és a 3 db új tűzcsap telepítésével
folytatódik. December első hetének végére a bekötés cserékkel kapcsolatos helyreállítási
munkák is befejeződnek.
A munkálatokkal és a vízkorlátozással érintett utcákban az ingatlan tulajdonosok a
munkák megkezdése előtt értesítést kapnak. A településen a vízellátás biztosított.
Az új technológiák üzembe helyezésének szerződés szerinti időpontja 2015.02.28.
Az új víztisztító technológia próbaüzemének elindítása, illetve a tisztított víz hálózatra
történő termelése, a tervezett november végi időpontra nem tudott elkészülni. Ennek
elsődleges oka, a hálózati vízszolgáltatás biztonságos fenntartása volt, a településen
folyó csatornázási munkák és a víztorony felújítása mellett. További problémát
jelentett, a meglévő és az új folyamatirányítási rendszer összehangolása, illetve a régi
rendszerről az új rendszerre való átállás, a vízszolgáltatás folyamatos fenntartása mellett.
Minden körülményt figyelembe véve, a hálózatra a tisztított víz - az ivóvízminőség javító
program szerződés szerinti befejezési határidejére -, 2015.02.20-ra engedhető rá, a
megfelelő, ÁNTSZ által jóváhagyott vízminták megléte mellett.
Köszönjük a lakosság és a felhasználók eddigi türelmét és a hátralévő időre
kérjük további megértésüket.
A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Már rég óta megoldandó gond a Szent Anna templomban a fűtés. Most elérhetőnek
tűnik, hogy a híveknek ne kelljen fagyoskodni a téli, nagy hidegben a templomban. Az Egyházközség vezetése szeretné a templom padjait fűthetővé tenni. Menyhárt Sándor plébános úr arról tájékoztatott, hogy a beruházás az előzetes kalkulációk szerint két és fél millió forintba kerül. Hogy a terv minél hamarabb megvalósulhasson, ezért gyűjtést szerveznek a beszerelés költségeire. Aki szeretne adakozni, az megteheti misék alatt a templom
közepén lévő perselybe helyezett pénzzel, vagy az irodában nyitvatartási időben, hétfőtől
péntekig, naponta 8 és 12 óra között, szerdán és pénteken pedig még délután is 14 és 17
óra között. A novemberi szentmiséken befolyó perselyadományokat is padfűtésre kívánják fordítani. További lehetőség a fűtés támogatására a templomunk üvegablakit bemutató jövő évi lapozgatós katolikus falinaptár megvásárlása. A vevő ezzel is támogatja a padfűtés szerelését.

Karácsonyi termelői és kézműves vásár
2014.12.13. (szombat) 14 órától
a Piactéren
Mindenkit szeretettel várunk!
¾¾ Zenés műsorszámokkal
¾¾ Forralt borral
¾¾ Teakóstolóval
Termékek:

savanyúság, méz, forralt bor, almaszirom, lekvár, befőtt,
horgolt karácsonyi díszek, táska, kürtöskalács,
fűszerpaprika, joghurt és sajt, rétes, stb…
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Lakossági tájékoztató a legújabb
önkormányzati rendeletekről
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosokat, hogy Jánoshalma Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 20-i testületi ülésén az alábbi rendeletek alkotásában döntést hozott.
A rendeleteket teljes terjedelmükben megtekinthetik a Polgármesteri Hivatalban, Jánoshalma Város honlapján, (www.janoshalma.hu) valamint feltöltésre kerültek a Nemzeti Jogszabálytárba.
(www.njt.hu)
¾¾ Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testület 20/2014.
(XI.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások
lakbéréről szóló 12/2004(IV.22.) sz. rendelet módosításáról
¾¾ Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testület 21/2014.

(XI.24.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 9/2011.(VI.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról

¾¾ Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
¾¾ Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testület 3/2014.
(XI.24.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-pari közszolgáltatásról szóló 10/2013(VI.27.) Önkormányzati rendelet
módosításáról

Nem lesz adóemelés Jánoshalmán
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. november
20-i ülésén, valamint az ülést megelőző bizottsági üléseken
felülvizsgálta a helyi adórendeleteket.
Czeller Zoltán polgármester: „Adóemelés Jánoshalmán
2005 óta nem történt. Az elmúlt 8 évben több alkalommal
is napirenden volt a kérdés, de nem emeltünk adót,
mert figyelembe vettük, hogy Jánoshalma és térsége a
hátrányos helyzetű térségek közé tartozik, a lakosság,
és a vállalkozásaink teherbíró képessége nem bírná
el az adóterhek emelését. Azért sem emeltünk adót,
mert a szennyvízberuházáshoz kapcsolódik a Lakossági
Takarékpénztári befizetés, (1990Ft befizetést jelent
minden hónapban) ami több, mint 3000 háztartást érint.
A szélsőjobbos ellenzék populista módon már előre
beharangozta, hogy „ég a ház”, brutális adóemelésekről
vizionált. Újból sikerült lejáratni magát ezzel, mert
most sem az adóemelés szándékával foglalkozott a
testület a témakörrel, hanem azért, mert kötelességünk
megvizsgálni a lehetőségeinket. Ahelyett, hogy a
szélsőjobb képviselője felelősségteljes képviselői
munkát végezne, csakúgy mint a kampányban, a
közhangulat negatív befolyásolásán dolgozik. Pedig a
fizetését nem ezért kapja.
Az országos médiából is ismert az érvénybe lépő
törvényi szabályozás milyen lehetőségeket biztosít
az önkormányzatoknak a meglévő adók emelésére,
ill. új adónemek bevezetésére, itt erre nem térnék ki.
Ellenben fontos megemlíteni, hogy az önkormányzatok
saját bevételeinek legnagyobb tétele a helyi adók
beszedéséből származik. Ebből tudják finanszírozni
azokat a feladatokat, amire az állam nem biztosít forrásokat.
Ebből egészítik ki az önkormányzatok a tűzoltóság,
az oktatási és szociális, egészségügyi intézmények
állami támogatását, hogy a településeken megszokott
színvonalon tudjanak működni. Jánoshalmán ilyen pl. a
Tanuszoda fenntartása, a civil szervezetek, közöttük a
sport támogatása.
Már a bizottsági üléseken megfogalmazódott az
a koncepció, amit én is támogattam, hogy saját
bevételeinket az önkormányzati területek műveléséből
származó bevételből fogjuk növelni. Ez azt jelenti, hogy
azokat a földterületeket, amiket az önkormányzat eddig
bérbe adott, most saját maga fogja megművelni. Sok
földművelő eszközt vásároltunk az elmúlt években, tehát
van reális alapja, Malustyik Béla elnök vezetésével
szakmai bizottság vizsgálja a javaslat jövedelmezőségi
mutatóit.”

FIDESZ-KDNP-KPE tagokból álló képviselő-testületek
az elmúlt 8 évben nem emelték a helyi kommunális adó
mértékét. A törvényileg megengedett felső adómérték
17.000,- Ft/adótárgy.

Rövid összefoglaló a helyi adók jelenlegi rendszeréről
Magánszemélyek kommunális adója: az adónem
Jánoshalmán 1996. január 1. napjától került bevezetésre. Az
adó mértéke 2005. január 1. napjától 8.000,- Ft/adótárgy.
A 2006-ban és a 2010-ben megválasztott, többségében

Jánoshalma Város Képviselő-testületének döntése
értelmében a helyi adóztatásban sem új adónem
bevezetésére, sem a már működő helyi adók mértékének
emelésére nem kerül sor 2015. január 1-től.

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2014. évi munkarendjében 2014. december
22. – 23. és 29. – 31. időszakra
téli igazgatási szünetet rendel el.

Felhívás
Vidéki példák alapján néhányan
felvállalták, hogy Jánoshalmi Tszközi vállalat (Kombinát) egykori
dolgozói részére összejövetelt
szervezzenek.
Az előzetes tervek szerint 2015.
január 24-én lesz a találkozó a
Korzó Étteremben.
A januári számunk tájékoztatjuk
olvasóinkat és az érdeklődőket,
hogy hol és kinél és milyen feltételekkel lehet jelentkezni. A programról is akkor írunk.

Telekadó: az adónem Jánoshalmán 2011. július 1. napjától
került bevezetésre. Az adó mértéke (a telek helyétől függően)
30 Ft/m² ill. 200 Ft/m². A telekadó mértéke a bevezetése óta
nem változott. A törvényi felső adómérték 200 Ft/m².
(Megjegyzés: a Htv. 6.§ c) pontja értelmében a
magánszemélyek kommunális adójára és a telekadóra
vonatkozó törvényi felső mértékek a KSH által közzétett
fogyasztói árszínvonal változással valorizálhatóak. A
törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza
meg ezen adónemekben az adómaximumot. Ennek alapján
2015.01.01-től az adómaximum telekadónál 336,70 Ft/
m², magánszemélyek kommunális adójánál 28.624 Ft/
adótárgy)
Iparűzési adó: az adónem 2000. április 1. napjától került
bevezetésre Jánoshalmán. Az állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység adómértéke a bevezetéskor 1,2%
volt. Az adó mértékét a Képviselő-testület 2004. január
1. napjától 1,5%-ra emelte. A 2006-ban és a 2010-ben
megválasztott, többségében FIDESZ-KDNP-KPE tagokból
álló képviselő-testületek az elmúlt 8 évben nem emelték
az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
fizetendő iparűzési adó mértékét. A törvényi felső
adómérték 2%.
A Képviselő-testület döntése szerint 2010. január 1-től az
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adótétele
(napi átalány) 5.000 Ft/nap. A törvényi felső adómérték
szintén 5.000 Ft/nap
A fentiekből kitűnik, hogy a Képviselő-testületnek
volt mozgástere a helyi adóztatásban: vannak olyan
adónemek, melyek településünkön még nem működnek,
de bevezetésükre a törvény lehetőséget biztosít,
illetőleg a már működő adónemek mértéke sem éri el
minden esetben a törvényi felső mértéket.
A napirend tárgyalása során elhangzott vélemények,
érvek és ellenérvek mérlegelése után a bizottságok
közös álláspontra helyezkedtek. Az Önkormányzat két
bizottságának egybehangzó javaslatát Jánoshalma
Város Képviselő-testülete 2014. november 20-i ülésén
8 igen szavazattal elfogadta. A Jobbik képviselője nem
szavazott a testületi ülésen.

Programajánló
December 14-én, vasárnap a 10 órás szentmise után szeretetebédre hívnak minket a szervezők a templom előtt. A
menü paprikás krumpli kolbásszal. Egy adag ára 300 Ft. A
befolyt összeggel a rászorulók
karácsonyi ebédjét támogatjuk
Itt is mag lehet enni. és éthordóban el is lehet vinni akár a
rászorulóknak is.
Karácsonyi hangverseny lesz december 21-én, vasárnap
du fél 5-kor kezdően a Szent Anna templomban. Az egyház
adományokat a templomfűtésre köszönettel elfogad

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

2014. évi földbérleti díj
készpénzben történő kifizetése

2014. december 15-től december 19-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8 00 –1200 és 13 00 –15 00
Pénteken: 700 –12 00
Kifizetés helye: Agroprodukt Kft . székhelye:
6440 Jánoshalma Kölcsey utca 28.
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Döntés született a
képviselői tiszteletdíjakról
2014. november 21-én lép hatályba az
a rendelet, amelyben Jánoshalma Város
Képviselő-testülete döntött a képviselői
munka fejében kifizetésre kerülő havi juttatásról.
A rendelet értelmében a képviselő tiszteletdíja havi 85.000.-Ft (továbbiakban alapdíj) függetlenül attól, hogy tagja-e egy vagy
több bizottságnak.
Az alapdíj megnövelt összegére jogosult
az a képviselő, aki az önkormányzat állandó bizottságainak munkájában elnökként
vesz részt. A kiegészítő díj mértéke havi
42.500,- Ft.
Az önkormányzat szociális tanácsnok
kiegészítő díjának mértéke képviselői
alapdíjon felül havi 76.500,- Ft.

A bizottság külső tag tiszteletdíjának
mértéke havi 15.000,- Ft.
A képviselő, a bizottsági tag, illetve a
bizottsági elnök nem jogosult tiszteletdíjra abban a hónapban, amelyben Képviselő-testületi ülésről, illetve bármely
bizottsági ülésről igazolatlanul marad
távol. A távolmaradás okát a képviselő
köteles bejelenteni a Képviselő-testületi
ülés, illetve a bizottsági ülés előtt a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének.
Rendkívüli ok esetén a bejelentés az ülést
követően is elfogadható.
A rendeletben megállapított tiszteletdíj személyi jövedelemadó fizetése alá
esik.

Ismét megalakultak a
Képviselői Körzetek
Köztudott, hogy mióta a lakosság száma Jánoshalmán 10.000 lakos alá csökkent, az egyes körzeteknek nem volt személyes képviselete. A klasszikus értelemben vett körzeti rendszerben ez az intézkedés tovább nem működhetett, mert közben
a Képviselők száma lényegesen kevesebb
lett. (20 főről 14-re, majd 9 főre csökkent)
2011 óta működtek megújult formában a
körzetek. A Képviselő-testület tagjai 2014.
november 20-i testületi ülésen egyhangúlag elfogadták Czeller Zoltán polgármester indítványát, miszerint a 2011-től visszaállított képviselői körzetek a 2014-ben kezdődő ciklusban is működjenek. Az október
Önkormányzati Képviselő
Nagy Zsolt Zoltán
Csizovszki László
Nagy István
Kiss György
Malustyik Béla
Kovács József
Madarász Attila
Szakál Lajos
1 szavazókör
Madarász Attila
Áchim András utca
Alkotmány utca
Batthyány utca
Borpince utca
Budai Nagy Antal u.
Csokonai utca
Ecetfa utca
Fürdő utca
Gábos Áron utca
Hosszúhegyi utca
Kiserdő tanya
Kőrösi Csoma utca
Mélykúti utca
Pacsirta utca

12-i választásokon a Testületben két személycsere történt. Annak érdekében, hogy
a lakossági ügyek intézésében hatékony
legyen a képviselői munka Czeller Zoltán
újra javaslatot tett a képviselői körzetek felállítására. Polgármester Úr javaslata szerint
minden Képviselő egy-egy körzetért lesz
felelős a városban, ezek a körzetek megegyeznek a választások alkalmával kijelölt
szavazókörzetekkel. A Képviselők ezekhez
a körzetekhez tartozó utcákban lakók képviseletében járnak el, évente, és szükségszerűen lakossági fórumokat fognak tartani az
érintettek számára.

