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2016. január 8-án jelenik meg 

Hamarosan véget ér az esztendő. A 2015. év 
nem szűkölködött feladatokban, sok munka áll 
mögöttünk. Bizonyos, hogy nem minden sike-
rült tökéletesen, de meg kell erősíteni magunk-
ban, hogy a jót, amit elkezdtünk, folytatnunk kell 
a jövőben, és törekedni kell arra, hogy hibáin-
kat kijavítsuk.

Megköszönöm minden Munkatársamnak a hivatalokban, az intézmé-
nyekben, a mezőgazdaságban, ipari üzemekben, kereskedelmi egységek-
ben, a civil szervezetekben, az egyesületekben végzett egész évi ered-
ményes munkáját, mindazokat a kezdeményezéseket, amivel gazdagítot-
ták közösségeinket, tovább építették az összetartozás érzését, ami közös 
létünk alapja, és mozgatórugója.

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

„Szomorú szívvel olvasom, hallom itt is, ott is, hogy lám-lám milyen rosz-
sz világban élünk! Fiatalok, nyugdíjas idősek, nagyon sokan, mindenfé-
le rendű, rangú ember veszi a bátorságot, hogy ezt az egész világot, úgy 
ahogyan van, tudósokkal, művészekkel, államférfiakkal, egyházakkal min-
denestől egy kalap alá véve summásan leszólják, mocskolják, ócsárolják. 
És döbbenten látom, hogy minderre szinte mindenki bólogat, hogy valóban 
ez az egész világ úgy, ahogyan van rossz, korrupt, mocskos, elvetni való! 

Az emberek szinte versenyeznek, hogy ki tud több rosszat mondani a 
másikról, a világunk minden egyes milliméteréről, jelenről, múltról, jövő-
ről egyaránt!

Mindazok, akik minden ellen lázadnak, a félelem, a bizonytalanság, a 
káosz ügyvivői. Előbányásszák a legkisebb rosszat is, hogy azt az ünne-
pi asztalra téve mindenkinek elvegyék az étvágyát, a kedvét az élettől, az 
alkotó, becsületes munkától.

Természetes, hogy az előttünk tornyosuló gondokat nem szabad 
lekicsinyelni, de hinnünk kell, hogy azokat türelmes párbeszéddel, 
nyugodt érveléssel és kemény, kitartó munkával képesek vagyunk 

megoldani...
Higgyünk a holnapban, és mindenki ott, 

ahova a sorsa állította, végezze a tőle telhető 
legjobban a munkáját, ne hagyja, hogy a féle-
lem, a kishitűség kivegye kezünkből a min-
dennapi faladatokat!...

Én hiszek ebben a csodálatos világban!”...
Czeller Zoltán polgármester

Jótékony 
bálok

MINDEN KEDVES 
OLVASÓNKNAK 

BOLDOG, BÉKÉS 
KARÁCSONYT 

  KÍVÁN
A Jánoshalmi  
Hunyadi Népe  

Kiadója és  
Szerkesztő Bizottsága!  

Advent ellőtt, az  elmúlt hónap-
ban több  jótékonysági bál is volt 
városunkban. Az első a Hunyadi 
Iskola, a második a Mezőgazda-
sági Szakképző Iskola, rendezvé-
nyéről a 10 és 13 oldalon olvas-
hatnak

Az adventi koszorún egyenként meggyúló gyertyák üzen-
nek nekünk is. Hallgassuk csak figyelmesen, hogy mire taní-
tanak minket is?

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt 
a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélget-
tek. Azt mondta az első :

 ÉN VAGYOK A BÉKE!
De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, 

el fogok aludni. Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füs-
tölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra. 
A második azt mondta:

ÉN VAGYOK A HIT!
Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább 

égnem. A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szo-
morúan így szólt a harmadik gyertya:

ÉN A SZERETET VAGYOK!
Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, sem-

mibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. Ezzel ki is aludt. 
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt 
gyertyát, felkiáltott: De hát mi történt? Hiszen nektek égne-
tek kéne mindörökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. 
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra 
meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.

ÉN VAGYOK A REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott. Megragad-

ta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit.” 
Add, Urunk, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény! 
Hadd legyünk eszköz a kezedben, amely segít megőrizni gyermekeink szí-
vében a hit, a remény, a szeretet és a béke lángját!

Ilyen lélekkel készüljünk karácsony szent ünnepére! 
Sándor atya plébános

Karácsonyvárás

Naperőmű átadás

Kedves Újságolvasók!

Tájékoztatás igazgatási szünetről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Képviselő-testület 11/2015.(VII.07.) önkormányza-

ti rendelete alapján 2015. december 21 – 31. a Polgármesteri Hivatal, igazgatási szünet miatt 
zárva tart.

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy sürgős ügyeiket az igazgatási szünetet megelőző ügyfélfogadási napokon szí-
veskedjenek intézni. 

Az igazgatási szünet alatt rendkívüli esetben a következő telefonszám hívható: 30/9953585
Jánoshalma, 2015. december 1

Dr. Benda Dénes sk.  címzetes főjegyző 

December 6-án, vasárnap a 
10 órás szentmise után szere-
tetebédre hívnak minket a szer-
vezők a templom előtt. A menü 
paprikás krumpli kolbásszal. Egy 
adag ára 300 Ft. A befolyt összeg-
gel a rászorulók karácsonyi ebéd-
jét támogatjuk Itt is mag lehet enni. 
és éthordóban el is lehet vinni akár 
a rászorulóknak is. 

Átadásra került a Jánoshal-
mi Iparterületen ebben az évben 
Jánoshalma Városi Önkormányzat 
építette nap energiáját hasznosí-

tó erőműve. A beruházás országos 
viszonylatban az első 5 megvalósu-
ló között szerepel. Az ünnepi ese-
ményről 3. oldalon számolunk be.
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Születésnapi köszöntés

Dr Bácshelyi Kálmánt 94. születésnapján köszöntötték volt tanítványai. További jó egész-
séget, és még további nyugodt éveket kívántak: Kiss Mihályné (Lipka Gabriella), Dr Dobos 
László, Farkas Lászlóné (Kárász Erzsébet), Ozorák Lászlóné (Peck Anna), Huszár Imréné 
(Nagy Magdolna), Czeller Zoltán, aki tanítványa, volt kollégája és város első embere, aki-
re nagyon büszke a Tanár Úr!

 Nagyon szépen köszönjük: Farkasné 

A Honvéd Kulturális Egyesület Képzőmű-
vészeti Tagozata Leltár címmel országos kiál-
lítást rendezett Budapesten, a Stefánia Palotá-
ban működő Stefánia Galériában, 2015. novem-
ber 17-én.

A tárlaton a tagozat harminckét tagja kapott 
lehetőséget munkáinak bemutatására. Vendég-
ként meghívták a Jánoshalmi Honvéd Kaszinó 
Kulturális Egyesület alkotóközösségét is. Ez az 
alkotógárda ezúttal négy művésszel képviseltet-
te magát. A Felső-Bácska Gyöngyszemei címet 
viselő válogatásban bemutatkozhatott Eleki Ist-
vánné érdekes technikával készült kerámiái-
val, Raffainé Hajik Katalin a naiv festészetet 
kiválóan művelő képeivel, Lipka Mariann mél-
tán elismert tűzzománc-alkotásaival, valamint 
Sipos Lóránd festőművész remek festményei-

vel. (Valamennyien résztvevői voltak az elmúlt évben Jánoshalmán meg-
rendezett Felső-Bácskai Képzőművészeti Tárlatnak).