Körzet száma
4
2
5
8
6
7
1
3

3 szavazókör
Szakál Lajos
Eötvös József utca
Kalmár Sándor utca
Kálvária utca
Kiss Ernő utca
Kistemető utca
Magyar László utca
Rákóczi Ferenc utca
Rigó utca
Szabó apát utca

Körzet címe
Hunyadi Utcai Iskola
Petőfi utcai Óvoda
Központi Óvoda
Pelikán Kft. Bajai utca 4.
Sportcsarnok
Városi Diákotthon
Batthyány utcai Óvoda
Szakmunkásképző Intézet

Mészáros Lázár utca
Erdő utca
Fecske utca
Fenyő utca
7 szavazókör
Galagonya köz
Kovács József
Hajnald utca
Berzsenyi Dániel utca
Hajósi út
Csőszapa utca
Hársfa utca
Jókai Mór utca
Hét vezér tere
Kapocs utca
Hold utca
Kazinczy utca
Irányi Dániel utca
Kélesi utca
Kistelek utca
Kórház utca
Klapka György utca Széchenyi utca
Szemere Bertalan u.
4 szavazókör Molnár János utca
Szondy utca
Nagy Zsolt Zoltán Nyárfa utca
Áldás utca
Orczy utca
Álmos utca
Radnóti Miklós utca
8 szavazókör
Bálvány utca
Rokkant utca
Kiss György
Bajai utca
2 szavazókör Dr Szobonya Zoltán u. Szegfű utca
Tópart utca
Báthori István utca
Csizovszki László Előd utca
Ady Endre utca
Görgey Artúr utca
Vágóhíd utca
Czobor utca
Vasvári Pál utca
Arany János utca
Homok utca
Damjanich utca
Bem József utca
Hunyadi János utca
Dézsmakert utca
Diófa utca
Kápolna utca
6 szavazókör Gárdonyi Géza utca
Halasi utca
Mogyorófa utca
Malustyik Béla Halász utca
Hergyevica tanya
Szent István utca
Parcelok tanya
Béke tér
Kisszállási út
Remete utca
Bernáth Zoltán utca József Attila utca
Magyarkanizsa utca
Kölcsey Ferenc u.
Táncsics utca
Botond utca
Móra Ferenc utca
Kürt utca
Tavasz utca
Csorba utca
Móricz Zsigmond utca
Madách utca
Terézhalmi utca
Deák Ferenc utca
Meggyfa utca
Vadgalamb utca
Dózsa György utca Nagy Pál utca
Sas utca
Petőfi Sándor utca
Völgy utca
Erzsébet tér
Zöldfa
utca
Szabadka utca
Révész utca
Gyékényes tanya
Tulipán utca
Szeszfőzde utca
Kecskés tanya
Újvidék utca
Szőlő utca
5 szavazókör Kinizsi Pál utca
Vadász utca
Téglagyár utca
Nagy István
Kisfaludy utca
Tompa Mihály utca
Árpád utca
Kossuth Lajos utca Zenészsor utca
Zenta utca
Vörösmarty utca
Attila utca
Lehel utca
Epres utca
Zombor utca
Mátyás király utca
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi
Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának tájékoztatója
Mikor kérhető a gyermektartásdíj
megelőlegezése?
A megállapítás feltételei:
a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában
már megállapította, vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek
javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság
alapján kell végrehajtani, és
a gyermektartásdíj összegének behajtása
átmenetileg lehetetlen, továbbá
a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a
szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi
átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. Az egy
főre jutó jövedelem megállapításánál irányadó
időszak
a.) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
származó - jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b.) a nem havi rendszerességgel szerzett,
illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni. A jövedelemszámításnál figyelembe veendők a közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) az egy lakásban együtt lakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező
—— szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
—— 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező gyermeket,
—— 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
—— 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
—— korhatárra való tekintet nélkül a tartósan
beteg és a fogyatékos gyermeket,
—— az előző pontokba nem tartozó, a Ptk.
családjogra irányadó szabályai alapján
a szülő vagy házastársa által eltartott
rokont.
A kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat,

tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák,
valamint nyilatkozni kell arról, hogy nem állnak
fenn az elutasítás alapjául szolgáló kizáró okok.
A kérelemhez csatolni kell:
—— jövedelemnyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal és a tényleges kiadásokat igazoló
számlákat (rezsiköltség, OTP tartozás stb.),
—— tartásdíjat megállapító jogerős bírósági
határozatot,
—— a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi
foglalási jegyzőkönyvet, vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását
igazoló okiratot,
—— középfokú nappali oktatás munkarendje
szerinti tanulmányok folytatását igazoló igazolást.
Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének (kizáró okok), ha a kötelezett
——lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, vagy
——külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy
——a jogosulttal közös háztartásban él,
——részösszegű megfizetés vagy részösszegű
behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a
bíróság által megállapított gyermektartásdíj
alapösszegének 50 %-át meghaladja, vagy
——lejárt gyermektartásdíj esetén.
A gyámhivatal hivatalból vagy a külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek
értesítése alapján a gyermektartásdíj folyósítását – legfeljebb 6 hónapra – felfüggeszti, ha
—— a kérelmező családjában az egy főre eső
jövedelemben pozitív változás állt be,
—— a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, feltéve, hogy annak
mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja,
—— a kötelezett a kérelmező részére legalább
két egymást követő alkalommal közvetlenül
fizet tartásdíjat, feltéve, hogy annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven
százalékát meghaladja,
—— a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését
rendelték el.
A
gyámhivatal
a
gyermektartásdíj
megelőlegezését megszünteti, ha
- a gyermek – a gyámhivatal, illetve a bíróság

végrehajtható határozata alapján – a külön élő
másik szülő vagy más személy gondozásába
kerül,
- a gyermek nagykorúvá vált, és nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat,
- a gyermeket a gyámhivatal nevelésbe vette,
- a kötelezett meghalt.
Ha a gyermektartásdíj jogerős megállapítására
kerül sor, az a kérelem benyújtásától esedékes.
A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának
napjától az alapul szolgáló ok előrelátható
fennállásáig, legfeljebb azonban 3 évig tart.
A feltételek fennállása esetén ugyanazon
gyermekre tekintettel, egy alkalommal,
legfeljebb további 3 évre a megelőlegezés
továbbfolyósítható,
illetve
ismételten
elrendelhető.
Folyósítás
A megállapított tartásdíjat december hónap
kivételével a tárgyhót követő hónap 5-ig kell
folyósítani. A december hónapra esedékes
megelőlegezett gyermektartásdíj folyósítása
december 30-ig kerül kifizetésre. A kötelezett,
illetve a jogosult a megelőlegezett tartásdíj ideje
alatt közvetlenül adott, illetve kapott tartásdíjat
a megelőlegezés elrendelése előtt keletkezett
hátralékba nem számíthatja be.
A megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezett
a Polgári Törvénykönyvben meghatározott
kamattal az államnak megtéríti. A megelőlegezett
gyermektartásdíjnak meg nem térült összegét
adók módjára kell behajtani az adózás
rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint. A
gyámhatóság a megelőlegezett gyermektartásdíj
kötelezett által meg nem térített összegét a
kötelezett kérelmére és a Gyvt. 133. § (5)
bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén
méltányosságból elengedheti, csökkentheti vagy
részletfizetést engedélyezhet. A megelőlegezett
gyermektartásdíj meg nem térített összege
tekintetében fennálló tartozás a kötelezett halála
esetén megszűnik.
További információ és nyomtatvány a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi
Járási Hivatal Járási Gyámhivatalában (6440
Jánoshalma, Arany J. u. 13. szám alatt) kérhető.
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt.
Minden kedves ügyfelünknek áldott karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet
kívánunk.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

Iskolai osztályok látogattak a
Jánoshalmi Járási Hivatalba

2014. november 13-án (csütörtökön)
iskolai osztályok látogattak a BKMKH
Jánoshalmi Járási Hivatalába.
A Törzshivatalban a Béke tér 1. sz.
alatti tanácskozó teremben egymást váltották az iskolai osztályok, rendhagyó
osztályfőnöki órákat tartottak a Járási
Hivatal munkatársai.
Látogató diákok között voltak mélykúti
általános iskolások, borotai illetve jánoshalmi diákok is.
Az órák programja a következő volt:
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető képes diavetítés formájában
bemutatta a Járási Hivatal munkáját,
munkatársait, épületeit, feladatait. Ezt
követően a gyerekek „Járás TOTÓ”-t töltöttek ki, a feladat értékelése után az első
három helyezett ajándékot kapott.
A gyerekek megtekintették az Okmányirodát, kipróbálták a sorszámhúzást és
a fotó készítést okmányokhoz.

2014. december

Tájékoztató ünnepi
ügyfélfogadásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala karácsony és újév között NEM tart
igazgatási szünetet, minden ügyfélfogadási napon fogadja az ügyfeleket.
A Jánoshalmi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya, Törzshivatala, Gyámhivatala
2014. december 13. és 2015. január 10. között az alábbiak szerint fogadja ügyfeleit:
2014. december 13. (szombat) 8.00 – 12.00
december 15. (hétfő)
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
december 16. (kedd)
8.00 – 12.00
december 17. (szerda)
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
december 19. (péntek)
8.00 – 12.00
december 22. (hétfő)
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
december 23. (kedd)
8.00 – 12.00
december 24. 25. 26.
munkaszüneti napok
december 31. (szerda)
8.00 – 12.00
2015. január 1. -2.
munkaszüneti nap
január 5. -9 között a megszokott heti ügyfélfogadási rend
január 10. (szombat)
8.00 – 12.00
Tisztelettel:
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Földhivatali, nyugdíjbiztosítási
és fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadások a jánoshalmi
Járási Hivatalban
Kihelyezett ügyfélfogadások időpontjai a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalánál:
földhivatali ügyfélfogadás
nyugdíjbiztosítási
ügyfélfogadás
Fogyasztóvédelmi
ügyfélfogadás

minden szerdán
8-12 óra között
minden hónap második
péntekén 8-12 óra között
(legközelebb 2014.12.12-én és
2015.01.09-én )
Minden hónap első hétfőjén
9-12 óra között
(legközelebb 2015.01.05-én)

Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében
Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI
HATÁRIDŐ
MEGHOSSZABBÍTÁSA
Sokan jelezték, hogy pályázatukhoz még adatokat gyűjtenek, ezért a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala által felnőttek és gyerekek számára hirdetett
„Keressük a térségi értékeket a Jánoshalmi Járás területén”
című pályázat benyújtási határideje

MEGHOSSZABBÍTÁSRA KERÜLT.

A pályázatok új beadási határideje: 2014. december 31. (szerda) 16 óra
A pályázati kiírást és adatlapot kérésre postán elküldjük, illetve a palyazat.janoshalma@bacsjaras.gov.hu e-mail címre írt kérés esetén elektro-

nikusan továbbítjuk.
A kiírás letölthető a http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal honlapról is.
További felvilágosítás, valamint a pályázati kiírás és az Adatlap személyesen kérhető a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának 15. számú irodájában, valamint telefonon a 77/501-001/118-as mellék telefonszámon.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

A legeredményesebb gyerekek Jánoshalmáról a következők voltak:
Jánoshalma 5.a. osztály
1. helyezett: Dudás Gergő
11 pont
2. helyezett: Oltan Vanda
10 pont
Kiss Enikő 10 pont
Faddi Mónika
10 pont
3. helyezett: Pippan István
9 pont
Emlékül minden megjelent gyermek a járási
hivatal által papírból készített könyvjelzőként is
használható vonalzót kapott, amelyen a hivatal
elérhetősége is feltűntetésre került.
A gyerekek sok élménnyel gazdagodva tértek vissza iskolájukba.
A Járási Hivatal várja az osztályfőnökök jelentkezését és egyeztetett időpontban továbbra is szívesen fogad iskolai osztályokat.
Jánoshalma, 2014. november 25.
BKMKH. Jánoshalmi Járási Hivatala

Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket,
egészségben, sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk
minden kedves Ügyfelünknek.
A
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatalának
vezetöi és dolgozói
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Biztonságos Karácsonyt!

alaposan megvizsgált, és megfelelőnek talált.
kiválasztottuk a nekünk tetsző füzért,
vásárlás előtt mindenképpen alaposan vegyük
szemügyre annak csatlakozódugóját, vezetékét,
lámpafoglalatait.
3. Semmiképpen ne válasszunk olyan terméket,
amelyhez gyenge kialakítású, a megszokottnál
ránézésre sokkal kisebb méretekkel rendelkező
csatlakozódugó tartozik.
4. Amennyiben a fényfüzért kültéren szeretnénk
használni, olyat keressünk, amelynek egész
kivitele – a csatlakozódugót is beleértve – védett a
vízbehatolás ellen. Elsőként a csomagolás alapján
győződjünk meg arról, hogy a füzért nem kizárólag
beltéri használatra szánták-e. Amennyiben ugyanis
nedvesség éri a beltéri használatra szánt terméket,
könnyedén áramütés érhet bennünket. Ezt úgy
tehetjük meg, hogy vásárlás előtt ellenőrizzük az
IP számot (melynek a terméken szerepelnie kell).
A kültéri célra szánt termék esetében a második
számjegynek legalább 1-nek kell lennie, tehát 0 nem
lehet. (Például: IP 21; IP 23)
5. Szintén problémát okozhat, ha a vezetékek
tehermentesítése nem megoldott, hiszen ebben az
esetben előfordulhat, hogy a nem megfelelő tárolás
vagy használat során a vezetékek szigetelése
2. Ha

A karácsonyi időszak közeledtével újra megjelennek az
üzletek polcain, illetve előkerülnek dobozaikból a korábbi
években már használt, ünnepi hangulatot otthonunkba
csalogató, sokféle színben pompázó, villódzó
díszvilágítási fényfüzérek. A szemet gyönyörködtető
látványosság azonban komoly gondok forrása is lehet,
hiszen a nem elég körültekintő kialakítás, vagy gondos
tárolás könnyen tönkreteheti a meghitt perceket. Annak
érdekében, hogy örömünket leljük ezen termékekben,
és ne okozzanak bajt vagy bosszúságot, vásárlás
vagy a régi fényfüzérek újbóli használata előtt néhány
hasznos tanácsot feltétlenül érdemes figyelembe
vennünk.
1. Kizárólag olyan fényfüzért vásároljunk, amelyet
megfelelőségi jelöléssel, mely
elláttak
biztosíték lehet számunkra, hogy a terméket a

forgalomba hozatala előtt, arra jogosult intézet

csupán kisebb erőkifejtéssel távolíthatók el,
majd helyezhetők vissza. A maguktól kipotyogó,
könnyedén
körbeforgatható
fényforrások
veszélyeket rejthetnek magukban.

követően, a termék beüzemelése
és használata során, biztonságunk érdekében
mindig vegyük figyelembe a termékhez kapott
használati útmutatóban foglalt figyelmeztetéseket,
tájékoztatásokat.
Amennyiben a vásárlás során kétsége merül fel a
díszvilágítási füzér biztonságos-ságával kapcsolatban,
a www.nfh.hu, illetve a www.piacfelugyelet.hu
internetes oldalakon ellenőrizheti, hogy a megvásárolni

7. Vásárlást

megsérül, és hozzáférhetővé válnak feszültség
alatt lévő vezetékrészek, amelyek akár halálos
kimenetelű áramütést is okozhatnak.
6. Cserélhető fényforrások esetén győződjünk meg
róla, hogy a lámpafoglalatokban lévő fényforrások
kellő szilárdsággal „ülnek” a helyükön, és

„Az otthon melege – tűzifavásárlás
fogyasztóvédelmi szemmel”
A téli tüzelő megvásárlása sokunknál igencsak megterheli a
pénztárcát, ezért érdemes ilyenkor (is) különösen körültekintően
eljárnunk. Talán már meg sem kell említenünk azt, hogy kizárólag
erre feljogosított, az árujáról beszerzési okmányokkal rendelkező
kereskedőtől szerezzük be a tűzrevalót, mivel, sajnos a házalva
értékesítők egy része a számlakiállítás elmulasztása mellett
bizonytalan forrásból szerzi be a portékáját. Ilyen személyektől
történő vásárlás során előfordulhat, hogy a kedvezőbbnek tűnő
áron rossz minőségű, esetleg eltulajdonított árut kapunk, mely az
anyagi veszteségen túlmenően számos kellemetlenséggel járhat.