Sere Mihály – a jánoshalmi Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 

társelnöke – megnyitó beszédében elmond-
ta, hogy az egyesület közel húsz éve kere-
si, kutatja a térség neves alkotóit, hogy nagy 
nyilvánosság előtt mutathassák be tehetségü-
ket. Évente, kétévente kerül sor 15-20 művész 
alkotásainak kollektív bemutatására. Ez az 
alkalom is egy nagyobb nyilvánosságot jelent, 
és még több érdeklődő kaphat képet a térség 
gazdag és színes művészetéről. Megemlítet-
te, hogy természetesen az itt bemutatkozhatott 
alkotókon kívül még sok más művésznek itt 
lenne a helye, s reméli, erre még sor kerülhet!

A kiállításon a bemutatkozás rendkívül jól 
sikerült, a megjelent szakmai- és a műkedve-
lő közönség osztatlan elismerését váltotta ki 
a Felső-Bácskából érkezett képzőművészeti 
alkotások látványa!

SZERKESZTETT VIDEÓ a http://
hkke-jhalma.webnode.hu web-oldalon, a „Lezajlott rendezvények” 
címszó alatt.

Nikli  Károly

Fergeteges játék, telt ház

Igazán nagy sikere volt a 2015-ös  jánoshalmi színházi bérletsorozatnak. Az első dara-
bok megtekintése után úgy véltük, hogy nem lesz jobb. Egy kicsit elbizonytalanított a 
műsorváltozás is. A végén viszont örömmel állapíthattuk meg: Tévedtünk! Igen is lett. A 
Marica grófnő című, jó szereposztással fergeteges színészi játékkal múlta felül a várako-
zásainkat. Ismert színészek léptek a jánoshalmai közönség elé, alázattal teli jó játékukkal, 
megérdemelték a szűnni nemakaró vastapsot az előadás végén. 

Reméljük, hogy jövőre ismét láthatunk Jánoshalmán jó, könnyed, kikapcsolódást nyújtó 
darabokat. Rajtunk, nézőnkön nem múlik a folytatás. A szervezőkön a sor. 

Jánoshalma Város Képviselő-
testületének rendelete alapján 
minden évben lehetőség van

„Jánoshalma Város Díszpolgára”
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”
„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”

„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város Egészségügyéért”

„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”

„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”

„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj

cím adományozására.

Az egyes címek adományozásának 
konkrét feltételeit a 19/2008(IX .12.) Ör.sz. 
rendelet szabályozza. 
A címek adományozására javaslatot tehet-

nek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak negye-

de ,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett társa-

dalmi, gazdasági szervezetek, intéz-
mények,

d.) egyesületek szakmai, szövetségek, 
kamarák, érdekképviseleti szervek, 
egyházak,

e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos állam-
polgár,

f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot 
tehetnek fentieken kívül az egyéni vál-
lalkozó vagy a gazdasági társaság 
munkavállalói.

Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan 
a javaslattételre jogosult egy alkalommal 
díjanként csak egy személyre (közösség-
re) tehet javaslatot.

A javaslatokat 2016. március 1. napjáig 
Jánoshalma Város Polgármesterének kell 
megküldeni. (Polgármesteri Hivatal – 6440 
Jánoshalma, Béke tér 1.)

A javaslati lap és a rendelet a www.
janoshalma.hu címen elérhető, letölthető.

Jánoshalma Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Tájékoztató a kitüntető címek adományozásáról
Katonai tiszteletadás mellett 2015. december 1-én kísértük utolsó útjára Matkó Béla 

nyugállományú honvéd alezredest a 102. légvédelmi tüzérezred alapító tagját, a Bem 
József Honvéd Nyugdíjas Egyesület egykori elnökét, majd tiszteletbeli elnökét.

1958-ban a légvédelmi osztály megalakulásával került Jánoshalmára és itt szolgál 
nyugdíjazásáig, 1988-ig. Munkáját elöljárói 15 alkalommal ismerték el különböző kitün-
tetésekkel. Nyugdíjba vonulása után aktív tagja lett az egyesület vezetőségének. 1993-
ban a nyugdíjas egyesület elnökévé választották. Az egyesületi élet aktívabbá tételé mel-
lett a hagyományápolás lett tevékenységének fő iránya. A”Helyi Légvédelmi Emlékmúze-
um”, a Kistemetőben a „Hősi Sírkert” kialakítása fűződik nevéhez. Sokat dolgozott a „Sír-
kert” fejlesztésén, bővítésén.

Elnöki tisztéről egészsége romlása miatt 2005-ben mondott le. Mint tiszteletbeli elnök 
még évekig segítette az egyesület munkáját, de sajnos egészségi állapota pár éve már 
ezt sem engedte meg. 

Tisztelt alezredes úr, Béla bácsi! Egyesületünk minden tagja őszinte kegyelettel 
gondol Rád, emlékedet nagy tisztelettel őrizzük és ápoljuk tovább. 

GYPCS

MATKÓ BÉLA alezredes
1933 – 2015

„NEM MÚLNAK ŐK EL KIK SZÍVÜNKBEN ÉLNEK,
  HIÁBA SZÁLLNAK ÁLMOK, ÁRNYAK, ÉVEK”

JUHÁSZ GYULA

FELSŐ-BÁCSKAI KÉPZŐMŰVÉSZEK 
ALKOTÁSAI BUDAPESTEN

Helyére került a város karácsonyfája

Winter Sándor ajánlotta fel Jánoshalma, Bem utca 61. számú ingatlanja előkertjéből. A város lakói nevében köszönjük. 
A fakivágási munkákat december 2-án az Agroprodukt Kft. végezte térítésmentesen. Köszönjük a vállokozásnak és munkatársainak: 

Faddi Csabának, Nagy Lászlónak és Kocsis Istvánnak! Mivel a fa igen nagy és méretes. Ezúton is köszönjük Szűcs Imre vállalkozó-
nak a daruzási munkálatokat 

A fát másnap már a fel is díszítették a Városgazda Kft. munkatársai. 

http://hkke-jhalma.webnode.hu/
http://hkke-jhalma.webnode.hu/
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November elején az első fagyok beállta 
előtt leadtuk az utolsó szállítmány fűszerpap-
rikát is. A Mezőgazdasági dolgozók felszed-
ték, osztályozták, zsákolták a krumplit, beta-
karították a zöldségféléket, melyek átadás-
ra kerültek a Diákkonyha számára. A kertek-
ben termett cirokból seprű készül, melyet a 
lehulló hó eltakarításnál kívánunk felhasznál-
ni a télen. A mezőgazdasági munka november 
végével lezárult. A paprikatermesztésnél fel-
használt fóliákat, csöveket felszedték. Decem-
ber hónapban ezen program dolgozói fogják a 
cirokseprűt készíteni. A Helyi Sajátosságokra 
épülő program közfoglalkoztatottjai a zöldségek szárításán 
kívül szintén cirokseprűt kötnek a téli hónapokban.

A Közút program keretein belül 2015-ös évre beterve-
zett járda felújítások, építések is elkészültek, így november 
hónapban többek között a Rákóczi utcában, a Bajai úton 
lévő buszmegállóban új feljáró lett kialakítva, illetve az Uni-

ver előtt a járda és parkolók kialakítása továbbfolytatódott.
Elkészült a jövő évi Startmunka mintaprogram terveze-

te is, melynek pályázatát benyújtottuk a Jánoshalmi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé.

Király Sándor ügyvezető

2015. december 3-án, 11 óra-
kor került sor városunkban arra 
az ünnepélyes átadó ünnepség-
re, melynek keretében a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
Bács-Kiskun Megyei Szerveze-
te 3 t mennyiségű lisztet ado-
mányozott a Magyarok Kenye-
re elnevezésű országos gyűj-
tés keretében. A rendezvénynek 
a Jánoshalmi Önkormányzat, a 
Kossuth u. 5. sz. alatti Alkotó-
háza (Jánoshalmi Művésztelep) 
adott helyet.