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a hagyományosan
súlyra kínált tűzifa értékesítés mellett gyakorlattá vált a téli tüzelő
kalodában történő értékesítése. Természetesen a kereskedő
szabad választása szerint – súly vagy térfogat alapján - határozza
meg a mennyiségét, amennyiben azonban előre csomagoltan
érkezik a portánkra a fa, nehezebb megállapítani azt, hogy a
pénzünkért pontosan mennyi tűzrevalót kaptunk. Előfordulhat, hogy
a kalodában a hasábok szellősebben kerülnek elhelyezésre, vagy
az ár nem a fakereskedésekben gyakran alkalmazott, úgynevezett
„erdei” m3-ben kerülnek feltüntetésre - mely 1x1x1,75 méter hanem – az annál kisebb - hagyományos mértékegységben.
Ezért kifejezetten ajánljuk, hogy kizárólag olyan értékesítő helyen
vásároljunk, ahol az árut hitelesített mérlegen mérik, valamint a
kiállított mérlegjegy alapján számlát kapunk. Ilyen kereskedésekben
a fizetés előtt megtekinthetjük a fát, ellenőrizhetjük minőségét –
szárazságát, vastagságát -, továbbá jelen lehetünk a mérésnél, ami

biztosítja azt, hogy azért és annyi tűzrevalóért adtunk pénzt, amit
megrendeltünk.
Ugyancsak óvatosság ajánlott a hirdetésekben kínált, vagy egyéb
módon a vétel előtt nem megtekintett – például előjegyzett termékek megrendelésekor. Tekintettel arra, hogy az ilyen módon
történő vásárlás során az eladó jellemzően a fuvarozást is vállalja, a
fizetés előtt mindenféleképpen érdemes megvizsgálni a minőséget
és mennyiséget egyaránt, illetve – a későbbi reklamáció intézésére
gondolva – minden esetben ragaszkodjunk a számla kiállításához.
A fakereskedésben a megvásárolt mennyiség a mérés során a
szállító jármű üres és megrakott tömege közti különbsége alapján
kerül meghatározásra, melyet feltüntetnek az úti okmányokon,
házhoz szállítás esetében – különösen, ha a felrakodás során
nem voltunk jelen - érdemes a fuvar- vagy szállítólevélen található
adatokat ellenőrizni; illetve összevetni a mérlegjegyen, számlán
rögzítettekkel, annak érdekében, hogy annyi fát kapjunk, amennyit
kifizettünk.
Az ár és a gazdaságosság kérdéskörénél járva nem maradhat szó
nélkül az, hogy a rezsicsökkentés programja – 2014 októberétől
- nem hagyta érintetlenül azon családokat sem, ahol nem a
földgáz vagy távhő, hanem a tűzifa biztosítja a hideg időszakban
az otthon melegét. A bruttó 10 %-os kedvezményre bármely
háztartás legfeljebb 10 m3 mennyiségig jogosult. A csökkentett
áron az úgynevezett méteres fához juthatunk hozzá, melynek
feldarabolásáról, hasogatásáról gondoskodnunk kell. A vásárlásra
vonatkozó igényünket bármely állami erdészetnél bejelenthetjük,
azonban tekintettel arra, hogy a - díjköteles - kiszállítást is a
vállalkozás végzi, érdemes a lakóhelyünkhöz legközelebb lévő
gazdálkodót felkeresni. A konkrét kínálat megismerése érdekében
érdemes tájékozódni az erdőgazdálkodó honlapján is.1
Fontos kiemelni, hogy a rezsicsökkentett árú tüzelő igénybevétele
nem azonos az önkormányzatok által biztosított, szociális alapon
igényelhető tűzifa támogatással. A rezsicsökkentésben – mint
említettük – bárki részesülhet, míg az önkormányzati juttatásnak
főként jövedelemhatárhoz kötött feltételei vannak, illetve - a
szociális jellegre tekintettel - figyelembe vehetnek egészségügyi,
foglalkoztatottságra vonatkozó szempontokat is. A nem pénzbeli
ellátási formában nyújtható tűzifa kiutalás módját eltérő módon
szabályozzák a különböző helyhatóságok, ezért ezzel kapcsolatban
a lehetőségekről mindenkinek a helyileg illetékes önkormányzatnál
érdemes tájékozódni; illetve az erre vonatkozó kérelmet is ide kell
eljuttatni.
Bízunk benne, hogy a fentiekkel segítségükre lehettünk a téli fűtést
biztosító faanyag beszerzésben és tanácsaink megfogadásával
elkerülhetik a kellemetlen meglepetéseket.
Kecskemét, 2014. november 26.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

1

kívánt termék a fogyasztóvédelmi hatóság által
kivonásra került-e már a piacról a fogyasztók életének,
egészségének veszélyeztetése miatt.
Ha karácsonyfánk mégis lángra kapna, azonnal húzzuk
ki az aljzatból a csatlakozódugót, vagy áramtalanítsuk
az egész lakást. Csupán ezt követően kíséreljük meg
vízzel oltani az égő fát, mert a nedvesség hatására a
feszültség alatt álló fényfüzér áramütést okozhat. Ezzel
egy időben riasszuk a tűzoltókat a 112-es vagy 105-ös
hívószámon.

http://palyazatok.co/2014/10/03/itt-van-a-tuzifarezsicsokkentes.php

A
Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége az ünnepek előtti
időszakban kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a
fentiekben részletezett hiányosságokkal ne legyenek
fényfüzérek elérhetők a fogyasztók számára, és azokat
kiszűrje a kereskedelmi forgalomból. Mindezeken
túlmenően a Felügyelőség munkatársai által
folyamatosan tartott szakmai előadások keretében a
kisiskolásoktól a nyugdíjasokig mindenki megismerheti
azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyek
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a családok biztonságos
körülmények között, önfeledten ünnepelhessenek.
Amennyiben szívesen részt venne valamelyik
előadásunkon, ezek időpontjáról és helyszínéről
érdeklődjön a Felügyelőségünknél.
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Az 1960-as év Karácsonya –
Jánoshalma legszomorúbb Karácsonya
1960 decembere a jánoshalmi családi gazdaságai szétverésének, sőt
megsemmisítésének fájó időpontja.
„Fekete” Karácsonnyá változtatta a hóval befedett ünnepet a Kádár-rendszer erőszakos, diktatórikus intézkedése. Kolhoz típusú szövetkezetekbe
terelte akaratuk ellenére a jánoshalmi, sőt az egész ország parasztságát.
Magam történetén keresztül mutatom be az erőszakos beszervezést.
1960. december elején agitátorok lepték el Jánoshalmát. ötös, tízes csoportok járták a tanyavilágot és a házakat. Amikor fiatal gazdálkodóként
szüleim mellett beszervezendő alany voltam, nyolc katasztrális hold földön
gazdálkodtam, külön adóívem volt.
1959. novemberében szereltem le a katonaságtól. Ott a politikai tisztek azt sulykolták, hogy a „lenini önkéntesség alapján lesz a téesz szervezés.” 1959. tavaszán már Győr-Sopron megyét és itt Borota községet már
„beszervezték”
Tapolcán töltöttem 1957-59 között a katonai kötelezettségemet. Azért
ismertem a dunántúli beszervezés körülményeit.
Szüleimet kértem, hogy ne legyenek otthon, majd én fogadom a „agitátorokat”. Az utcánkban is ez volt a védekezés minden parasztgazdaságban.
Mi utcánk és a Deák Ferenc utca gazdaságait kiemelten kezelték ebben
a tekintetben. Kovács Gyula, Komáromi Lajos, Dági József, Komáromi
Ferenc Sere (?????) János, Szili János gazdálkodókat 10-12 fős agitátor
csoportok zaklatták, hogy írják alá a belépési nyilatkozatot.
December elsejétől Karácsonyig tartott az erőszakos agitáció 1960-ban.
Két hétig minden nap reggel ott ültek a lakásunkban estig, az állattartás
munkáit figyelve, hisz három lovunk, két szarvasmarhánk és öt sertésünk
volt. Győzködtek, hogy írjam alá a belépési nyilatkozatot.
Akkor szomorú adventünk volt. Szabályos harcot vívtunk a magángazdaságunk megvédéséért. Végül az agitátorok türelme kezdett fogyni, hisz
a párt számon kérte az eredményességüket. Már este is járták az utcákat. Akkor, Karácsony előtti csütörtök este, az „udvarlási” estén Komáromi
Lajosnál, a későbbi apósoméknál 12 fős újpesti munkásőr különítmény a
zárt nagykaput betörve talált ott. Az első reakciójuk az volt, hogy én, mint
ellenagitátor tartózkodom ott, mert az az utcarész addig nem írta alá a belépési nyilatkozatot.
Az agitátorok központja a Községháza és az Ipartestület volt. Későbbi anyósom és akkor még leendő feleségem, Margitka tartózkodott otthon. A 12 fős különítmény a konyhába tuszkolt. Még akkor sem írtam alá.
A különítmény vezetője Varga Sándor volt, ő bőrkabátot viselt, annyit mondott: „a Szovjetunióban három millió paraszt életébe került a kolhozosítás,
de megcsinálták, és ez nálunk is így lesz”.
Be akartak vinni az ő központjukba, az Ipartestületbe. A Belépési Nyilatkozatot letették az asztalra, hogy vagy aláírom, vagy bevisznek. Akkor
leendő anyósom és Margitka, aki később feleségem lett, sírva fakadtak.
Úgy írtam alá, hogy a Belépési Nyilatkozat elszakadt.
Közben elterjedt a községben a hír, hogy akiket az este bevittek, útközben a sötétben összeverték.
Karácsonyra, 1960-ban Jánoshalma szocialista község lett.
Tudni kell, hogy az 1956-os forradalom előtt elkezdték a kolhozosítást

Gazdakör hírei

Szüreti rendezvényünk
2014.

Jánoshalmán. A Mélykúti úton a Petőfi Tsz-t, a Dzsidai úton az Új Alkotmány Tsz-t hozták létre.
1956 tavaszán Kiserdőben Felszabadulás néven akartak létrehozni szövetkezetet. Akkor már érződött a forradalom szele.
A Kádár-rendszer óriási bűne a magyar parasztság gerincének a megtörése.
Jánoshalma még ma sem heverte ki azt, hogy hármas típusú szövetkezeteket hoztak létre. Kecelen, Kiskőrösön, Soltvadkerten stb. szakszövetkezeteket alakultak, így ma is fejlettebbek, mint Jánoshalma.
AZ 1960-as években a Kádár-rendszer lemásolta a szovjet kolhozrendszert. A lengyelek nem követték Moszkvát, így fejlettebb a mezőgazdaságuk és versenyképesebb, mint a miénk.
A jánoshalmi téeszek kialakítása külön fejezetet érdemel.
Folytatása következik…
Dági József
A Gazdakör tb. elnöke

Karácsonyfa állítás

December 4-én állították fel a Szent Anna templom előtt a már korábban is megszokott
helyen a város karácsonyfáját. Ebben az évben Szili Máténé, Klárika óvónéni kertjéből
került a főtérre a formás fenyő fa. Köszönet érte! .

Közeleg az év legszebb és egyben legfontosabb ünnepe, a karácsony. Ebben az
időszakban minden családnak megvannak
a saját hagyományai, egyvalami azonban
a legtöbb esetben azonos: szentestére egy
tündöklő karácsonyfa ékesíti majd az otthonokat. A karácsonyfa-állítás ma már a legtöbb család életében természetesnek hat,
egy gyermekkorból megmaradt, és szüleinktől, nagyszüleinktől átvett szokást takar.
Egy fenyőfa csak és kizárólag akkor válik
karácsonyfává, ha díszeket aggatunk rá.
Az első díszek éppen ezért egyidősek az
első karácsonyfákkal, noha akkoriban még
nem gömböket és szaloncukrokat aggattak a zöld ágacskákra, hanem gyümölcsöket, tobozokat, mogyorót és diót. Magyarországon egy igazi különlegességgel, a szaloncukorral egészült ki, aminek a története
az első magyar karácsonyfák megjelenéséig vezethető vissza.
A karácsonyfa történetéről számtalan
különböző forrás maradt fent. Ami biztos,
hogy egy német eredetű szokásról van szó.
A hagyománynak tehát eredetileg semmi
köze sem volt a keresztény valláshoz, az
egyház csak jóval később, a 15-16. században vette át a szokást.
Az első karácsonyfákat a hivatalosított
történelmi adatok szerint az 1500-as évek
végén, az 1600-as évek elején állították
Németországban, ahonnan ez a szép szokás csakhamar meghódította egész Európát. Az első magyar karácsonyfa története
a 19. századig nyúlik vissza, egyes források
szerint 1824-ben Aszódon került felállításra,
de csak mintegy 100 esztendővel később
vált olyan népszerűvé, hogy országszerte
általánosságban is jellemzővé, mondhatni
tradícióvá vált a családok körében.
Végezetül pedig egy érdekesség a karácsonyhoz, illetve a karácsonyfához kötődő
hagyományokkal, valamint misztériumokkal kapcsolatban. Amennyiben a Jézuska
egyetlen este alatt végezni akar a világ minden otthonában a karácsonyfák felállításával és az ajándékok elhelyezésével, akkor
másodpercenként 822 otthont kell felkeresnie, amihez legalább 1046 kilométer/
másodperc (!) sebességgel kellene száguldoznia. Hogy miként lehetséges mindez?
Természetesen a karácsonyi varázslattal!

Gazdakörünk az idén is
megtartotta, az immár hagyományos terménykiállítását,
ezúttal beilleszkedve a Járási Szüreti Expo rendezvényei
közé. A kiállításunk ezúttal is
a Szakiskola tornatermében
volt. A viszonylag késői időpont ellenére, hisz zöldség és
gyümölcseink egy része már
túl volt az érési idején, de
ennek ellenére nagyon szép
gyümölcs és zöldség kiállításban gyönyörködhetett a szép
számú látogató közönség. A
mezőgazdasági termények
mellett sok szép kézimunkát,
képet, fafaragást, grafikát láthattunk, sőt még egy kosárfonó is megjelent termékeivel.
A jánoshalmi iskolások és óvodások ezúttal is nagyon szép kiállítási
tárgyakat hoztak. A több mint félszáz kiállító között, a Jánoshalmiak mellett, Mélykúti, Madarasi, Borotai és Kéleshalmi kiállítókat is üdvözölhettünk sorainkban.
Megtekinthettük környékünk bor és pálinka fajtáit is.
Kiállításunk megnyitásakor, Menyhárt Sándor plébános úr áldotta meg
a kiállított terményeket és tárgyakat, majd az Új Pávakör és a Pöndölösök
szép műsora következett.
A megnyitó végén a szüreti ételeket kóstolhatták meg az érdeklődők.
A háromnapos rendezvény zárására vasárnap délután került sor. Ekkor
történt meg a tombolasorsolás is, ahol értékes nyeremények mellett a fődíj
egy állványos bográncs is megtalálta a szerencsés gazdáját.
Végezetül felsorolom a támogatóink neveit, akik egyéb módon támogatták rendezvényünk sikeres lebonyolítását:
Jánoshalma Városi Önkormányzat, Jánoshalmi FM ASZK Szakközép
Iskola és Kollégium, Malustyik Béla, Dr. Vavró Iván, Fárbás Gábor, Vata
Sándor, Diósi Róbert, Dági Műszaki Kereskedés, Petrócky Ferenc vállalkozó, Ádám Ferenc, Zámbó Imre, Dr. Farkas Anita, SPEDMED Kft., Lukács
Istvánné, Kiss István (Pityu), Kovács Sándor, Koch Borászat, KUNVIN
Borászati Kft., Farkas Lászlóné, Alma-Kert Szövetkezet, Bednárik József,
Pöndölösök, Új Pávakör, Szegedi Istvánné, Tóth Imre.
A felsoroltaknak a sokféle segítségért, a gazdakör ezúttal is köszönetet
mond és a jövőben is számít a támogatásukra.
Fajszi Ferenc

Minden
dolgozójának,
és
üzleti partnerének
Boldog
Karácsonyt és
Eredményes
Új Évet kíván az

Ügyvezetése

GÁLA ÉTTEREM
ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK

2014. december 24-én szerdán: 10:00-13:00-ig
Előrendelésre készítünk halászlét,
halételeket, sültes tálakat
Rendelését 2014. december 21-éig, vasárnapig kérjük leadni!
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2015.

december
december
december
december
december
december
december
január

25. csütörtök: Zárva
26. péntek: Zárva
27. szombat: 10:00-24:00-ig
28. vasárnap: 10:00-22:00-ig
29. hétfő: Zárva
30. kedd: 10:00-22:00-ig
31. szerda 10:00-16:00-ig
1. csütörtök: Zárva

Minden Kedves Vendégünknek Békés Boldog
karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2014. december

József Attila:

Majd megöregszel
Majd megöregszel és bánni fogod,
hogy bántasz, - azt, amire büszke vagy ma.
A lelkiismeret majd bekopog
s nem lesz emlék, melyben magadra hagyna.

7. oldal

Ősz búcsúztató a
Radnóti utcai óvodában
„Ősz szele zümmög, aluszik a nyár már,
Aluhatnál, falevél, ha leszállnál.
Aluhatsz, falevél, betakar a tél,
Reggel a kacagás az egekig ér.”

Lesz vén ebed s az melléd települ.
Nappal pihensz majd, széken szunyókálva,
mert éjjel félni fogsz majd egyedül.
Árnyak ütnek a rezgő anyókára.
Az öreg kutya néha majd nyafog,
de a szobában csend lesz, csupa rend lesz;
hanem valaki hiányozni fog
a multból ahhoz a magányos csendhez.
Majd tipegsz s ha eleget totyogott
rossz lábod, leülsz. Fönn aranykeretben
áll ifju képed. Hozzá motyogod:
"Nem öleltem meg, hiszen nem szerettem."
"Mit is tehettem volna?" - kérdezed,
de fogatlan szád már nem válaszolhat;
s ki a nap előtt lehunyod szemed,
alig várod, hogy feljöjjön, a holdat.

Óvodánk nevelőközössége és óvodásai az ősz utolsó hetében interaktív irodalmi délelőtt keretében búcsúztatták el az őszi évszakot.

Mert ha elalszol, ugrál majd az ágy,
mint a csikó, hogy a hámot levesse.
S a félelem tünődik, nem a vágy,
a fejedben: Szeress-e, ne szeress-e.

Az irodalmi délelőtt keretét Móra Ferenc: A sündisznócska lovagol című mese
adta.
A gyerekek kikerekedett szemmel, hol csendben, hol nevetve figyelték a történet eseményeit. A mesejátékot Gryllus Vilmos dalai, valamint Ördögh Edit furulyajátéka színesítette.
Az előadás végén a - téli álomra készülő - „lóvátett” medve zsákját a gyerekek
- verssel-énekkel kísérve – őszi kincsekkel töltötték meg.
Somogyi Beáta

Mozgáskotta módszer

Magadban döntöd el. Én fájlalom,
hogy nem felelhetek, ha kérded: él-e.
Mert elfárad bennem a fájdalom,
elalszik, mint a gyermek s én is véle.
1936. nov.

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet finanszírozása által 2014.
november 27-én meghívhattuk óvodánkba Magyar Gábort, aki a Mozgáskotta módszerrel ismertette meg az érdeklődő jánoshalmi óvónőket, fejlesztőpedagógusokat, gyógytestnevelőket.
A hallgatóságból mindannyian célul tűztük ki, hogy amint lehetőségünk
adódik rá, beszerezzük intézményeink számára ezt a komplex mozgásfejlesztő eszköz-készletet.
Óvodánkban az OEFI finanszírozásából 2015. január 20-án 1600 órakor
Kurdics Mihály tart előadást.
Függetlenül a függőségektől, avagy: Játék, diákcsíny, vagányság,
vagy bűncselekmény?
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

77 éve hunyt el Balatonszárszón József Attila költő. Egyes vélemények szerint öngyilkos lett, mások ezt vitatják, a kérdés a mai
napig eldöntetlen.

Somogyi Beáta
óvodapedagógus
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

S z e n t A n n a I HUNYADI
s k o l aNÉPE
é s Ó vo d a h í r e i
J Á N O S H A L M I
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III. Szent Anna Énekverseny

Immár harmadik alkalommal rendeztük meg énekversenyünket, melyen
a Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye oktatási intézményei képviseltették magukat Kiskunhalasról, Kiskunmajsáról, Kecskemétről, Kecelről és
Jánoshalmáról. A rendezvénynek az Imre Zoltán Művelődési Központ adott
otthont 2014. november 5-én.
A műsorokban népdalok és egyházi zenei művek egyaránt szerepeltek.
Színvonalas produkciókat hallhattunk mind a kórusoktól mind a szólóénekesektől.

A műsorban Sehallselát Dömötör iskolalátogatási nehézségeiről hallhattunk, amelyet a két osztályfőnök, Nemes Brigitta és Csapóné Sarok Enikő
tanított be a gyerekeknek. Az énekes körjátékot Friebertné Radvánszki Rita
vezette, amelybe óvodás vendégeink nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be.
Ettől a tanévtől kezdve iskolánk órarendbe építve, heti két nyelvórában
tanítja a német és az angol nyelvet az elsősöknek. Zenés, énekes ízelítőt
kaphattunk az 1.b osztály műsorában a kicsik angol órai énekes játékaiból,
amelyet Komárominé Vikor Ágnes tanított be.
A kis létszámú németes csoporttal egy rövid, német dalt mutattak be
a gyerekek, kezükben a maguk által készített világító, kis lámpásokkal,
melyet Csapóné Sarok Enikő vezetett.
Az 1.a osztály műsorában egy angol nyelvű imát és egy közös játékra
hívogató mondókát hallhattunk, melyet Filmák Endréné játszott el a gyerekekkel.
A műsor a csibék avatásával zárult, melynek keretében Törteli Dóra, a
Diákönkormányzat elnöke előmondta az eskü szövegét, elsőseink pedig
lelkesen ismételték a hallottakat.
A gyerekek emlékként megkapták az eskü szövegét és a „Tudás Kövét”,
amellyel jelképesen is iskolánk tagjaivá, igazi „szentannás” diákokká váltak.
Programunk zárásaként egy kis agapéra vártuk kedves vendégeinket és
elsőseinket egyaránt.
Köszönjük a szülőknek és az érdeklődőknek, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel.
Csapóné Sarok Enikő

Szent Erzsébet példája
a katolikus óvodában

2014. december

Egyházmegyei lelki nap
A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola dolgozói
2014. november 29-én Egyházmegyei pedagógusi lelki napon vettek részt. A rendezvénynek a kecskeméti Szentcsalád Plébánia és
a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola adott otthont.
A napot Dr. Bábel Balázs érsekatya által celebrált szentmisével nyitottuk,
amelyen az adventi időszak kapott fő hangsúlyt. Az advent szó jelentése
„eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, amely annyit
tesz: „az Úr eljövetele. Advent a karácsony előtti negyedik vasárnappal –
Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét, és karácsonyig tart.
Ezt követte a vendéglátó Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola bemutatása, ahol a vetített képek és elmondottak által betekintést nyerhettünk az intézmény mindennapi életébe, továbbá megtudtuk, hogy az
intézmény a keresztény-, nemzeti – és pedagógiai értékek átadására fókuszál. Fontos számukra a közösség, amelyet a szeretet, béke és összetartás jellemez.
Majd Berkecz Franciska nővér - pszichológus és tanár, a Szociális Testvérek Társaságának tagja – előadásait hallgattuk meg, amelynek során
gondolatainkba merülve elmélkedtünk a feszültségoldás és stresszkezelés
különböző lehetőségein. Az ember mindennapi életének része a stressz és
a feszültség. Ahhoz, hogy ezt megoldjuk, elengedhetetlen, hogy kapcsolatot teremtsünk Jézussal. Hiszen „nincs olyan feneketlen mélység, ahol,
ha bajban vagyok, Jézus ne jönne utánam” – hangsúlyozta. „Jézus maga
a béke.” Ahhoz, hogy meg tudjam oldani a problémám, lényeges, hogy a
hit, remény és szeretet növekedése által spirituális élményeken keresztül
egyesüljek vele. Berkecz Franciska szerint a jövő iskolája „imádkozó iskola”, ahol a keresztény pedagógusok Jézushoz bizalommal forduló „imádkozó gyermekeket” nevelnek.
Az alkalomhoz illő énekek, a gyönyörű gondolatok és a meghitt közös
ima által úgy gondolom, mindenki lélekben hittel, reménnyel, szeretettel és
örömmel feltöltődve kezdte meg az adventi időszakot.
Ancsa-Molnár Edina

Esélyegyenlőtlenségi
akadálypálya iskolánkban
A zsűri elnöke Főtisztelendő Leányfalusi Vilmos orgonaművész volt, aki
Pethőné Kővári Andrea karnagy, zenepedagógus és Hardy-Horváth Mária
énekművész közreműködésével hozott szakmai szempontok alapján döntést.

Iskolánkból különdíjat nyert Berta Jázmin 6.a osztályos tanuló. Gratulálunk neki!
A szervezők és a vendégek is jól érezték magukat, rengeteg elismerő szót kaptunk, így reméljük, a következő években is folytathatjuk ezt a
szép hagyományt.
Buzder Mónika

Csibeavató ünnepség

Katolikus óvodai nevelésünk során nagy hangsúlyt fektetünk a keresztény ünnepekre. Fontosnak tartjuk, hogy megismertessük óvodás gyermekeinkkel, szüleikkel szentjeinket, és életüket példaként állítsuk eléjük.
November 19-én megemlékeztünk Szent Erzsébet életéről, jó cselekedeteiről.
Az ünnepen a gyermekek mondókákban, versekben tárták fel a történetet a búzától a kenyérig, majd a Halacska csoportosok életre keltették
Szent Erzsébet önzetlen, odaadó szeretetét a rózsává változott kenyér történetében.
Az ünnepet megelőzte a közös kenyérsütés. Nagy élményt jelentett óvodásainknak a kenyérdagasztás, a sütés, majd a kóstolás.
Az adakozás és jószívűség megjelenítése után Norbi atya megszentelte
a kenyerünket, amit utána jóízűen elfogyasztottunk.
Értékvesztett világunkban iránymutatást ad számunkra érsek úr, amikor azt mondja:
„Nem mindegy, hogy eszmények választásakor fiataljaink hitvalló, szent
emberek életútját, vagy a reklámozott sztárokat követik-e.” (Dr. Bábel
Balázs)
A szent életű királylány példáját követve arra neveljük a gyermekeket,
hogy legyünk mi is adakozók és a rászorulókon segítők. Ennek megvalósulása érdekében saját sütésű süteménnyel ajándékozták meg a gyermekek
az idősek klubjában meglátogatott szépkorú embereket.
Az ünnep alkalmából a vázában elhelyezett rózsa napokig emlékeztetett
bennünket az adakozó, segítőkész szeretetre.
Csizovszki Lászlóné
óvodapedagógus

A Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány által életre hívott program során
az ép fiataloknak lehetőségük nyílt kipróbálni a különböző sérült emberek
által használt eszközöket (kerekesszék, elektromos kerekesszék, fejpálca,
fehérbot, stb.). A gyerekek még kevésbé elfogultak, elutasítóak a „másság”
iránt, véleményük, értékrendjük jobban formálható, alakítható. Emellett természetesen a nevelőknek is adva volt a lehetőség, hogy kipróbálhassák a
„másság” érzését.

Közgyűlés

Immár harmadik alkalommal avatta fel iskolánk első osztályos „kiscsibéit” november közepén az Imre Zoltán Művelődési Központban.
A beszoktatás nehézségein túljutott elsőseink magyar és idegen nyelvű műsorral készültek szüleik és az érdeklődő nagy csoportos óvodások
örömére.

2014. november 20-án lelkes csapat gyülekezett a 7. osztály termében.
Törteli Dóra, a Diákönkormányzat elnöke és Varga Mihály képviselő beszámolt a 2013-2014-es tanév eseményeiről, és az idei vállalásokról. A megjelentek a hallottakat egyhangúlag elfogadták. Ezután a fórumon közösen gondolkodtunk a diákok hétköznapjait érintő kérdésekről, felvetésekről, megoldásokról. A jó hangulatú programon gyakorolhattuk jogaink képviseletét, nem feledkezve meg a kötelességeinkről sem. Megtapasztalhattuk, hogy megfelelő megfogalmazásban és előadásban bármilyen témáról
kezdeményezhetünk beszélgetést iskolánk vezetésével. Köszönjük a szervezők munkáját és pedagógusaink megjelenését.
DÖK

A feladatsort teljesítők talán a másik oldalon állva - ülve - másképp látják majd a fogyatékos emberek mindennapjait. A fogyatékosok élethelyzetei mellett arra is lehetőség nyílt, hogy a diákok „segítőként” is kipróbálják
képességeiket.
Salac Éva
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Szeretettel várjuk
leendő elsőseinket!

A 2015/2016-os tanévben is nagy szeretettel várjuk a kicsiket osztályainkba:
- német nemzetiségi tagozatos osztályunkba, amelynek Puskás Krisztina tanítónő lesz az osztályfőnöke

A Hunyadi Iskola
Szaktanácsadói

9. oldal

Felsős matematikaverseny

2014. november 24-én megyei matematikaverseny iskolai fordulóját tartottuk iskolánkban. A központi feladatsor megoldására nagy létszámmal
jelentkeztek a tanulók. Várjuk az eredményeket.

- általános tantervű osztályunkba, ahol Kothenczné Harkai Klára lesz az
osztályfőnök.
Terveink között szerepel egy cigány kisebbségi osztály indítása is. Mindezekről még később pontos felvilágosítást kapnak a szülők az újság hasábjain, illetve szülői értekezlet keretében. Kérjük a szülőket, kísérjék figyelemmel információinkat!
Az iskola és óvoda közötti átmenet mindig nagy változást jelent a gyermekek életében. Ezt szeretnénk megkönnyíteni számukra azzal, hogy
többször rendezünk közös programokat a nagycsoportos óvodásokkal.
Az elmúlt héten a jövő évi elsős tanító nénik csoportjaikban látogatták
meg leendő tanulóikat. Ezzel megtörtént az első találkozás. A kicsik most
már ismerősként köszöntik őket, bárhol is találkoznak.
December 3-án szerdán a nagycsoportosok látogatnak el a Hunyadi
Iskolába, ahol egy vidám meglepetés várja őket a felsős gyerekektől és a
tanító néniktől.
Kothenczné Harkai Klára

A magyar nyelv napja

A megújuló köznevelés egyik kiemelt feladata a szaktanácsadói hálózat
kiépítése és működtetése.
A szaktanácsadó feladata elsősorban a nevelési-oktatási intézmények,
és az azokban dolgozó pedagógusok szakmai munkájának fejlesztő célú
támogatása, segítése.
A Hunyadi Iskolából négy pedagógus vett részt és szerzett szaktanácsadói képesítést az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói képzésen.
A pedagógusok az alábbi szakterületen szereztek szaktanácsadói képesítést.
Somogyiné Sági Piroska: tanító
Rittgasszer Jánosné: magyar nyelv és irodalom
Szűcs Márta: matematika
Rittgasszer János: intézményfejlesztés, pedagógiai mérés-értékelés,
kollégiumi nevelés
A teljesítményükhöz gratulálok. Szaktanácsadói munkájukhoz erőt,
egészséget és sok sikert kívánok!
Édes Anna
tankerület igazgató

Matematikaverseny I. forduló

MESEVÁR

A Rémi Általános Iskola 2014. november 14-én tartott Mesevár című rendezvényén iskolánk két kategóriában is indult.
Somogyi Kata 2.a osztályos tanuló mesét mondott, és a zsűri dicséretben részesítette.
A 6.G osztályosok MESEPROJEKT kategóriában kimagasló eredményt
értek el és oklevélben részesültek. A rendezvényen az osztály meseillusztrációját Ötvös Klaudia és Szilasi Emma mutatta be.

Alsó tagozatos
mesemondó verseny

Iskolánk november 13-án, a magyar nyelv napjának tiszteletére emlékműsort, Arany János anyanyelvi- és helyesíró versenyt rendezett. A hunyadis diákok közül 36 legjobb nyelvész mérhette össze tudását a felső tagozaton.
Arany János anyanyelvi verseny eredményei:

November 20-án megrendezésre került az idei év első matematikaversenye.
A megszokott helyünkön, a fizika szaktanteremben tartottuk a versenyt.
Figyelmes, türelmes munkával. dolgozott az 56 versenyző.
Az első forduló eredményei a következők lettek: 2. osztály: 1. Miskolczi Szonja, 2. Varga László, 3. Nagy Alex és Dudás Tamás. 3. osztály
1. Szántó Dominik, 2. Ignácz Marcell, 3. Nagy Rebeka, 4. osztály: 1. Nyáguly Bálint, 2.Tárnoki László, 3. Dobos Csenge
Gratulálunk!