Czeller Zoltán polgármester 
úr köszöntötte a megjelenteket,: Bányai Gábor országy-
gyűlési képviselőt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra Bács-Kiskun Megyei Szervezete részéről Domján 
Gergely elnök urat és munkatársait Csontosné Zsikla 
Sárát, valamint Patonai Melindát. A rendezvényre meg-
hívást kapott a helyi Falugazdász Körzet központjának 
vezetője, Lengyel Endre, valamint a szociális területen 
tevékenykedő önkormányzati és civil szervezetek kép-
viselői. Jelen volt a Felső-Bácskai Műmalom, tulajdo-
nosai részéről Vancsura Józsefné, ahol a liszt raktá-
rozásra került. Meghívást kapott az FM Mezőgazda-
sági Agrár szakképző iskola főigazgatója, Taskovics 
Péter, az önkormányzat szociális feladatokkal megbí-
zott szervezete a Pelikán Nonprofit Kft. Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálata részéről Ádám Tamásné 
ügyvezető igazgató asszony, Menyhárt Tamásné Zám-
bó Judit, és Benda Márta a szolgálatok vezetői, vala-
mint Kiss György szociális tanácsnok. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja részéről jelen 
volt Menyhárt Sándor plébános 
úr, és Martinek Erzsébet elnök 
asszony.

Czeller Zoltán polgármester 
köszöntője után az FM Mező-

gazdasági Agrár 
szakképző iskola tanulója, Rácskai Zsuzsanna 12. K. 
osztályos tanuló mondott verset, majd Domján Ger-
gely elnök úr beszéde, és az ünnepélyes átadás követ-
kezett. A Hunyadi Általános Iskola tanulói Zámbó Anna 
és testvére Luca jánoshalmi nótákat adott elő. Meny-

hárt Sándor plébános úr megszentelte és felszeletelte 
az adományból készült, nemzeti színű szalaggal átkö-
tött kenyeret. A műsort a Szt. Anna Katolikus Általános 
Iskola diákjainak hangszeres produkciója zárta Mészá-
ros Gábor tanár úr vezetésével.

Az Agrárkamara Adományozó Levél kíséretében 
adta át a gazdák által összegyűjtött lisztet, melyet 
az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület vezetősége 
részéről Czellerné Ádám Mária vett át. A Családsegí-

tő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Máltai Szeretetszolgá-
lat Jánoshalmi Csoportja, és az Összefogás Jánoshal-
máért Egyesület által működtetett Utca-szociális háló-
zat munkatársai karácsony előtt juttatják el a lisztet tar-
talmazó csomagokat a rászorulóknak.

Jánoshalma Városi Önkormányzat a Jánoshalmi 
Iparterületen ebben az évben építette meg a nap 
energiáját hasznosító erőművét. A beruházás orszá-
gos viszonylatban az első 5 megvalósuló Naperőmű 
között szerepel. Bács-Kiskun megyében a Jánoshalmi-
hoz hasonló 3 másik ugyanolyan paraméterekkel ren-
delkező erőmű létesült, Kiskunhalason, Mélykúton, és 
Kunbaján. Jánoshalma az Új Széchenyi Terv Környe-
zet és Energia Operatív Program „Napenergia haszno-
sítása villamos energia előállítására a Jánoshalmi ipa-
ri területen” című, KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048 jelű 
pályázata 373 149 955 Ft összegű támogatást kapott. 
Ennek keretében 100%-os támogatással, önerő nélkül 
megvalósuló fejlesztésről beszélhetünk. A város veze-
tésének elképzelései szerint az erőmű energia terme-
lése, ami eléri az 500 MWh/év értéket, nagyban hoz-
zájárul településünk villamos energia szükségletének 
kielégítéséhez.

Czeller Zoltán polgármester: Jóleső érzés egy újabb 
olyan beruházást átadni, ami jóformán csak a mi mun-
kánkba került a településnek, egyetlen fillért sem kel-
lett rákölteni az adófizetők pénzéből, viszont rengete-
get hozhat a későbbiekben a konyhára. Arról nem is 

beszélve, hogy az 
országban szinte 
elsőként valósítot-
tuk meg a fejlesz-
tést. Az Egészség-
ügyi Központban 
már működik egy 
geotermikus rend-
szer, ami szintén 
környezetbarát, a 
Föld hőjével fűtünk 
télen, nyáron átál-
lítva a rendszert klí-
maberendezésként 

funkcionál. Ezen kívül a Sportcsarnok, a Hunyadi isko-
la, a Szt. Anna iskola, a Művelődési Központ tetején 
már működik napelemes rendszer, ezek után épült 
az erőmű. Megköszönöm a döntéshozóknak, vala-
mint Bányai Gábor 
országgyűlési kép-
viselő úrnak, hogy 
szívén viselte a 
választókerületében 
élők sorsát, és így a 
pályázatok elbírálá-
sánál egy hátrányos 
helyzetű térség 
jutott támogatás-
hoz. Településünk-
nek szüksége van az erőmű által megtermelt áramra, 
a segítségével sok pénzt tudunk megtakarítani a jövő-
ben. Így, a beruházás átadása után köszönet a kivite-
lezőknek, akiknek munkája nyomán létrejött az erőmű. 
2010-ben kezdtük el alkalmazni településünkön a meg-
újuló energiaforrásokat, elmondhatom, szép eredmé-
nyeket értünk el a megvalósításban. Ezért az ünnepé-
lyes átadáskor fontosnak tartottam kiemelni, hogy mi 

vagyunk az első gene-
ráció, aki elkezdte alkal-
mazni a környezetba-
rát technológiát János-
halmán. Meghívtam a 
város iskoláiban tanuló 
diákokat, nagyra érté-
keltem, hogy közel 300-
an eljöttek. Jelképesen 
átadtam nekik –az utá-
nunk következő nem-
zedéknek- a Naperőmű 
beruházást, valamint 
azokat a törekvése-
ket is, hogy legyenek 
ők a követői az általunk 
elkezdett munkának.

Novemberi munkálatok Járda felújítások

Az elmúlt hetekben a város több pontján is kicserélték szakemberek, javították a járdák megrongálódott 
járó felületét. AZ Önkormányzat illetékesei és a kivitelezők felkérik a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatla-
naik előtti járdaszakasz síkosságmentesítéséről gondoskodjanak, de erre a célra ne sót, vagy műtrágyát 
használjanak. Részesítsék előnybe a régi idők óta jól bevált hagyományos síkosság mentesítő anyagokat, 
mint például: homok, fűrészpor és fahamu (nem salak).

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lisztet 
adományozott a rászorulóknak

Magyarok Kenyere Átadó Ünnepség

Önkormányza-
tunk kiemelt figyel-
met fordít a veszé-
lyes fák feltérké-
pezésére és kivá-
gására a veszély-
helyzetek csökken-
tése érdekében. Az 
elmúlt hónapban 
25 olyan fát vága-
tott ki, amely veszé-
lyeztette valakinek 
az ingatlanát, vagy 
a járó-kelők testi 
épségét. A követke-
ző években is ter-
vezzük a veszélyes 
fák kivágását. (Tég-
lagyár utcai kép)

Tá jékoz ta t juk 
Jánoshalma lakos-
ságát, hogy az 
elmúlt hónap köze-
pétől ismét birtok-
ba veheti a nagy-
közönség a Sport-
csarnok játékterét. 
A parketta teljes 
egészében meg-
újult. Első osztá-
lyú minőségben 
készült el. Kérünk 
minden haszná-
lót, hogy a parketta 
megóvása érdeké-
ben kizárólag váltó 
cipőben lépjen be 
a játéktérre. 