2014. november 19-én az első és másodikosok, 26-án a harmadik és
negyedik osztályosok hívtak minket Meseországba.
A kicsik varázspálca segítségével varázsolták elő a zsűrit. Annak ellenére, hogy az elsősök még nem tudnak olvasni, bátran és biztos szövegtudással álltak színpadra.
A harmadikosok és negyedikesek már gyakorlott mesemondók. A hos�szú meséket is hibátlanul és szépen hangsúlyozva, átéléssel adták elő.
Köszönjük a versenyzőknek a helytállást, felkészítőiknek a kitartó gyakorlást!
Élménygazdag délutánokat szereztek nekünk.
Helyezettek:

Beszámoló az Országos
Diákparlamentről
1-2. osztály 1. Miskolczi Szonja (2.a), 2.Tóth Márton (2.a), Kolompár
Dornia (1.c), Különdíj: Miskolczi Regina (2.a)

5. évfolyam: 1. Zámbó Anna (5.a), 2. Kiss Enikő (5.a ), 3. Dudás Ivett (5.a)
és Taskovics Fanni (5.c ).
6. évfolyam: 1. Kőszegi Szabolcs (6.G ), 2. Rasztik Regina (6.G ), 3. Winter Judit (6.G )
7. évfolyam: 1. Taskovics Előd (7.G ), 2. Kovács Gábor (7.G) és Mizser
Anna (7.G), 3. Klinkó Letícia (7.A)
8. évfolyam: 1. Zentay Klaudia (8.G), 2. Penczinger Barbara (8.G), 3. Deák
Martin (8.G)
A helyesírási verseny eredményei:

5. évfolyam: 1. Kiss Enikő (5.a), 2. Szénási Mónika (5.a) és Dudás Ivett
(5.a), 3. Zámbó Anna (5.a)
6. évfolyam: 1. Kőszegi Szabolcs (6.G), 2. Rasztik Regina (6.G), 3. Mészáros Mirella (6.G)
7. évfolyam : 1. Taskovics Előd (7.G), 2. Klinkó Letícia (7.a), 3.Kovács
Gábor (7.G)
8. évfolyam: Deák Martin (8.G), 2. Penczinger Barbara (8.G), 3. Ádám Viktória (8.B) és Zentay Klaudia (8.G)
Gratulálunk minden helyezést elért tanulónknak!

2014. november 21-23. között rendezték meg az Országos Diákparlamentet Székesfehérváron.
Az ország minden tájékáról érkeztek diákok, közel 300 tanuló képviselte a saját iskoláját. A résztvevők a nyitó plenáris ülés után választhattak,
hogy a közoktatási vagy a felsőoktatási fórumon vesznek részt. A szombati napon a 300 diák 20 fős szekcióra osztódott, ahol különböző témákban
tehettek javaslatokat.
(Az ajánlás elolvasható a www.diakonkormanyzat.hu oldalon.)
Az ajánlásban többek között szó esik a mindennapos testnevelésről,
alapvető higiéniai kérdésekről, a nyelvvizsgák ingyenessé tételéről, és
egyéb fontos kérdésekről.
A záró plenáris ülésen a diákok által megfogalmazott 43 pontos ajánlást átadták Czunyiné Dr. Bertalan Juditnak, a köznevelésért felelős államtitkárnak.
Onódi Dávid DÖK alelnök

3-4. osztály 1. Szécsi Kíra (4.a), 2. Fenyvesi Medárd (4.c), 3. Csernák
Hunor (4.c)

1. Szakály Zita (3.a ), 2. Rencsár Ábel (3.a)
Beszéné Nagy Mariann
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Országos Őszi Kupa

Bácsalmás járás
matematika versenye

Ifjúsági hangverseny

2014. november 23-án a Magyar Látványtánc Szövetség Budakalászon
rendezte meg az Országos Őszi Kupát, melyen a jánoshalmi aerobicosok
és hastáncosok remekül szerepeltek. A Hunyadi Iskolából 4 tanuló az egyik
arany minősítést kapott produkció tagja volt. Ezen kívül még két arany
minősítést szereztünk. Az egyiket a Salima Hastánc csoport előadásával,
melyben szerepelt iskolánk egy tanulója. Az „Orosz lányok” c. tánc szintén
arany fokozatot vívott ki magának, valamint egy különdíjat. A versenybíróság a 140 produkcióból 5-öt jutalmazott különdíjjal. Óriási siker volt!

2014. november 11-én egy nagyon élvezetes hangversenyt láthattunk, hallhattunk CINEMAGIC (Filmvarázs) címmel. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar
tolmácsolásában a gyerekek által ismert és szeretett filmek zenéit hallgathattuk meg, például: A Szépség és a Szörnyeteg, Aladdin, Oroszlánkirály,
Reszkessetek betörők, A Karib-tenger kalózai, Híd a Kwai folyón. Emellett
a gyerekek kivetítőn is élvezhették a filmrészleteket.
A zeneszámok között Danyi Zsuzsa, a Szolnoki TV munkatársa nyújtott
érdekes és kimerítő tájékoztatást a hallottakról. A zenekart Gulyás Nagy
György, illetve Zámbó Zétény 3. a osztályos tanuló vezényelte.
Köszönjük nekik az élményt, visszavárjuk őket!

Október 20-án Bácsalmáson a Hunyadi Gimnáziumban járási matematikaversenyen voltunk. Nagyon érdekes feladatokat állítottak össze részünkre és néhány új feladattípussal is megismerkedtünk.
Nagyon jól éreztük magunkat és örülünk, hogy részt vehettünk ezen a
versenyen, ahol 19 csapat közül a 4. helyezést értük el.
7.G és 8.G osztályos tanulók

Szekszárdon jártak
a Hunyadisok

Ugróiskola

A versenyzők névsora:
Gilicze Bátyai Dóra, Bátyai Fruzsina, Gergely Édua, Gilicze Ákos, Lencse Petra, Horváth Dóra, Szlobonyi Zsolt, Bogdán Bianka, Szénási Odett,
Kubatov Virág, Vaski Virág, Kovács Eszter, Botka Lora, Friebert Dorina,
Szőnyi Lizett, Bogdán Hanna, Kiss Luca.. Valamint a hastáncosok: Gilicze
Bátyai Dóra, Juhász Dóra, Vető Zsoltné, Vető Réka, Magyarné Szőke
Rozália.

November végén egy igazi világszínvonalú produkciót láthattak diákjaink. Ellátogatott iskolánkba LAU HO MAN hongkongi származású AFS cserediák, aki egy tanévet tölt Jánoshalmán a Majer családnál. 8 éves kora óta
ugrókötelezik, sok nemzetközi versenyen vett már részt csapatával. MAN
káprázatos bemutatót tartott diákjaink részére, és utána néhány vállalkozó
tanulónk is kipróbálhatta, mert MAN tartott egy rövid „ugróiskola” edzést.

Büszkék vagyunk, hogy Jánoshalma hírnevét ismét öregbítettük!
Bátyai Gáborné és Bátyai Fruzsina (edzők)

GÁLA ÉTTEREM
ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

Ünnepelje velünk a
Gála Étterem és Pizzéria
fennállásának
20. évfordulóját!
2014. december 27. szombat

Ezen a napon az ételek árából
20% engedményt adunk!

Novemberben mesejátékot tűzött műsorára
a Német Színház Szekszárdon.
A Hunyadi iskola diákjai hűséges látogatói a
német nyelvű előadásoknak. A Kóc Peti c. darab
a kisebbeket szólította
meg fordulatos történeteivel. Viccesen hangzottak a színpadról az intelmek: Ne rágd a körmöd!
Fésüld meg a hajadat!
Hiszen ilyeneket naponta hallhatnak a gyerekek
szüleiktől. Az alsó tagozatosok nagyon szépen viselkedtek a színházban,
hazatérve pedig boldogan meséltek az élményekről.

Hetedik éve, ismételten egy nap, a
biztonságos közlekedés érdekében!
Iskolánkban már hagyománynak számít, hogy minden tanév
októberében a műszaki munkaközösség szervezésében, a gyakorlati oktatók aktív részvételével, megrendezésre kerül a Közlekedés Biztonsági Nap. Az idei tanévben, október 18.-án szombaton,
hetedik alkalommal rendeztük meg, az egész délelőttöt kitöltő programot. Az iskolánk mellett, a több évtizedes járművezetés oktatási hagyományokkal rendelkező KISKUN Autósiskola volt a meghívott résztvevő, és egyben, a főtámogató is. A megszervezést segítette, hogy a rendezvényt támogatta az iskolánkban jelenleg megvalósításra kerülő, TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0964 program. A vetélkedőre, az idei tanévben is meghívást kapott a helyi, Hunyadi János
Általános Iskola Gimnázium, és Szakközépiskola általános iskolás,
és gimnazista csapata, a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános
Iskola, és Diákotthon, ők egy csapattal vettek részt a vetélkedőben.
A Közlekedés Biztonsági Nappal az iskola főigazgatójának, és
tanárainak a célja, hogy a tanulóit a vetélkedő során, a gyakorlati feladatok megoldásával a biztonságos közlekedésre neveljék, és
felhívják a figyelmüket a közlekedésben rejlő veszélyekre. Idén a
programokat színesítette, hogy az autósiskola egy mentőtiszt felkérésével előadásokat, és filmvetítéseket tartott az úgynevezett „Disco-s balesetekről.
A szombat délelőtti programok során a tanulóknak, 16 év alatti, és 16 év feletti korosztályokban, osztálykeretek között, csapatban különböző feladatokat kellett megoldani. A feladatokhoz használták ASzK oktatójárműveit, kerékpárjait, és a KISKUN Autósiskola
bemutatóeszközeit, amelyekkel a biztonságos közlekedésre oktatták, és hívták fel a tanulók figyelmét.
Az osztályoknak a következő feladatokat kellett végre hajtani.
Kerékpáros KRESz teszt kitöltése.
KRESz teszt kitöltése, a 2010 változásokról.

Részegszemüveggel vezetés.
Motorozás városi forgalomban, szimulátorral.
Autózás városi forgalomban, szimulátorral.
Kerékpár hiba felismerése, közlekedés biztonsági szempontból.
Bekötött szemmel, oktató traktorral megfordulást irányító személy segítségével.
Traktorhúzás.
A vetélkedő befejezése után a tanulók, minden végrehajtandó
feladatot kipróbálhattak versenyen kívül. A nap folyamán, a tanulók
örömmel végezték el az egyes feladatokat, és jól érezték magukat.
Az iskola tanulói többek között megmutathatták egymásnak is, hogy
hogyan tudnak forgózsámolyos pótkocsit tolni traktorral.
A pontszámok összesítése után a 16 év alatti , és a 16 év feletti korosztályban is hirdettünk eredményt. Korosztályonként, az
első három helyezett csapatok tagjai, egy-egy torta nyereményben részesültek.
Különdíjban részesült a Hunyadi Iskola csapata.
A csapatverseny mellett, a KISKUN Autósiskola az egyéni feladatok elvégzését is pontozta. Az egyéni verseny helyezettjeinek ajándékát korcsoportonként is, az Autósiskola ajánlotta fel.
I. helyezett: 15-15 ezer forintos utalványt, tanfolyam díjába válthatja be.
II. helyezett:10-10 ezer forintos utalványt, szintén tanfolyam díjába válthatja be.
III. helyezett: 5-5 ezer forintos utalványt is, a tanfolyam díjába
válthatja be.

Kerékpározás ügyességi pályán.
A szervezők, és az iskola tanulói megköszönték a KISKUN
Autósiskola vezetőségének, a bajai, és a kiskunhalasi dolgozóinak a közreműködését, a bemutató eszközeik biztosítását, használatát, az előadások szervezését, és a verseny díjainak a felajánlását, mellyel nagymértékben hozzájárultak a vetélkedő színvonalas lebonyolításához.

17:00 órától élőzenével fogadjuk a velünk ünneplő
vendégeinket, 20:00 órakor pedig
közösen felszeljük az ünnepi tortát.
Asztalfoglalás:
Telefonon: 77/402-236
Illetve személyesen az étteremben.

2014. december

Részegszemüveggel kerékpár tolása.

A vetélkedő után az iskola tanulóinak véleménye az, hogy a Közlekedés Biztonsági Napot, a következő tanévben is meg kell szervezni az iskolánknak.
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Házi SzKT verseny, a legjobbak kiválasztásáért!
A Magyar Agrárkamara minden évben meghirdeti a Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító, és a Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmát oktató iskolák részére, a Szakma Kiváló Tanulója (SzKT) országos elméleti, és szakmai gyakorlati versenyt. Iskolánk tanulóinak a megmérettetésen, mindig szép eredményeket sikerült elérni.
2015. február végén, a Szent István Egyetemen, Gödöllőn rendezik meg az írásbeli elődöntőt. A legjobb eredményt elért 21 versenyző jut be a gyakorlati, és a szóbeli döntőbe, mely április végén
kerül megrendezésre, a hajdúböszörményi mezőgazdasági iskolában.

11. oldal

GEORGICA bál
A FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium negyedik alkalommal rendezte meg az alapítványi bálját. Az alapítvány a hátrányos helyzetű és a tehetséges diákok támogatását vállalta fel.

Munkagép gépüzemeltetésből, adott parcella felszántása.

Iskolánkat két végzős, Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó tanuló képviselheti, de mivel két osztályunk van, ezért
a versenyszabályzatnak megfelelően, három tanulónk indulhat az
írásbeli elődöntőben.
Iskolánkban a versenyzők kiválasztása a házi versenyen történik, ahol a feladatok hasonlóak, és a pontozás pedig megegyezik,
a Magyar Agrárkamara által kiadott versenyszabályzattal. Az iskolai
döntőre novemberben került sor, ahol először a negyven fő, végzős
tanulóink elméletből mérte össze tudását, majd az itt legjobb eredményt elért hat tanulónk gyakorlatban, és szóban is megmérkőzött.
A gyakorlati feladatok között szerepelt:

Önjáró betakarítógép javítása, beállítása.
Erőgép javítása, beállítása.

Az idei évben a szokottnál is többen vettek részt a bálon a szakképző iskola aulájában.
A 180 vendég kiszolgálásában az iskola falusi vendéglátós diákjai vettek részt. A főigazgató köszöntőjében elmondta, hogy az iskola sikeresen használta ki azokat a lehetőségeket,
amelyeket az új törvényi környezet biztosít a szakképző intézmények számára. Az iskola
vezetése örül annak, hogy a gimnáziumok irányából a szakképzés felé tereli a diákokat a
kormányzat, mert valóban úgy gondolják, hogy egy jó szakma felér egy diplomával. Az iskola 430 fős tanulólétszáma a hely hiánya miatt nem nagyon növelhető, pedig a beiskolázási körzet növekszik, sok a megye határain túlról érkező tanuló. A hagyományos szakmákon
túl nagyon nagy az érdeklődés az újonnan elindított állategészségügyi technikus képzés
iránt is. Szükség van tehát a támogatásra, hiszen ennyi tanuló között sokkal több a támogatásra szoruló tehetség is.
Vancsura Józsefné az alapítvány kuratóriumának elnöke szintén az alapítvány
támogatására kérte a résztvevőket és elmondta, hogy az idei évtől a szervezet jogosulttá
vált az adó egy százalékának fogadására is. Beszámolt arról, hogy az elmúlt évben a beteg
tanulóink támogatására és a kiemelkedő teljesítmények elismerésére fordított jelentős
összeget a kuratórium. Ismertette azokat a terveket, amelyek szerint a jövőben ösztöndíjjal
is támogatni
kívánják
a
kiemelkedő
tanulókat.
Az est hátra lévő részében először –
a tavalyi évhez
hasonlóan –
egy humoros
történetet adott
elő az iskola tantestülete „Szulejmán
könnyei” címmel. A vacsorát követően az iskola diákjainak látványos tánca szórakoztatta a vendégeket, amelynek végén a diákok táncba vitték a vendégeket és megkezdődött a hajnalig tartó
mulatság. A talpalávalót a kiskunhalasi Virág-Nagy duo szolgáltatta, akik a pihenésre kevés
időt hagytak a jókedvű vendégeknek.
Az iskola vezetése köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részvételükkel adományaikkal, vagy munkájukkal hozzájárultak a bál sikeréhez és ezáltal az alapítvány céljainak megvalósulásához.

Államtitkári látogatás a szakképzőben

Munkagép javítása, beállítása.

Fémmegmunkálás.

Mezőgazdasági anyagmozgatógép karbantartása, üzemeltetése.
A versenyen, a feladatok végzése közben látszott, hogy
a tanulók komolyan veszik a gyakorlati, és a szóbeli megmérettetést, ezért a legjobb teljesítményt próbálják nyújtani a versenyen.
Az első négy helyezést megszerző versenyzőnk: Farkas
Zsolt 11/A, Farkas Tibor 11/A, Varga Péter 11/A, Gyöngyösi
József 11/C december elejétől kezdve készülnek az írásbeli
elődöntőre, melyet az elméleten tanító tanárok, délutáni foglalkozások keretein belül tervszerűen végeznek el. Bízunk
abban, hogy a felkészítésünknek, és a tanulók felkészülési
munkájának eredménye lesz, és a hagyományoknak megfelelően tanulóink kivívják, az országos döntőben való szereplésük jogát.

A
Földművelésügyi
Minisztérium
törvényi
felhatalmazást kapott arra,
hogy a mezőgazdasági
szakképzés irányítását
végezze. Ez azt is jelenti,
hogy a hozzá tartozó
iskolákon kívül csak
olyan intézményekben
folyhat mezőgazdasági
szakképzés, amelyekkel a
miniszter úr szerződést köt.
Bács-Kiskun megyében
ez jelenleg három középiskolát jelent.
A jánoshalmi iskolán kívül még Baján
és Kiskunfélegyházán képezhetnek
szakembereket a mezőgazdaságnak.
A beiskolázás kiemelt figyelmet érdemlő terület, ezért Román István a szakképzésért felelős helyettes államtitkár országjáró körútra indult, hogy népszerűsítse
a mezőgazdasági szakmákat. Megyénkben a jánoshalmi iskola volt az a hely,
ahol ismertette a minisztériumi elképzeléseket. Kérte a megjelenteket, hogy ebben
a mezőgazdasági környezetben a fiatalok
bátran válasszanak szakmát az iskola által
kínált lehetőségek közül és biztos megélhetéshez jutnak.
Kiemelte azt a kiemelkedően jó feltételrendszert, amivel az iskola várja a gépészet és az állattenyésztéshez vonzalmat
érző fiatalokat. Elmondta, hogy ebben a jó

hírnévvel rendelkező intézményben megfelelő alapokat sajátíthatnak el a mezőgazdálkodáshoz hiszen az iskola a valós
életben is használható tudást
tud biztosítani, mert ténylegesen gazdálkodik. Az általa megtermelt termények jó részét az
állattartásban használja fel és
értékesíti.
A beszélgetésen, amelyre a
környékbeli települések általános
iskoláinak igazgatói, polgármesteri, a tankerületek vezetői és az itt működő mezőgazdasági cégek vezetői voltak
hivatalosak részt vett Dr. Medina Viktor,
a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének igazgatója is. Az igazgató úr is bíztatta a fiatalokat a gépész szakmák választására, mert a
mostani gépekbe már az űrtecnika színvonalú technika van beépítve. Előadásában
ismertette a hatékony mezőgazdasági termelés feltételeinek biztosítása érdekében
tett forgalmazói elképzeléseket is. A jó hangulatú megbeszélést követően a vendégek
körbejárták a tangazdaságot, az állattartó telepet, a kollégiumot. Eközben az iskola vezetése tájékoztatta a helyettes államtitkár urat azokról a fejlesztési elképzelésekről, amelyek fontosak lehetnek az iskola további fejlődése érdekében.
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Adventi gondolatok

Karácsony közeledtével nem éppen az
egészség, amire először gondolnánk. Sokkal inkább lefoglal bennünket a készület,
az aggodalom, hogy lesz –e mindenkinek
ajándék, nagytakarítás, bevásárlás, karácsonyfa vásárlás… Már tervezzük a karácsonyi ünnepi ebédet, hány fogás legyen?
Halászlé, pulykasült, disznótoros?
Általában az ünnepek összekötődnek a
dús étel kínálattal. S egyrészről az ünnepek előtti hajtás, másrészről a lazítás lehetősége, mind mozgás, mind étkezés terén,
lefoglal bennünket. Eltereli a gondolatainkat, előrelátásunkat, egészségre való törekvésünket megcsorbítja. Hiszen hát csak
egyszer van egy évben karácsony!
De bizony ez nem egészséges!
Mi az, ami az ünnepi hajtás helyett békét
ad, kiegyensúlyozottságot, könnyedséget,
valódi elégedettséget, egészséget?
Több minden is eszünkbe juthat:
hányan élnek körülöttünk olyanok, akiknek valami miatt kevesebb jutott,
esetleg nyomorognak. Észrevesszük őket?
S ha észrevettük, megnézzük, hogy a mi
„szükségesnek” vélt dolgainkból nincs –e
mégis felesleges?
van a családban, rokonságban
beteg? Esetleg olyan, aki mozogni sem bír?
Tudunk-e időt szánni rá, hogy meglátogassuk? Egy mosolyt, néhány jó szót ajándékozni tudunk-e nekik?Vagy félünk szembenézni a betegséggel, a fogyatékkal? Gondoljunk arra, hogy ha mi kerülnénk ilyen
helyzetbe, menyire jól esne, ha valaki ránk

nyitná az ajtót!
vannak, akik valami miatt távolabb kerültek tőlünk? Haragszanak ránk,
vagy mi őrájuk, vagy egy megbántódást
őrzünk a szívünkben? Az ünnep közeledtével le tudjuk-e ezt tenni? Meg tudunk bocsátani szívből? És tudunk –e újrakezdeni,
elsősorban szeretni? Fordítunk-e ilyenkor
több időt az elmélyülésre, a szeretet tettek,
jócselekedetek gyakorlására? Igyekszünk-e
elsők lenni a szeretetben? Sokkal többet ér
a másikra szánt figyelem, odafigyelés, minden csillogó ajándéknál.
Az egészség nagyon könnyen elvész, ha
kicsit több figyelmet nem fordítunk rá. Csak
rajtunk múlik, hogy mennyire és meddig
maradunk egészségesek!
A betegséget azonosítjuk a szenvedéssel. A szenvedés az ember osztályrésze,
akár akarjuk, akár nem. Aki nem hal meg
fiatalon, az megöregszik – mondja a bölcsesség. S aki megöregszik, az minden
bizonnyal több szenvedést tapasztal meg.
A testi és lelki szenvedés misztérium. A
teremtés kezdete óta társunk. A fizikai és
lelki fájdalmak, ha felkészületlenül érnek
bennünket, nagyon nagy terhet jelentenek.
Az emberek különféleképp szenvednek.
S a szenvedés a betegségnél is szélesebb
körű, összetettebb jelenség. Még mélyebbre gyökerezik, magának emberségünknek
a mélyére. A szenvedésben derül ki, hogy
mi a fontos az ember életében, ez az, ami
értelmet ad az „emberlétnek”. A szenvedés segíti pl. a beteget, hogy jobban meg-
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A dietetikus tanácsai

ismerje önmagát, felfedezheti mindazt a jót
és segítséget, ami a többiek szeretetéből
fakad, és megtapasztalhatja a saját magában rejlő pozitív folyamatok erejét. A szenvedés tudatosítja bennünk, hogy amit ros�sznak tartottunk a jó forrásává válhat. Amit
viszont jónak gondoltunk, az valójában sokszor nem volt más, mint rabszolgaság és
illúzió. Viktor Frankl: ezzel kapcsolatban
azt állítja, hogy „az élet egyetlen helyzete
sem teljesen értelmetlen, és a tisztán negatív momentumokat is mindig át lehet alakítani sikerré, értékek megvalósításává, kreativitássá. „ Az olyan szenvedés, aminek
látszólag nincsen értelme, ha elfogadjuk és
felvállaljuk, akkor elnyeri az élet igazi értelmét, a halált legyőző szeretetet.
Ahhoz, hogy ezt elérjük, gyakorlatozni kell. A fentebb említett javaslatok nemcsak az ünnepek előtti jól létünk forrásai
lehetnek. Az egészségünk záloga lesz, ha
képesek leszünk magunkon kívülre tekinteni, észrevenni a körülöttünk élőket, részt
vállalni a másik sorsából, megbocsátani,
elengedni régi sérelmeket, törekedni arra,
hogy a pozitívumot vegyük észre mindenben. És nem elég, ha csak a másik teszi
meg. Legyek én az első, és minden bizon�nyal hamarosan követőink lesznek.
Az Adventben mindenkinek nagyon jó
készületet, és áldott szép Karácsonyi ünnepet kívánok:
Dr. Király Ibolya

Édesen mézzel

Az emberiség már
az ősidők óta ismeri és értékes tulajdonságai miatt kedveli a
mézet. Egészen az iparszerű cukorgyártás
megkezdéséig hosszú időn keresztül a méz
volt az egyedüli édesítőszer.
A méz a természet édes adománya,
melyből több mint 300-félét készítenek a
szorgos méhek. Ízük, hatásuk attól függ,
hogy a bázisul szolgáló virágok milyen nektárral rendelkeznek. Hazánkban 10-15 féle
mézfajtát állítanak elő, ezek közül a legismertebbek: az akác-, repce-, hárs-, napraforgó-, selyemfű-, gyümölcsméz, és a gesztenyeméz. További mézkülönlegességek:
levendula-, édeskömény-, őszirózsaméz,
narancsméz, kakukkfűméz.
A méz gyógyító hatását már az ókori Egyiptomban is kihasználták, sebeket
kezeltek vele, de Kleopátra is alkalmazta szépítőszerként. A tudomány azután
szép lassan az összes méznek tulajdonított hatást igazolta – őseink nem tévedtek, a
méz valóban aranyszínű csodaszer!
Energiatartalma: 1362 kJ/100g (330
kcal), amely vetekszik a cukor energiatartalmával (100g cukor energiatartalma: 1670
kJ vagy 400 kcal). A méz szénhidráttartalma körülbelül 80-85 százalék, amit a benne

Minden
dolgozójának,
és
üzleti partnerének
Boldog
Karácsonyt és
Eredményes
Új Évet kíván az

lévő gyümölcs- és szőlőcukor tesz ki. Ezen
kívül tartalmaz még fehérjéket, különböző
szerves anyagokat, vitaminokat, ásványi
anyagokat és természetes antibiotikumot.
Az emberi szervezet számára szükséges, 24 ásványi anyagból 22 jelen van a
mézben. A méz édes ízének és kikristályosodásának mértéke a benne lévő szőlő- és
gyümölcscukor arányától függ. Mivel a szőlőcukor igen gyorsan szívódik fel, kikristályosítja a mézet. A gyümölcscukor viszont,
lassabb felszívódásának köszönhetően,
biztosítja a méz ízét. A napraforgóméz például nem olyan édes, mint az akácméz, és
sokkal könnyebben is kristályosodik.
A mézben sokféle vitamin megtalálható (B1, B2, B5, B6, C, M, P), ám mennyiségük meg sem közelíti a friss gyümölcsök
vitamintartalmát. Sajátossága ellenben,
hogy vitamintartalmából a tárolás során
sem veszít, akár hét éven át is megőrzi
vitaminjait.
Bizonyos betegségek – például cukorbetegség, a belső elválasztású mirigyek túlműködése, kóros elhízás, kórosan magas
koleszterin, mézallergia, méhcsípés-allergia, gyomorsavtúltengés – fennállásakor
ellenjavallott.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Ügyvezetése

85. születésnapján sok szeretettel köszöntjük

RACSMÁNY FERENCNÉ-t,
a drága nagymamát, dédit, anyóst.
Kívánunk jó erőt, egészséget!
Köszönjük önzetlen, gondoskodó
szeretetét.
Unokái családjukkal:
Zoli, Eszter, Vivi Zsófi Lilla
Zsuzsi, Joppe, Emma, Lara
és menye-lánya Angi

STÍLUS ÜZLET
Decemberi akciója

Karácsonyváró akciók:
hetente más-más termékek akciós áron!

Vásárolj üzletünkben és nyerj
egy Tabletet a karácsonyfa alá!
Részletek az üzletben!

Minden kedves vásárlónknak békés,
boldog ünnepeket kívánunk!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71.
Te l . :
06-30/529-7407

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

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

2014. évi földbérleti díj
készpénzben történő kifizetése

2014. december 15-től december 19-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8 00 –1200 és 13 00 –15 00
Pénteken: 700 –12 00
Kifizetés helye: Agroprodukt Kft . székhelye:
6440 Jánoshalma Kölcsey utca 28.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. november 30.
Európa uniós támogatásból az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111 kódszámú AZ ÁLLAMREFORM OPERATÍV
PROGRAM KERETÉBEN
meghirdetett „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő
önkormányzatok számára elnevezésű projekt, „Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának
Szervezetfejlesztése II.” című pályázat 2014. november 30-án zárult.
A pályázat megvalósításának időtartama: 2013. 12. 01- 2014. 11. 30.
A projekt teljes költségvetése 21. 900. 000 Ft, melynek támogatási intenzitása 100% vissza nem
térítendő támogatás.
Az EU által biztosított forrásból Jánoshalma Polgármesteri Hivatal szolgáltató típusú önkormányzatot stratégiai szemléletű, korszerű szervezési - működési kultúrát honosított meg. Költséghatékony
önkormányzati működtetés valósult meg, kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, ésszerű és
fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal.
A projekt keretében a hivatali és intézményi munkatársak már a tervezéstől kezdődően bevonásra
kerültek a stratégiai folyamatokba, mely javította a dolgozók elköteleződését és a fenntarthatóságot.
A dolgozók számára tematikus képzések kerültek megtartásra, átfogó tervek és tanulmányok kerültek
elkészítésre. Az önkormányzati működés komplex felülvizsgálata történt meg, melyekről tanulmányok
kerültek elkészítésre a javasolt intézkedésekkel együtt az alábbi területeket érintve:
Átfogó felmérés és elemzés készült a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről; az ÁROP 1.A.2.
számú polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata
történt meg; elkészült a polgármesteri hivatal szervezeti diagnózisa; tanulmány és javaslat készült a
költségcsökkentés és hatékonyságnövelés lehetőségeiről az önkormányzatnál, mely keretében a
költségvetés struktúrája, bevételek és kiadások elemzése és feladat-ellátási struktúra került
bemutatásra és kielemzésre; feladat-ellátási és finanszírozási modell készült az étkeztetésre;
felülvizsgálatra került a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, valamint a humán
erőforrás kapacitásgazdálkodás; megtörtént a települési közszolgáltatások összehangolása a nem
önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával; újfent átfogó felmérés és elemzés készült a
közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről.
A projekt megvalósítása során igénybevett tanácsadások keretében az új feladatstruktúra kialakítása,
a döntési mechanizmusok korszerűsítése, a partnerség erősítése és a költségvetési gazdálkodás
eredményességének javítása egyaránt az intézményi fenntarthatóságot erősít majd a jövőben.