Jánoshalmán átadásra került 
a térség első Naperőműve

Megújult a Sportcsarnok küzdőtere. Veszélyes fák kivágása
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2015. november 12-én este a Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztá-
lya meghívta a járáshoz tartozó települések önkormányzatainak vezetőit, képvise-
lő-testületi tagjait, hivatali ügyintézőket, intézményvezetőket a szépen felújított kor-
mányablakba.  

Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Bodroginé 
dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető bemutatta a szép számmal megjelent hallgató-
ságnak a kormányablakhoz tartozó helyiségeket és tájékoztatást adott az ügyfél-
szolgálat működéséről.  Raffai Julianna kormányablak vezető részletesen beszélt 
az azonnal intézhető ügyekről, a továbbításra kerülő beadványokról és azon ügyek-
ről, amelyekben a kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt. 

A kormányablak indulása előtt volt a hivatalban kihelyezett földhivatali, nyugdíj-
biztosítási ügyfélfogadás, amelyek megszűntek, mert szerepüket átvette a kormá-
nyablak.  

Elhangzott, hogy a kormány szándéka szerint az intézhető ügyek száma folya-
matosan növekedni fog, hamarosan az ezret is meghaladhatja majd, valamint jövő-
re több eljárás illetékmentes lesz.

A kormányablak a Jánoshalmi Járási Hivatal egyik osztályaként működik 7 fővel, 
a hét minden munkanapján van ügyfélfogadás, ezért az ügyfeleknek alig kell vára-
kozniuk. 

A kormányablak által nyújtott szolgáltatásokról folyamatosan tájékoztatják a járás 
lakosságát a helyi újságokban és a hivatal honlapján. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala KORMÁ-
NYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
e-mail: kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
  77/795-217    77/795-290    77/795-291   fax: 77/999-621
Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 7.00-17.00
kedd: 8.00-12.00
szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-18.00
péntek: 8.00-12.00

A Járási Hivatal  hírei
Minden kedves ügyfe-
lünknek egészségben, 

sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívá-

nunk. 

A 
Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási 

Hivatalának  
vezetöi és dolgozói

Kéknyelv betegség 
miatt elrendelt 
intézkedések

Kéknyelv betegség előfordulásának megállapítása miatt 
Kiskunhalas, Bócsa, Balotaszállás, Császártöltés, Mély-
kút, Imrehegy, Jánoshalma, Kéleshalom, Kunfehértó, 
Kelebia, Kiskunmajsa, Harkakötöny, Tompa, Pirtó, Zsana, 
Csólyospálos, Kisszállás, Szank, Tázlár, Tajó települések 
közigazgatási területén elhelyezett,  bluetongue-ra (kék-
nyelv betegség) fogékony állatokat tartó állatállományok 
esetében az alábbi intézkedést rendelem el.

A fenti települési  önkormányzatok esetében, ahol 
a megfigyelési zárlat alatt álló állományokban az intéz-
kedés alapjául szolgáló kitörés(ek)  2015. november 23.-
án megállapításra került(ek), ettől a dátumtól számítva 30 
napig kérődző állatot  /szarvasmarha, juh, kecske, bivaly/ 
vásárba beszállítani  tilos. Más állatfajok vásárba szállítá-
sát és kiállítását ez nem érinti.

 —  az állatállományokat a helyszínen a BKMKH Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosz-
tály által kijelölt állatorvosnak meg kell vizsgálni; és  
a betegségre gyanús állatokból a bluetongue megál-
lapítására irányuló laboratóriumi vizsgálat céljából a 
készenléti tervben meghatározott mintát venni, a vizs-
gálati mintát a Nemzeti Referencia Laboratóriumba 
(továbbiakban: NRL) elküldeni;
 —  nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, ame-
lyek elősegíthetik a kórokozó átvivő túlélését, vagy 
menedéket nyújtanak számára, elsősorban azokról a 
helyekről, amelyek kedveznek a kórokozó átvivő sza-
porodásának;
 —  a hatósági megfigyelés időtartama alatt bekövet-
kezett elhullás esetén annak okát fel kell deríteni, a 
betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat 
elvégezni, és vizsgálati anyagot az NRL-be küldeni.

Kiskunhalas 2015. november 25.

Tisztelettel:

dr. Tallós Bálint járási hivatalvezető nevében és megbí-
zásából:

dr. Maruzsenszki József
járási főállatorvos, osztályvezető  s.k.

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalánál 2015. október 
21. napjával kezdte meg működését a Kormányablak 
Osztály Jánoshalma Béke tér 1. sz. alatt az okmá-
nyiroda korábbi helyén. Ezen időponttól a Hatósági és 
Gyámügyi Osztály helyett a Kormányablak Osztályon 
történik az alábbi szociális ellátások igénylése ese-
tében a kérelmek benyújtása:
•	aktív korúak ellátása
•	egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
•	közgyógyellátás 
•	időskorúak járadéka
•	ápolási díj 
•	hadigondozotti járadék.

Milyen nyugellátással kapcsolatos kérelmeket 
lehet benyújtani a Kormányablakban? 

A Kormányablak Integrált ügyfélszolgálatán nyu-
gellátás témakörben elindítható ügytípusok:
•	az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem, 
•	a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megál-

lapítása iránti kérelem,
•	özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem, 
•	megváltozott munkaképességű személyek ellátá-

sa iránti kérelem, 
•	baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) 

megállapítása iránti kérelem, 
•	nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyilvántartott 

adatokba történő betekintés iránti kérelem, 
•	nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentések 

intézése, 
•	egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem

•	kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem.

Nagyon sokan érdeklődnek a kivételes nyugellátáse-
melés iránt, amely öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
személy részére állapítható meg, akinél a nyugellátás 
és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem 
haladja meg a 75.000 forintot, továbbá 3 éven belül 
kivételes nyugellátásemelésben nem részesült.

A Kormányablak a beérkezett kérelmeket továbbít-
ja az illetékes igényelbíráló szervnek érdemi ügy-
intézésre.

Szeretettel várjuk Tisztelt Ügyfeleinket a Kormá-
nyablakban!

Vállalkozóvá válás támogatása GINOP 5.2.1

Támogatás célja: A munkaerő-piaci programban a meghatározott feltéte-
leknek megfelelő álláskereső személyek vállalkozói készségének, hajlan-
dóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység 
beindítására való ösztönzése.

E támogatás tekintetében az Flt. és a kapcsolódó végrehajtási rendelet 
– az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra vonatko-
zó – rendelkezéseit a következő eltéréssel szükséges alkalmazni (megje-
gyezve, hogy a projekt célcsoportjához tartozók e programelemben attól 
függetlenül vehetnek részt, hogy rendelkeznek-e az Flt.-ben és végrehajtá-
si szabályaiban az adott támogatásra előírt feltételekkel):
Támogatás formája: a projekt keretében csak legfeljebb hat hónap idő-
tartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig ter-
jedő támogatás adható. Vállalkozóvá válás támogatása keretében tőkejut-
tatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerő-piaci programban.
Támogatás feltételei: A kérelmező

 — a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerző-
dést köt a járási hivatallal,
 — legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás 
alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges 
dokumentumokat (pl. vállalkozói igazolvány, az egyéni vállalkozók nyil-
vántartását vezető hatóságtól a nyilvántartásba vételről kapott igazo-
lás, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gaz-
dasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/
módosítás, társasági szerződés (alapító okirat), vállalkozói bankszám-
la/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek stb.),
 — vállalja, hogy valamennyi bankszámlájára azonnali beszedési megbí-

zást (inkasszót) engedélyez,
 — a támogatás iránti kérelmét a vállalkozói tevékenység megkezdése 
előtt benyújtja,
 — vállalja, hogy a járási hivatal kérésére a kérelem érdemi elbírálásához 
– az előírt kötelező mellékletein túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi 
szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, 
adásvételi előszerződés) benyújt a járási hivatal foglalkoztatási 
osztályára,
 — vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékeny-
ségét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és a 
támogatás folyósításának ideje alatt fenntartja. A kérelmező ezen idő-
szak alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátá-
sáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés a) pontjában meg-
határozott munkaviszonyt nem létesíthet.