Jánoshalma Városi Önkormányzat
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: +36 77 501 001
Fax: +36 77 401 788
Honlap: www.janoshalma.hu
E-mail: polghiv@janoshalma.hu

Czeller Zoltán
polgármester

Integrált vállalatirányítási rendszer
a hulladékgazdálkodásban
RexTerra Kft. együttműködve a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2013. év
második felétől egy új integrált vállalatirányítási rendszert épített ki speciálisan hulladékgazdálkodási rendszerekre optimalizálva. A komoly tapasztalattal rendelkező
fejlesztést végző cég már működés közben is tesztelte az új rendszert.
A megvalósított eszközrendszer lényege, hogy a hulladékgyűjtő járművekbe beépített edényzet azonosítási és mérlegelési rendszer teljes és objektív kontroll alatt
tartja a hulladékbegyűjtést, szállítást. A fejlesztés a begyűjtést és a hulladékkezelést
feldolgozó szoftvermodulok tekintetében is befejeződött, tesztelése megtörtént.
Fülöp Dániel, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője pozitív tapasztalatokról beszélt a tesztelés során. „Tapasztalataink szerint a rendszer alkalmazásával jobban nyomon követhető a hulladék útja a keletkezés helyétől a kezelésig.
A rendszer pontosan rögzíti, hány kilogramm hulladék került a szállítójárműbe,
pontosan melyik ingatlanhoz (ügyfélhez) köthetően. Kizárt az illegális ürítés, mert
azt kamerarendszer és infrasorompó ellenőrzi.”
A fejlesztések gyakorlati alkalmazásával és elterjedésével követhetőbbé, szervezettebbé válhatna a kommunális hulladék begyűjtése. Fejlesztők elsődleges célja a
tényleges hulladéktermelés alapján történő fizetési megoldások előtérbe helyezése
volt a Régióban. „Különböző ösztönző rendszerek, díjkedvezmények bevezetésével
egy minőségi, értékteremtő szolgáltatást lehetne nyújtania lakosságnak” – mondta
a fejlesztést végző RexTerra Kft. ügyvezetője.
RexTerra Kft. ügyvezetője Szilágyi Csaba kiemelte továbbá, hogy „A rendszerünk alkalmazásával a lakosságot érdekelté lehetne tenni a hulladékok elkülönített gyűjtésében, vagyis a szelektív hulladékgyűjtésben, ami a Lakosság számára további díjcsökkenéssel járhatna”.
A fejlesztés látványos része a szemétszállító járművön elhelyezett mobil-informatikai alapon nyugvó technika, amely a tesztek és a nyilvános bemutató során is jól
vizsgázott. Az edényzetekbe beépített azonosító chipeket érzékelő RFID olvasó rendszer digitális mérleggel is összeköttetésre került a járműveken. A feldolgozó szoftver alkalmas a jelek, adatok fogadására, azok online, vagy offline továbbítására és
a feldolgozást követően a számlázására. A rendszer internetkapcsolat segítségével,
vagy minden nap a telephelyre érkezéskor vezeték nélküli hálózaton keresztül a telephelyen szinkronizálja a gépjármű által összegyűjtött adatot, és azt rögzíti az egyes

szerződésekhez. Az adatok időbélyeggel, fényképfelvétellel és GPS koordinátával is
el vannak látva, így a RFID chip leolvasásával teljesen hitelessé tehető az adatbázis.
„A rendszer teljes körű és a szolgáltatás kiegészítésekén a közszolgáltató képviselője akár mobil PDA segítségével is ellenőrizheti, vagy módosíthatja az edényzethez
tartozó adatokat. Az RFID olvasóval rendelkező PDA segítségével azonnal teljes körű
információval szolgálhatunk a helyszínen, be sem kell mennie a lakosnak az ügyfélszolgálatra számlázási adatok módosításakor” – emelte ki Szilágyi Csaba.
Nem csak a gyűjtőjárműveken történtek fejlesztések, hanem a megnövekedett
információhalmaz feldolgozására is új eljárások kerültek kidolgozásra. Az SAP alapú vállalatirányítási rendszer keretében a célok elérése érdekében ügyfélkezelő
és számlázási rendszert, hídmérleg és hulladék nyilvántartási modult, menetlevél
és szállítólevél modult is kialakítottak a fejlesztők. Így a komplett, vállalatirányítási rendszerbe integrált szolgáltatások bármikor, bármelyik közszolgáltató igényeire
gyorsan módosíthatók, ezzel a rendszer piacképes termékként is elérhető közszolgáltatók számára.
A GOP 1.3.1.A. „Vállaltok komplex technológiai innovációjának támogatása” című
pályázati kiíráson nyertes és az Új Széchenyi terv támogatásával létrejött fejlesztésben a RexTerra Kft. és a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. mellett a BCS Hungary Kft., Mega-Hercz-Q Bt., a HI-Tech Műszertechnika Kft., a TENZI Mérlegtechnika
Kft. vettek részt. A projekt 73 777 705 Ft támogatást nyert, a „Vállalatok komplex
technológiai innovációjának támogatása” (GOP 131A) című pályázati kiíráson, az Új
Széchenyi Terv keretében.
További információk, kapcsolat: RexTerra Kft., Kiskunhalas, Vadkerti út 1.
E-mail: info@rexterra.hu, honlap: www.rexterra.hu; vagy: www.kukameres.rexterra.hu
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Köszönetnyilvánítás

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

Elcsitult a szív. mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott.
Őrökké élni fogsz, mint a csillagok

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága
szerettünk.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

Ballai Vincéné

kedd, csütörtök 1330-1630.

Herczeg Veronika

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

temetésén megjelentek, és akik távollétükben is
gondoltak rá, lelkileg velünk voltak, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló szerettei

Faddi Szabolcs

közterület-felügyelő telefonszáma

06-30/565-37-58

8 kW-os fa- és széntüzelésű kandalló és
használt nagyméretű gázkonvektorok
eladók. Érd.: 06-20-568-4640

Őszi-téli időszakban továbbra is várja a tanuszoda az úszni és szaunázni
vágyókat változatlan nyitva tartással
Minden korábban megváltott bérlet érvényes.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

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

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.

Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

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

Felhívás
sírhelyek újra
váltására

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

decemberi

extra ajánlata!

Ráma margarin 250g
Kristálycukor 1kg
Márki szénsavas üdítőital 2l
Karácsonyi szalvéta

220-Ft/db
199-Ft/db
88-Ft/db
116-Ft/cs

A készlet erejéig!

Minden kedves vásárlónknak Kellemes
Karácsonyi Ünnepet és Boldog Újévet Kiván
Ruskó István és csapata!

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2014. november hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2014. november hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Elek Jánosné
sz: Balog Margit
Szűcsné Rasztik Gizella
Dobos Istvánné
sz: Kovács Ilona
Kurucz Mihály
Lábodi Sándorné
sz: Köblös Mária Magdolna
Ács Kázmér

élt: 86 évet
élt: 69 évet
élt: 82 évet
élt: 85 évet
élt: 81 évet
élt: 86 évet

Tamás József
Farkas Sándorné
sz: Berkó Mária Julianna
Radva Lászlóné
sz: Fehér Julianna Ida
Farkas György
Faddi Sándor
Ballai Imréné
sz: Nácsinák Julianna

élt: 74 évet
élt: 77 évet
élt: 57 évet
élt: 64 évet
élt: 52 évet
élt: 91 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

Az 1989-ben 25 évre megváltott sírhelyek lejárnak!

Aki igényt tart továbbra a sírhelyre, szíveskedjék a plébániai irodában újra váltani. Irodai idő: hétfőtől péntekig: 8 órától 12 óráig,
szerdán és pénteken: 14 órától 17 óráig is.
Az iroda december 24-én és 31-én, valamint 2015. január 2-án pénteken nem lesz
nyitva.

A ki nem váltott sírhelyek újra eladhatóvá válnak.
A lejárt sírokon emlékeztető cédulák vannak.
Köszönjük.
Menyhárt Sándor plébános

Müller Péter (1940)		 Matus Antalné (1929)
Garami Máté Ferenc (1939)		
Kiss József (1938)
Tipari József (1933)		 Bajzák Sándor (1951)
Törteli Lajosné sz. Radvánszki Erzsébet (1931)
Ballai Vincéné sz Herczeg Veronika (1937)
Sipőczki Zoltánné sz. Nagy Terézia Vilma (1964)
Lajkó Istvánné sz. Horváth Katalin (1929)
Magyar Lajos (1936)		 Nagy József (1936)
Bundity Jánosné (1924)		
Csontos Andrásné (1944)
Bagóczki Imre (1941)		
Hegyesi József (1932)
Sutka Józsefné (1921)		
Nagy László (1958)
Csóti János (1960)
„A halál csak egy állomás az örök vándorlásban,
röpke pillanat az idő végtelenségében.”
G. Hajnóczy Rózsa

Nagy Zsolt ügyvezető

J Á N O S H A L M I
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2014. december

15. oldal

Őszi első a Jánoshalmi Futball Club
felnőtt csapata

November 1.

Biztos győzelem
U-17: Sükösd-Jánoshalma 2:6 (0:3)

Jánoshalmi gólszerzők: Zentai Viktor 2, Lakatos Gergely, Szem Milán,
Besenyei Zoltán, Fetter Mihály
November 2.

Gyenge játék, nehéz talaj,
jó eredmény

Felnőtt: Bácsbokod- Jánoshalma 1:4 (1:1)

Bácsbokod, 800 néző
Gólszerzők: Rigó12’, ill Kiss öngól a 24’, Gieszinger Péter 69’, Kisa Péter
74›, Faragó Ronald 80’
Jók a jánoshalmi csapatból: Kisa Péter, Farkas András
Gieszinger Ferenc edző:-A szezon legrosszabb játékával végül sikerült
legyőzni a 9 emberrel védekező hazaiakat.
Nehéz mérkőzés volt
U-21: Bácsbokod-Jánoshalma 0:1 (0:0)

Gólszerző: Sztojka Szilárd
Fenyvesi Ferenc edző: Egy döntetlen szagú mérkőzésen az utolsó percben
lőtt szabadrúgásgóllal elhoztuk a 3 pontot.
November 8.

Hatalmas fölény

U-17: Jánoshalma-Szeremle 21:0 (11:0)

Gólszerzők: Hajdú Hunor 5, Hegedűs Bence3, Délceg Dusán3, Bogdán Patrik2, Besenyei Zoltán2, Piriczki Péter2, Madarász Ákos2, Fetter
Mihály2, Zentai Viktor.
November 9.

A csapat ismét kitett magáért
Felnőtt: Jánoshalma-Csávoly 8:1 (4:1)

Jánoshalma, 100 néző
Gólszerzők: Gieszinger Péter 26’, 42’, 90’, Jeszenszky Roland 76’, 80, Farkas András 14’, Grácz Roland 27’, Nagy T Ricsárd 69’
Jók a jánoshalmi csapatból: Gieszinger Péter, Farkas András, Nagy Kristóf.
Gieszinger Ferenc edző:-Nagy Dani korai sérülése egy kis zavart okozott,
utána viszont minden jól alakult.
Ismét nagyarányú győzelem
U-21: Jánoshalma-Csávoly 12:0 (4:0)

Gólszerzők: Enesei Dániel 5, Harczi lászló2, Sztojka Szilárd, Lengyel Endre, Besenyei Zoltán, Bogdán Patrik, Enesei Márton.
Fenyvesi Ferenc edző:- „Kötelező”győzelem felszabadult játékkal.

November 23.

U-17: Mélykút-Jánoshalma 0:3 (0:2)

Gólszerzők: Hajdú Hunor, Piriczki Péter, Madarász Ákos.
November 22.

Magabiztos győzelem

U-17 Jánoshalma-Dusnok 7:0 (4:0)

Gólszerzők. Varga Noel3, Hegedűs Bence2, Besenyei Zoltán, Szem Milán.
November 23.

Őszi elsőséget jelent az esztendő
legfontosabb mérkőzésén elért győzelem.
Felnőtt: Jánoshalma – Mélykút 2:1 (1:0)

Jánoshalma, 300 néző
Gólszerzők: Nagy T Ricsárd 43’, 62’, ill. Bogdán Krisztián 65’.
Jók a jánoshalmi csapatból: Nagy T., Ricsárd, Szűcs Patrik, Nagy Dániel, Popán Tamás.
Gieszinger Ferenc edző: Az első félidőben a mi akaratunk érvényesült, a
második játékrész kiegyenlítettebb volt. Összességében megérdemeltük a
sikert. Gratulálok a csapat minden játékosának az őszi teljesítményéhez.
Köszönjük az egyesület vezetőinek és szponzorainak valamint kitartó szurkolóinknak az egész éves támogatást.
TÖMEGSPORT -

U-21: Jánoshalma-Mélykút 4:4 (1:1)

November 29.

U-17: Kelebia Jánoshalma 2:2 (0:1)

Jánoshalmi gólszerzők: Hajdú Hunor, Besenyei Zoltán.

h.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

MEGYEI II. DÉL FELNŐTT- 2014/2015

csapatnev
JÁNOSHALMI FC
MÉLYKÚT SE
DUSNOK KSE
HAJÓS FC
KELEBIA KNSK
NEMESNÁDUDVAR KSE
SÜKÖSD SC
BAJASZENTISTVÁN SK
FELSŐSZENTIVÁN SK
DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE
BÁCSBORSÓD SK
KATYMÁR SE
CSÁVOLYI SK
ÉRSEKCSANÁD KSKE
BÁCSBOKOD SK

m.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

MEGYEI II. DÉL U-21 - 2014/2015
h.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

csapat
DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE
JÁNOSHALMI FC
KELEBIA KNSK
HAJÓS FC
NEMESNÁDUDVAR KSE
MÉLYKÚT SE
FELSŐSZENTIVÁN SK
BAJASZENTISTVÁN-LUA
BÁCSBOKOD SK
BÁCSBORSÓD SK
SÜKÖSD SC
ÉRSEKCSANÁD KSKE
DUSNOK KSE
CSÁVOLYI SK
KATYMÁR SE

h.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

csapat
BÁCSALMÁSI PVSE
JÁNOSHALMI FC
LUA-BÁCSBOKOD
SÜKÖSDI SC
MÉLYKÚT-TATAHÁZA
KELEBIAI KNSK
KISKUNHALASI FC
HAJÓSI FC
TOMPAI SE
HÍD SC
DUSNOKI KSE
LUA-SZEREMLE
NEMESNÁDUDVARI KSE

m
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

gy d v lőtt gól k. gól
12 1 1
62
17
11 2 1
53
15
10 4 0
46
18
10 1 3
39
19
10 1 3
38
19
7 2 5
39
23
7 1 6
33
33
5 3 6
36
40
5 1 8
24
37
4 2 8
21
36
3 3 8
32
47
3 2 9
15
43
2 2 10
18
43
2 0 12
13
46
1 1 12
15
48
gy
12
11
10
7
7
6
7
7
6
6
5
4
2
2
0

d v lőtt g. k. gól p
2 0
85
11 38
2 1
73
12 35
2 2
65
16 32
3 4
42
30 24
2 5
45
29 23
5 3
55
19 23
1 6
51
26 22
0 7
45
32 21
2 6
44
24 20
2 6
48
36 20
2 7
47
37 17
2 8
30
41 14
1 11
17
64 7
0 12
14
87 6
0 14
4 201 0

m. gy
11 10
11 10
11 8
12 6
12 6
11 5
12 5
12 5
12 4
12 3
11 3
11 3
12 0

Horváth Mihály
elnök

Számla ellenében

A kupa fővédnökei:
Czeller Zoltán Jánoshalma Város Polgármestere
Juhász Zsolt a Városgazda Kft. Ügyv. Ig.
A torna rendezője: Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok
A torna szervezője:
Szabó Gábor a Verseny Bizottság Elnöke

MEGYEI NŐI - 2014/2015

csapat
ARANY BÁCSKA
KISKUNHALASI FC
MÓRAHALOM TSE
AKASZTÓI FOCISULI SE
KATYMÁRI SE
KISKUNMAJSAI MÓKUSOK
MÉHECSKÉK SE
VÁROSFÖLDI SE
KECSKEMÉTI NLE
DUNASZENTBENEDEKI KSE

m. gy
9 6
9 6
9 5
9 4
9 5
9 4
9 4
9 2
9 1
9 0

d
2
1
2
4
0
2
2
1
0
2

v lőtt g. k. gól p
1
28
10 20
2
21
8 19
2
28
17 17
1
25
14 16
4
30
24 15
3
31
15 14
3
26
12 14
6
17
39 7
8
12
42 3
7
4
41 2

A kitűzött cél első fele teljesítve van,a neheze tavasszal jön. Köszönjük a
támogatóinknak hogy segítettek bennünket. A szurkoló táborunk a legnagyobb, és a leglelkesebb az egész megyében. Nekik is köszönettel tartozunk!
Gál László
edző

Nordic Walking túra
Kiserdőben

Ez úton is gratulálok mindhárom csapatunknak az őszi szezon eredményéhez. Több olyan hét is volt, mikor mindegyik csapatunk a táblázat
élén állt. Mindez azt bizonyítja: jó a szakmai munka, egységes az akarat
és kiváló a csapatszellem. Itt szeretnék köszönetet mondani nemcsak a
játékosoknak, edzőiknek, hanem az elnökségnek, a segítőknek, a támogatóknak egyaránt. Bízva a sikeres tavaszi folytatásban, jó pihenést és
Boldog Karácsonyt kívánok a JFC minden tagjának!