A legfeljebb 6 havi támogatást nem lehet más
programokból (IGR keretén belüli egyéb programokból vagy mezőgaz-
dasági programokból stb.) való vállalkozóvá válási támogatásokhoz kap-
csolni.
         Vállalkozóvá válás támogatása GINOP 5.2.2
A támogatás az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként, elsősorban az 
álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.
Program célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi 
tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természe-
tes személyek. A felhívás mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik 
a vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűd-
del rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer 
regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevo-
náskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem 
oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

A program részcéljai:
 — - életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással 
történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanács-
adás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
 — - élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létreho-
zásának elősegítése pénzügyi támogatással 
 — - a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a 
munkahelyteremtés elősegítése;
 — -A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens 
mentén valósulnak meg. 

Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben 
tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, kiválasztá-
sára, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt 
történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első 
komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphat-
ják meg, a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerez-
hetik az lapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdál-
kodással és irányítással kapcsolatos ismereteket,megismerhetik a vállal-
kozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá 
vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresz-
tül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási idő-
szakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak 
a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításá-
hoz. A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendel-
kező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen 
elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, 
vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támoga-
tása céljából, 10% önrész mellett.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

Miben segíti a kormányablak a jánoshalmi járás lakosságát?

Milyen szociális kérelmeket lehet benyújtani a Kormányablakban? 

Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében igénybe vehető vállalkozóvá válás támogatásokról 

mailto:kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
az „Út a munkaerőpiacra”

(Gazdaságfejlesztési és Innovációs Opera-
tív Program 5.1.1-15 /  Versenyképes Kö-

zép-Magyarország Operatív Program 8.1.1-
15) munkaerő-piaci programról

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást kö-
vetően hazánk jogosulttá vált igénybe venni 
azokat a támogatási formákat, amelyeket a 
közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen 
támogatási forrás az Európai Szociális Alap 
(ESZA), amelynek többek között fontos cél-
kitűzése, hogy csökkentse a tagországok 
munkanélküliségét. Az ESZA támogatja az 
„Út a munkaerőpiacra” elnevezésű munka-
erő-piaci programot, mely személyre szabott 
szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kí-
vánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illet-
ve visszajutást. A munkaerő-piaci program 
lebonyolítói a kormányhivatalok, szorosan 
együttműködve a járási hivatalokkal.

Kiknek segít a munkaerő-piaci  
program?
A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 
év közötti nyilvántartott álláskeresőkre, szol-
gáltatást igénylőkre, közvetítést igénylőkre, 
inaktívakra (a felkutatáskor/jelentkezéskor 
az állami foglalkoztatási szerv nyilvántar-
tásában általában még semmilyen módon 
nem szereplőkre) és azokra a verseny-
szférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra 
céloz, akiknek elhelyezkedése az állami 
foglalkoztatási szerv megítélése szerint je-
len munkaerő-piaci program segítségével 
mozdítható elő.
Munkaerő-piaci szempontból a bevonás so-
rán előnyben részesítendők a fentiek közül a 
kiemelt csoportba tartozók, azaz a
−	25-30 év közötti pályakezdő álláske-

resők,
−	az alacsony iskolázottságú nyilvántartott 

álláskeresők,
−	a gyermekgondozást és hozzátartozó 

ápolását követő újrakezdés nehézsé-
geivel küzdő nyilvántartott álláskeresők 
(azok a nyilvántartott álláskeresők, akik 
a projektbe való belépést megelőző 12 
hónapon belül terhességi-gyermekágyi 
segélyben/csecsemőgondozási díjban 
részesültek; illetve gyermekgondozási 
segélyben, gyermekgondozási díjban, 
gyermeknevelési támogatásban, ápo-
lási díjban részesültek, vagy jelenleg is 
részesülnek.)
−	a tartósan (legalább 6 hónapja) nyilván-

tartott álláskeresők,
−	az 50 év feletti nyilvántartott álláske-

resők,
−	a közfoglalkoztatásból a versenyszférá-

ba visszavezethetők.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogszabá-
lyok szerint:
−	álláskereső az, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szüksé-

ges feltételekkel rendelkezik (a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tör-
vény alapján munkaviszonyt létesíthet) 
és

2. oktatási intézmény nappali tagozatán 
nem folytat tanulmányokat és

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, va-
lamint rehabilitációs járadékban, meg-
változott munkaképességű személyek 
ellátásaiban nem részesül és

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő 
munkaviszony kivételével munkavi-
szonyban nem áll, és egyéb kereső 
tevékenységet sem folytat és

5. elhelyezkedése érdekében az állami 
foglalkoztatási szervvel együttműködik 
és

6. akit az állami foglalkoztatási szerv ál-
láskeresőként nyilvántart.

A nyilvántartott álláskeresők 
figyelmét felhívjuk arra, hogy:
a foglalkoztatás elősegítéséről és a mun-
kanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 54. § (9) f) pontjában rögzített, hogy 
a nyilvántartott álláskereső együttműködési 
kötelezettségei arra is kiterjednek (amellett, 
hogy például megfelelő képzést, szolgálta-
tást, állásajánlatot köteles elfogadni), hogy 
részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást 
elősegítő munkaerő-piaci programban. Az 
álláskeresőként való nyilvántartásba vétel-
ről, valamint a nyilvántartásból való törlés-
ről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet 2.§ 
(6) bekezdése kimondja, hogy az Flt. 54. 
§ (9) bekezdés f) pontjában meghatározott 
munkaerő-piaci programon az európai uniós 
forrásból megvalósuló programokat is érte-
ni kell. Amennyiben a célcsoportba tartozó 
személy e számára megfelelő munkaerő-pi-
aci programban való részvételt visszautasít-
ja, az Flt. 58.§ (5) d) pontja alapján ez az 
együttműködési kötelezettsége megszegé-
sét jelenti, ami az álláskereső nyilvántartás-
ból való törléséhez vezet az Flt. 54.§ (14) 
bekezdés e) pontja szerint.
A közfoglalkoztatásban lévők figyelmét 

felhívjuk arra, hogy:
a foglalkoztatás elősegítéséről és a mun-
kanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 54. § (13) bekezdésében rögzített, 
hogy a közfoglalkoztatott a közfoglalkoz-
tatás időtartama alatt köteles elfogadni az 
állami foglalkoztatási szerv által részére fel-
ajánlott, megfelelő munkahelyet. (A törvény 
25. § (2) bekezdése szerint megfelelő a 
munkahely, ha  az álláskereső az egészségi 
állapota szerint a munka elvégzésére alkal-
mas, ha a várható kereset az álláskeresési 
járadék összegét, illetőleg - amennyiben az 
álláskeresési járadék összege a kötelező 
legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kö-
telező legkisebb munkabér összegét eléri, 
és ha a munkahely és a lakóhely közötti na-
ponta - tömegközlekedési eszközzel - törté-
nő oda- és visszautazás ideje a három órát, 
illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és 
tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi 
álláskereső esetében a két órát nem haladja 
meg, és ha az álláskereső foglalkoztatása 
munkaviszonyban történik. A törvény 25.§ 
(5) bekezdése szerint az előbbi feltételek-
nek megfelelő, rövid időtartamú munkalehe-
tőség is felajánlható.)