Sorsolás: 2014. december. 18. (csütörtök) 1800 Nevezés –

EXTRACTUM PHARMA

h.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

d v lőtt g. k.gól p
1 0
84
2 31
1 0
67
8 31
1 2
35
29 25
2 4
45
46 20
1 5
41
41 19
1 5
37
33 16
1 6
38
39 16
0 7
43
42 15
1 7
41
50 13
2 7
20
32 11
2 6
20
40 11
0 8
33
72 6
1 11
14
84 1

Szilveszteri Kupa

20 000.-/csapat

2014 11 09. 10:00
Kecskeméti NLE - Aranybácska 0-4 (0 – 2)

U-17 DÉL - 2014/2015

Sportcsarnok pénztárában

A kupa védője:

p
37
35
34
31
31
23
22
18
16
14
12
11
8
6
4

FIGYELEM - TÖMEGSPORT

Első bajnoki forduló: (A csapatok nevezésétől függően )
2014.december. 21. (vasárnap) 1600 vagy
2014.december. 22. (hétfő)
1700

A nagyarányú győzelem is megérdemelt volt. Hisz minden szituációban
jobban játszottunk. Az első félidőben helyzetekben, a második félidőben
gólokban mutatkozott meg.
A mérkőzés legjobbja- Kéfer Tímea

A mérkőzést nagy várakozás előzte meg, hiszen nyáron előkészületi mérkőzésen megleptek bennünket a hazaiak. Készültünk keményen.
A játék kezdetétől a mi játékunk dominált, melyet gólokra is tudtuk váltani.
A mérkőzés legjobbja: Fazekas Evelin, Horváth Imola
A hónap legjobb játékosa: Nagy Vivien

Döntetlennel zártuk a szezont.

Nevezési határidő:
2014.december. 17. (szerda) 1800 Fizetés –

Nevezési díj:

2014 11.02. 10:00
Aranybácska-Dunaszentbenedek 10-0 (2-0)

Sajnálatos pontvesztés.

Jánoshalmi gólszerzők: Enesei Márton, Enesei Dániel, Sztojka Szilárd,
Besenyei Zoltán.
Fenyvesi Ferenc edző:- A csapatom védekezése teljesen szétesett. Mélykútiak 4 kapura lövéséből 4 gól született. Könnyelműen szórtuk el a pontokat, melyek lehet, hogy a végelszámolásnál fognak nagyon hiányozni.

November 15.

Jó mérkőzés, biztos győzelem

Aranybácska
eredmények

2014. november 22-én egy óvodás és egy kisiskolás gyermekkel bővülő csapatunk könnyedén teljesítette a 8 km-es távot. A késő őszi időnek
köszönhetően kellemesen felfrissülve térhettünk haza. Decemberben folytatjuk.
Csillag Erzsébet

Kézilabdás üzenet

TISZTELT SZURKOLÓK !!
Mint bizonyára értesültek róla – 2012.január 01-től életbe lépett
a beléptető kártya rendszer a Sportcsarnokban.
2014. július 01-től – 2014. december 31-ig 600 Ft azaz hatszáz
forint kifizetése ellenében, fél éven keresztül az intézmény bármely rendezvényét civil, társadalmi illetve sportrendezvényét
megtekintheti.
Azok a személyek, akik még nem rendelkeznek beléptető kártyával, azoknak az év hátralevő részében kell megváltania a látogatói jegyet. (pl. Szilveszteri Kupa 1 x 600 Ft)

Megértésüket megköszönve Mindenkit szeretettel vár a Verseny Bizottság!!!
Jánoshalma, 2014. november 18.

BOLDOG KARÁCSONY MEGHITT BÉKÉJÉT ÉS
AZ ÚJ ÉV MINDEN ÖRÖMÉT KÍVÁNJA a
Jánoshalmi Női Kézilabda SE

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

16. oldal

Elrejtették áldozatukat, mégis lebuktak

Rendőrségi hírek
T. T. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. október
31-én 22:10 óra és 2014. november 1-én
03:30 óra közötti időben a Jánoshalma,
Dózsa György utcán található Kicsi Ricsi
Diszkont előtti kerékpártárolóban lezárt
állapotban hagyott LEOPARD típusú MTB
kerékpárját eltulajdonította kb. 15 000 Ft.
értékben.
A nyomozás során felderítésre került az
elkövető Sz.N. helyi lakos személyében,
tőle a kerékpár lefoglalásra került. Nevezett gyorsított eljárás keretében került bíróság elé állításra.
Sz. G. feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki 2014. november 13-án 12:00 és
13:00 óra közötti időben Sz. R. Jánoshalma
belterületén lévő házának udvarába bemászott, a hátsó ajtót befeszítette és az épületből egy music centert vitt ki az udvarra,
azonban onnan nem vitte el, mert a bejelen-

tő megzavarta, ezért az elkövető az utcára kimászott és elszaladt. A veszélyeztetett
érték kb. 20 000 Ft.
A Jánoshalmi Rendőrőrs munkatársai
előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fiatalkorú K.I-t. Nevezett beismerő vallomást tett,
ennek során megnevezte társát a szintén
fiatalkorú K.Z. személyében, aki szintén
gyanúsítottként került kihallgatásra.
D. F. A. feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki 2014. november 11.-e és 2014.
november 13.-a közötti időben a Jánoshalma Halasi utca 70. szám alatti háza záratlan melléképületéből eltulajdonította a kék
színű, ismeretlen márkájú és vázszámú
kerékpárját kb. 30.000 Ft. értékben.
A nyomozás során felderítésre került a
lopással megalapozottan gyanúsítható K.G.
helyi lakos, aki beismerő vallomást tett.

¾¾ Ne engedjen be idegent háza udvarába és a lakásába se!
¾¾ Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
¾¾ Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
¾¾ Inkább legyen bizalmatlan, mint becsapott!
¾¾ Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
¾¾ A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak fényképes igazolványa van, ezt mindig kérjék el tőlük!

¾¾ A szolgáltatók munkatársai pénzt nem szednek, túlfizetés esetén sem
visznek pénzt a fogyasztóknak.

Amennyiben gyanús személyeket látnak, hívják
a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot!
06-77/423-255; 107; 112
Az utóbbi időben számtalan esetben estek áldozatául csalóknak helyi lakosok, akik interneten keresztül magán személyektől különböző tárgyakat rendeltek és a megrendelt
tárgyat egyáltalán nem, vagy csak rossz minőségben kapták meg, illetve esetenként nem a várt tárgy volt a csomagban.
A csalók akkor nem küldenek semmit, ha előre átutalással
megkapják a hirdetett termék árát. Ha utánvétes a küldemény akkor szokott előfordulni, hogy más – szinte értéktelen tárgy- van a
csomagban, vagy nem a várt minőségű a termék.
Kérjük a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen vásárlásoknál, részesítsék előnyben a biztonságos web áruházakat, vagy magánszemélyektől történő rendelés esetén olyan portált válasszanak, ahol az
eladó előzetesen leellenőrizhető!

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

2014. december 17-én
Kirakodó vásár

2014. december

Zsaru Magazin
2014. december 3. 15:24

Eltűnése után 12 nappal egy Jánoshalma környéki tanya kútjában találták meg a zsaruk egy romániai favágó holttestét. A kecskeméti nyomozók 14 órával később elfogták feltételezett gyilkosát
és a tetem elrejtésében segédkező cimboráját is.
A sepsiszentkirályi B. András (44) november 10-én nem jelent
meg a munkahelyén. A dolgos favágót először munkatársai keresték a környéken, majd telefonáltak Erdélybe is, ám senki nem tudott
róla. Még aznap bejelentették eltűnését a rendőrségen, a zsaruk
elkezdték keresni a férfit. November 22-én délelőtt egy arra járó
vette észre, hogy egy jánoshalmi tanya kútjából emberi kéz lóg ki.
Közelről megnézve látta, holttestet talált, értesítette a rendőrséget.
Kiemelték a tetemet, a helyszínre érkező zsaruk feltételezték,
hogy az eltűnt favágót találták meg, ezt később az igazságügyi
orvos szakértő is igazolta. A holttesten bántalmazás nyomai látszottak, ezért emberölés bűntette miatt nyomozást indítottak.
– Gyanússá vált két férfi, a jánoshalmi N. Tamás (36) és a szintén helybeli F. Krisztián (22), akik együtt dolgoztak B. Andrással,
egyik kollégájuk pedig látta, hogy lőfegyvereket, lőszereket ásnak el
egy Zsana melletti erdőben – lapozta fel a jegyzőkönyveket Bódog
Zoltán alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóságának kiemelt fővizsgálója. – A tanú a rejtekhelyet is megmutatta, ahonnan egy puska és egy pisztoly, 1661 darab
0.22-es éleslőszer és egy hangtompító került elő. Információink
szerint ezeket azért rejtették el, mert attól tartottak, hogy az eltűnt
keresése közben őket is kikérdezzük, esetleg házkutatást tartunk
náluk, és nem akarták, hogy megtaláljuk titkolt fegyvereiket. Szakértő vizsgálja, lőfegyvernek minősülnek-e.
A nyomozás adatai szerint N. Tamás fegyvereinek elrejtésében
F. Krisztián segített. A két férfi ismerte B. Andrást, együtt jártak dolgozni N. Tamás autójával. November 10-én is együtt vágták a fát,
délután pedig hármasban piáltak, amit este N. Tamás portáján folytattak. Mivel N. Tamás kocsijából november elején eltűnt ötezer
forint, és a lopással B. Andrást gyanúsította, italozás közben felelősségre vonta, majd ököllel többször megütötte. F. Krisztián elmondása szerint hiába próbált közéjük állni, N. Tamás az udvarra is
követte a verés elől menekülő férfit, és tovább ütötte, rugdosta; teljesen kikelt magából, hogy őt senki nem lophatja meg. Nem kímélte B. Andrást, össze akarta törni a csontjait.
– F. Krisztián vallomása szerint a sértett végül
elájult, de még élt – folytatta a fővizsgáló. – N. Tamás
megkérte, segítsen berakni a magatehetetlen férfit az
autóba. Műanyag fóliát terítettek alá, nehogy összevérezze a kocsit. Az autóból egy
út mellett rakták ki a sérültet
és a kerékpárját, majd magára hagyták. Másnap délután,
Bódog Zoltán alezredes
a munka befejeztével nézték
meg, mi van vele, úgy látták, halott. Holttestét és kerékpárját a
kocsival egy elhagyatott tanyára fuvarozták, majd a tetemet egy
kútba dobták, a biciklit egy gazos területen, egy romos épület mellé rejtették. A kutat fadarabokkal, mohával úgy fedték be, mintha
évek óta nem nyúlt volna hozzá senki. A holttestet levetkőztették,
hogy nehezebben lehessen azonosítani. Az áldozat ruháit el akarták égetni, de erre nem volt idejük, a házkutatások során megtalálták az életvédelmi nyomozók.

Or vosi ügyelet

Az elsődleges orvos szakértői vélemény szerint B. András halálát idegenkezűség, bordatörés következtében kialakult légmell és a
fejét ért ütés következtében kialakult agyzúzódás okozta. Igazságügyi orvos szakértői boncolása során azt is vizsgálják, élve vagy
halva dobták-e a kútba.
A két gyanúsítottat a holttest megtalálása után 14 órával, november 23-án 0 óra 10 perckor az otthonukban fogták el a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói, előállításukat és gyanúsítotti kihallgatásukat követően elrendelték bűnügyi őrizetbe vételüket.
N. Tamás először nem akart tudni a bántalmazásról, csak a fegyverek elrejtését ismerte be. Állítása szerint megijedt, hogy az engedély nélkül tartott lőszerszámok miatt baja eshet. Egy nap tagadás
után megtört: beismerte, ő bántalmazta a romániai férfit, elöntötte
a düh, nem gondolkodott, csak ütött. Sokszor. Barátja, F. Krisztián
életszerűen mesélte el, mi történt november 10-én, a helyszínen
rögzített nyomok alátámasztják szavait.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság N. Tamás ellen

emberölés, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. F. Krisztián
ellen bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettének, a fegyverek vonatkozásában bűnpártolás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult nyomozás. A Kecskeméti Járásbíróság november
25-én elrendelte előzetes letartóztatásukat.
police.hu
VÉGH ATTILA
FOTÓ: A. I., B.-K. MRFK, REPRÓ: A. I.

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

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

BOR

Ügyeleti beosztás:

A MINDENNAPOKRA!

December: 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. Kishonti Attila, 7. Dr. Kishonti Attila, 8. Dr. Kishonti Attila, 9. Dr. Gregó Sándor, 10.
Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Gregó Sándor, 14. Dr. Csoboth Johanna, 15. Dr. Kishonti Attila, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Gregó Sándor, 19. Dr. Mikó Attila, 20. Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Kishonti Attila, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Gregó Sándor, 25. Dr. Gregó Sándor, 26.
Dr. Gregó Sándor, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Csoboth Johanna, 29. Dr. Kishonti Attila, 30. Dr. Mikó Attila, 31. Dr.
Szűcs Kornél László, 2015. január 01. Dr. Szűcs Kornél László .

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város

Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

Alapító:
Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel:
a Szerkesztőbizottság.
Szerkesztőség címe:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1
E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Készül: Kópia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla
Kiskunhalas, Bükkönyös u. 6.

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Schweppes 1,5 l üdítőital 7 ízben
Tchibo Family kávé 250 g
Pepsi Cola 2,5 l
Kristálycukor 1 kg

299

499,–
399,–
229,–

129,–

399,–
339,–
169,–

86/l
1596,-/kg
136,-/l
169,-/kg

Minden csütörtökön délután óriási csirkehús akció!
Óriási zöldség-gyümölcs akció!

Minden Kedves Váráslónak boldog Karácsonyt kívánunk!

ISSN 2062-4069

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

Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma:
06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
2014. november hónapban
született:

Geiszinger Dorina (Anyja neve: Király

Kitti Zsuzsanna),

Dudás Loretta (a.n.: Dudás Marietta),
Kolompár Dzsesszika (a.n.: Kolom-

pár Borbála),

Lippai Ákos (a.n.: Bögyös Magdolna)

Házasságot kötött:
Novemberben két házasságkötés volt:
Bihacsy Borbála és
Horváth János György

Petróczky Ferenc

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

A másik pár nem járult hozzá a nevük közzétételéhez.

GRATULÁLUNK!