Nem lehet a munkaerő-piaci programba 
vonni azt a személyt, aki bár egyéb jel-
lemzői alapján a célcsoportok valamelyi-
kébe tartozhatna, de
−	aki még közfoglalkoztatásban van,
−	aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Fog-

lalkoztatási Alaprészének decentralizált 
keretéből, valamint képzési keretéből 
támogatásban részesül,
−	aki támogatott vagy támogatás nélküli 

foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban, 
vagy bármely forrásból megvalósuló 
nappali tagozatos oktatásban/képzés-
ben vesz részt
−	akinek állami foglalkoztatási szerv által 

folyósított és jogerős határozattal visz-
szakövetelt, támogatással összefüggő 
fizetési kötelezettsége áll fenn,
−	aki az adott kormányhivatal adott „Út a 

munkaerőpiacra” munkaerő-piaci prog-
ramjának adott programlépcsőjében 
egyszer már részt vett,
−	aki az „Út a munkaerő-piacra” kiemelt 

projekt keretében megvalósuló munka-
erő-piaci program egy másik kormány-
hivatal által bonyolított részprojektjében 
vesz részt,
−	aki másik kormányhivatal által bonyo-

lított munkaerő-piaci programban vesz 
részt,
−	aki más, hasonló célú ESZA projekt 

egyidejű résztvevője, (kivéve adóked-
vezményekkel kapcsolatos projekt),
−	akivel összefüggésben a kormányhiva-

tal által korábban indított bármely pro-
jektet, illetve projektszakaszt érintően a 
nyomon követés nem zárult le (Például 
ha a TÁMOP 1.1.2, vagy Ifjúsági Ga-
rancia munkaerő-piaci programok 180. 
napi hatásvizsgálata még nem zárult le. 
Az Ifjúsági Garancia Rendszerben való 
részételhez, azaz lemorzsolódáshoz/
ajánlattételhez kapcsolódó 3 hatásvi-
zsgálat nem tartozik ide, az nem kizáró 
ok.),
−	aki a TÁMOP, vagy GINOP munka-

erő-piaci programok  keretében szak-
képesítést vagy munkakör betöltéséhez 
szükséges képesítést szerzett ÉS bér-
támogatásban/bérköltség támogatás-
ban/vállalkozóvá válási támogatásban 
részesült ÉS a programból történő ki-
lépést követően kevesebb mint egy év 
telt el.

A munkaerő-piaci program 
által nyújtható szolgáltatások, 
támogatások:

A program szolgáltatási és támogatási 
programelem-kínálatából olyan segítő te-
vékenységek választhatók ki a résztvevők 
számára, amelyek a képzést, a támogatott 
foglalkozást, valamint a vállalkozóvá vá-
lást, illetve e támogatások igénybevételét 
segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárul-
nak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek 
javításához, személyes fejlődéséhez. Az 
állami foglalkoztatási szerv és az egyén kö-
zös elképzelése alapján kerül sor az egyéni 
programot tartalmazó megállapodás aláírá-
sára, ebben a dokumentumban rögzítik a 
lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos 
tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vál-
lalt kötelezettségeket.

Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat 
majd, akiknek az Európai Unió által támo-
gatott munkaerő-piaci programmal megva-
lósulhat elhelyezkedése, vagy vállalkozóvá 
válása. Kérjük, további kérdéseivel forduljon 
bizalommal az állami foglalkoztatási szerv-
ként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osz-
tályának munkatársaihoz.

 A Városi Egészséghét rendezvényeit az idei évben is, az Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársai szervezték, november 9-étől 14-éig. A programok a város minden korosz-
tályát igyekeztek megszólítani, így a hét az Egészség Tudat Kiállítással kezdődött, mely-
re elsősorban a felső tagozatos diákokat vártuk. A keddi napon a mozgásé volt a fősze-
rep, melyre Béres Alexandra, fitnesz világbajnok érkezett városunkba, valamint az idősek 
otthonában biztosítottunk gyógytornát, masszázst. Szerdán, professzor dr. Bagdy Emő-
ke teltházas előadása, minden résztvevő számára használható praktikákat kínált, a stresz-
sz levezetésére. Csütörtökön, egy rendhagyó előadásra vártuk az érdeklődőket, mely-
nek témája az immunrendszer működése, és annak védelme volt. A programon felszólal-
tak, dr. Lukács Miklós immunológus, dr. Benkő Zsolt gyógyszerészünk, Ördög Nóra műsor-
vezető és Szandi énekesnő. Pénteken az óvodásoké, és alsó tagozatos gyerekeké volt a 
főszerep, akik a Hahota színház előadásán voltak, majd Szabó Gáborral, mindenki számá-
ra könnyű, vízi torna foglalkozással zártuk a napot. Szombaton dr. Király Ibolya vezetésé-
vel csatlakoztunk a Diabétesz Világnaphoz, melynek keretében egész napos rendezvény-
re várták az érdeklődőket.

Bízunk benne, hogy a programokon részt vevők, sok új és hasznos információval, a bát-
rabbak egy kiadós mozgással is gazdagabbak lettek a hétvégére.

Szarvasné Tompa Zsuzsanna szakmai vezető

Egy hét az egészség jegyében

Karácsonyi 
hangverseny

lesz december 
20-án, vasárnap 
délután 5 órakor 
kezdően a Szent 

Anna templomban. 
Az egyház 

adományokat a 
karácsonyi szeretet 

ebédhez való 
hozzájárulásként  

elfogad 
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Közlemény:
Scherer Petra induló mezőgazdasági vállalkozó, a 24/2015. (IV. 28.) MvM 
rendelet alapján a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. év-
ben igényelhető támogatások jogcímre (EMVA 6.122.01.01), 2015. 06. 01. 
napján pályázatot nyújtott be és ennek keretében 2015. 10. 12.-én, indított 
mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 eurónak megfelelő 12.621.600 
forint összeg támogatást nyert. A vállalkozás székhelye Borota, főtevé-
kenysége juhtartás és tenyésztés. A vállalkozó célja a támogatás felhasz-
nálásával egy hosszú távon versenyképes  mezőgazdasági vállalkozás 
megalapozása, mely a következő öt évben két munkahelyet hoz létre és  
hozzájárul a térség  fejlődéséhez, a népesség megtartásához.

Kovács Zoltán: 
Több kérdésem 
is van. Első, hogy 
a Mélykúti úton a 
sarki kisbolttól a 
vasút oldala felöli 
járdára lehetne-e 
egy szilárd burko-

latú járdát készíteni? Kérdezem, 
hogy mi a helyzet azzal a nyitott 
csatornarésszel, ami járda mellett 
van? Következő kérdésem, hogy 
a tükörnél lévő csomópont ügyé-
ben van-e esetleg lámpás csomó-
pont vagy körforgalom kialakítására 
lehetőség?  Sokan vakra megyünk 
át a kereszteződésben, vélemé-
nyem szerint nagyon balesetveszé-
lyes. Igaz az iskoláknál a gyer-
mekek átkelését reggelente pol-
gárőrök segítik, de van-e lehetőség 
egy gyalogátkelőhely kiépítésére a 
Hunyadi Iskolánál? Sokszor a pol-
gárőrök felszólítására sem hajlan-
dóak az autósok megállni.

Czeller Zol-
tán polgármes-
ter: Az vasútállo-
más hátsó kapu-
jánál a Mély-
kúti út és a járda 
közötti rész fel-
újítása, illetve a 

mellette lévő nyílt árok rendbeté-
teléről van szó, erre a két kérdés-
re adott válasz összekapcsolható. A 
nyílt árok munkálatai még folyamat-
ban vannak, ott egy új csapadék-
víz elvezető árok kerül kialakításra, 
mert a jelenlegi árok nem megfelelő 
helyen van. A környéken lakók tud-
ják, hogy mennyi probléma volt az 
utóbbi időben a csapadékvíz elve-
zetéssel. Az úttest alatti elveze-
tő rendszert tisztítani kellett, mert 
nem folyt el a víz, felgyülemlett az 
egyik oldali árokban a Mélykúti út 
elején. Az árkok helyreállítását egy 
átfogó területrendezéssel kötöt-
tük össze. A legfontosabb felada-
tok már elvégzésre kerültek, a víz 
már elfolyik, még egy rövid szakasz 
van, amit javítani kell. Juhász Zsolt-
tal legutóbbi vezetői értekezleten 
egyeztettem a kérdésben ő decem-
ber első-második hetére jegyez-
te elő a további munkákat, a föld-
kupacok elszállítását, és a végső 
kialakítást. A járdák, utak felújításá-
val kapcsolatban elmondható, hogy 
a város költségvetéséből csekély 
mértékben van erre lehetőség, az 
önkormányzatok számára elérhető 
megyei források, (TOP források=-

Területi Operatív források), pedig 
még nem kerültek kiírásra. Tud-
juk, hogy egy terv annyit ér ameny-
nyit megvalósítanak belőle, ezért 
folyamatosan felülvizsgáljuk, aktua-
lizáljuk az elképzeléseinket. Igyek-
szünk mielőbb megoldani az Ön 
által említett járda építés problémá-
ját is. A körforgalom ügyében nem-
régiben egyeztettünk a közútkezelő 
munkatársaival a helyszínen. Ered-
ményes volt az egyeztetés, a közút 
kezelőjének és az önkormányzat-
nak közös a célja: elkerülni a bal-
eseteket ebben a kereszteződés-
ben. A körforgalom elhelyezésére 
már készültek tervek, ezeket aktua-
lizálni kell. Tény, hogy a Bajai út bal 
oldalán lévő sarki ház (ún. Schmer-
zel ház) útban lesz a kialakításkor, 
itt bontani, de előbb a tulajdonvi-
szonyokat kell rendezni. Az önkor-
mányzatnak ingatlanrészt kell még 
vásárolni a több tulajdonú ingatlan-
ban. Az iskolák környékén kialakí-
tandó gyalogos átkelőhelyek kiépí-
téséhez megfelelő közvilágítást kell 
biztosítani, és az engedélyeket kell 
beszerezni. Az új pályázati rend-
szerben a közút kezelője nem biz-
tosít erre forrásokat, ezt az önkor-
mányzatnak kell. A DÉMÁSZ enge-
délyével a gyalogos átkelő helye-
ken, új oszlopot kell kihelyezni, ami 
eljárásrendileg nem könnyű, de 
nem is lehetetlen. Mind a két álta-
lános iskolánál az a célunk, hogy 
megfelelő forrást keressünk -akár 
pályázati forrást is- és a gyerme-
kek biztonsága érdekében kialakí-
tásra kerüljenek az átkelők. Elértük 
a közút kezelőjével való tárgyaláso-
kon azt is, hogy az Egészségügyi 
Központtól a Katolikus Iskola sarká-
ig a forgalom sebessége korlátoz-
va legyen, egy 40 km/h sebesség 
korlátozó táblát helyeznek ki. Kér-
dezem, hogy elfogadja-e a választ?

Kovács Zoltán elfogadta a 
választ.

Rendek Csa-
ba: Évek óta 
fennálló és a mai 
napig meg nem 
oldott csendhá-
borítási problé-
mával kapcso-

latban szeretnék felszólalni. Úgy 
tudom a magyar alaptörvényben 
rögzített, illetve minden állampol-
gárt megillet a pihenés joga, ebben 
az alkotmányos jogban vagyunk 
mi korlátozva a Széchenyi utca 

55 szám alatt üze-
melő Royal Sörö-
zőben tartott ren-
dezvények miatt. 
Ebben az ügy-
ben kérjük polgár-
mester úr, a Kép-
viselő-testület és 
Őrsparancsnok úr 
segítségét. Ugyan-
is havi rendsze-
rességgel, immá-
ron több éve olyan 
zenés, táncos ren-

dezvények kerülnek megrendezés-
re, ami az összes környékben lakó 
szomszédot zavarja. Mind a kocs-
mából kiszűrődő erős hang, illetve 
az ott tivornyázó vendégek viselke-
dése. Mindemellett több alkalom-
mal közerkölcsi és köztisztasági 
problémák is felmerültek a rendez-
vények kapcsán. Aki fel merte vál-
lalni próbálta egyénileg megoldani 
ezt a problémát, sajnos nem sike-
rült. Nagy Istvánt képviselő urat 
bíztuk meg a probléma megoldá-
sának képviseletével.  8 ingatlan 
tulajdonos írt alá egy megbízó leve-
let az képviselő úr részére, hogy 
nevünkben teljes jogkörrel eljárjon 
illetve 6-an jelezték, hogy aláír-
ják, ha szükség lesz rá. Folyamat-
ban van már több ügy is, és csak 
azért mondtuk el a problémát, hogy 
ne érjen vád bennünket hogy nem 
akartuk helyileg megoldani. Nem 
várok, választ azt kérem, támogas-
sák az ügy pozitív megoldását.

Czeller Zoltán polgármester: 
Nagy István képviselő a Képvise-
lő-testületnek jelezte ezt a problé-
mát. Megkérem dr. Benda Dénes 
főjegyző urat tájékoztassa a jelen-
lévőket arról, hogy az Önkormány-
zatnak milyen hatásköre van ebben 
a kérdésben. Van e hatásköre dön-
teni? Hangozzon el az is, hogy 
melyik hivatali szervhez kell fordul-
ni az érintett lakosságnak, hogy ez 
a probléma megoldódjon.

Dr. Benda 
Dénes címzetes 
főjegyző: Meg-
bízást kaptam a 
Képviselő-tes-
tület bizottsága-
itól a szórako-

zó helyek nyitva tartását korláto-
zó (22 órakor zárjanak be) rende-
let tervezet elkészítésére, amit el is 
készítettem. Természetesen csak 
egy objektumra nem lehet rende-
letet alkotni. A rendeletet ki kell ter-
jeszteni minden olyan objektumra, 
amely szolgáltatásokat, üzleti tevé-
kenységet végez. A rendelet terve-
zetet meg is küldtünk minden érin-
tett vendéglátó-ipari egység tulaj-
donosának, ugyanakkor részt vet-
tek azon a Képviselő-testületi ülé-
sen, ahol tárgyaltuk a rendelet ter-
vezetet. Az ott elhangzottak alap-
ján a Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy ezt a rendeletet nem hoz-
za meg. Más megközelítésben az 
önkormányzat képviselő-testületé-
nek nincs hatásköre. Az illetékes 

hivatal (ami nem az Önkormányzat, 
hanem a Járási Hivatal) szabály-
sértési bírságot szabhat ki, a lakos-
sági feljelentés alapján pénzbírság 
szabható ki, aminek a felső határa 
150.000 Ft. Jelen pillanatban 3 eljá-
rás van folyamatban. Ezek bírsága 
összességében 450.000 Ft, aminek 
érvénybe lépése minden bizonnyal 
korlátozná a rendezvények szerve-
zését. Úgy gondolom, a bírság, a 
rendőrségi feljelentés, és ha a tanú-
kat is fel tudják sorakoztatni a sza-
bálysértési eljárásban, akkor ez ele-
jét veszi annak, hogy ezek a problé-
mák a jövőben előforduljanak. 

Czeller Zoltán polgármester: 
Összefoglalva az eddig elhangzot-
takat, az Önkormányzat lehetősége 
a rendelet alkotás lett volna, de az 
érintett szórakozó helyek tulajdono-
sai tiltakoztak ellene. Megjegyzem, 
ez érthető, mert minden szórako-
zó helyet büntetett volna a rende-
let, egy vétkes miatt. Mivel a csend-
háborítás szabálysértés, ez ügyben 
a Járási Hivatal az illetékes. Az a 
megoldás, hogy a lakosok a Járá-
si Hivatalhoz fordulnak. Kérdezem, 
hogy elfogadják-e a válasz?

Rendek Csaba nem fogadja el 
a választ.

Rendek Csaba : Nem az a cél 
hogy minél magasabb összeggel 
megbüntessük bárkit, hanem az 
hogy megoldást találjunk egy prob-
lémára. A célunk hogy rend legyen, 
béke legyen, nyugodt körülmények 
között tudjunk pihenni, és másnap 
dolgozni és iskolába menni.

Czeller Zoltán polgármester  
.Akkor végképp nem értem, ha 
Önnek sem az a célja, hogy bün-
tessen, akkor miért nem fogadható 
el, hogy az önkormányzat Képvise-
lő-testületének sem ez volt a célja? 
Még egyszer megerősítem, a Kép-
viselő-testület nem akart egy olyan 
rendeletet meghozni, aminek beve-
zetésével nem csak a vétkes vállal-
kozót bünteti, hanem Jánoshalma 
összes szórakoztató helyének tulaj-
donosát. És még egyszer aláhúzom 
a megoldást, az illetékes hivatal a 
Járási Hivatal. Amennyiben a kör-
nyező ingatlanok tulajdonosai Nagy 
István képviselőt bízták meg az 
ügyintézéssel, a járáshoz forduljon.

Rendek Csaba: Ezek a rendez-
vények nem nyitvatartási időben 
zajlanak, hanem 18-06-ig zajla-
nak, ha szólunk, akkor tájékoztat-
nak róla bennünket, hogy magán-
rendezvény.

Czeller Zoltán polgármester: 
Éppen ezért tartozik a szabálysérté-
si kategóriába. Ezt Ön is tudja, min-
den esetben azokkal van baj, akik 
nem tartják be a szabályokat. Úgy 
ítélem meg, hogy az ügy a mai nap 
történéseivel még nem zárult le.

K á r á s z 
Tamás: Mint tud-
juk Jánoshalmán 
is megalakult a 
Jobbik Ifjúsági 
tagozat, mely-

nek elnöke én vagyok. Polgármes-
ter úrtól kérdezem, hogy a fiatalok-
nak van-e tervezhető jövő? Miért 
vetették el az ifjúsági önkormányzat 
lehetőségét?

Czeller Zoltán polgármester: 
Hogy a fiataloknak van-e tervez-
hető jövője, erről az a vélemé-
nyem, hogy az elődeim, Szakál 
Lajos, Kiss György, Rapcsák And-
rás, és jó magam is azon igye-
keztünk, hogy olyan létesítménye-
ket építsünk, olyan körülménye-
ket teremtsünk, olyan programo-
kat szervezzünk, ahol a fiatalok jól 
érzik magukat. Csak az elmúlt 9 
évben visszagondolva, a művelő-
dési központ korszerűsítése, (szín-
ház, 3D-s mozi, koncertek, sporto-
lási és egyéb szabadidős progra-
mok) a közösségi szolgáltatásokat 
nyújtó épületek felújítása, mind a 
fiatalok komfortérzetének javítását 
célozta, hogy jól érezzék magukat 
itthon. Van kulturált kikapcsolódási, 
szórakozási lehetőségük. Pályáza-
tokból a 2007-2014 között erre volt 
lehetőség. Az új pályázati ciklusban 
lesz az önkormányzatnak először 
lehetősége arra, hogy közvetetten 
(mivel az Önkormányzat nem gaz-
dasági szereplő) munkahelyek léte-
sítését elősegítse. Magyarország 
Kormányának kiemelt programjá-
ban az szerepel, hogy az Uniós for-
rások 60%-át a gazdaság fejleszté-
sére kell fordítani, ehhez igazodik 
az Önkormányzatunk is. A János-
halmi Önkormányzat egy Agrár-lo-
gisztikai központot tervez létrehoz-
ni, ahol a megtermelt gyümölcs 
tárolása, és értékesítése folyik, a 
Mélykúti Önkormányzat egy szár-
nyas baromfi feldolgozó, üzemet. 
Azáltal hogy lesz tároló helye és 
piaca az itteni gyümölcsöknek, 
zöldségeknek, több család meg-
élhetése lesz biztosított. De egyé-
nek számára is lesz sok pályázat az 
agráriumban, ültetvények telepíté-
sére, gépek vásárlására, egyre több 
családnak, fiatalnak lesz lehetősé-
ge fejlődni, pl. a fiatal gazda pályá-
zatban. Elindul egy olyan folyamat, 
amely a fiatalok jövőjét tervezhető-
vé teszi. Ezen túlmenően a vállalko-
zásoknak, kereskedelmi egységek-
nek, mezőgazdasági tevékenysé-
get folytatók nagyobb termelő egy-
ségeknek is lesz lehetősége fej-
lesztésére, új beruházásokra, ezál-
tal megélénkül a gazdaság. Minde-
zek együttesen azt eredményezik, 
hogy a fiatalok itt találjanak munkát, 
megélhetést, itt alapítsanak csalá-
dot, Magyarországon, Mélykúton, 
Kéleshalmán, Jánoshalmán.

Kérdés volt az Ifjúsági Önkor-
mányzat megalakítása. Ebben az 
ügyben megkérdeztem az érintet-
teket, az iskolák igazgatóit. Az volt 
a válasz, hogy nem kívánnak egy 
újabb ilyen ifjúsági szervezetet lét-
rehozni, mert a jelenlegi működése 
teljesen kielégíti az igényeket. Sem 
szándék, sem pénz nincs arra, hogy 
egy újabb szervezet működésképes 
legyen. Az a véleményem, hogy az 

iskolákban pártpolitikától mentes-
nek kell lenni minden ilyen tevé-
kenységnek.

Kárász Tamás: Köszönöm a 
választ, de kérem, hogy ne vessük 
el a lehetőséget, esetlegesen az 
iskolán kívül.

Kárász Tamás elfogadja a 
választ.

Dr. Benda Dénes: Szeretném 
megkérdezni, hogy ennek az Ifjúsá-
gi Önkormányzatnak mi volna a cél-
ja, mit szeretnének megvalósítani? 
Azt gondolom, hogy az Önkormány-
zat alternatívában mindent biztosít, 
a lehetőség megvan. Csak az Önök 
aktivitása szükséges ahhoz, hogy 
megtegyék, feladat van bőven, tár-
sadalmi munka is aminél szívesen 
vennénk a segítséget.

Kárász Tamás: Köszönöm a 
választ. Szeretnék a közéletben 
részt venni, szeretnénk tanulni az 
idősebbektől, szeretnénk közt vál-
lalni.

Juhász Anikó: 
Mint a humán és 
az ifjúsági osz-
tály vezetője, 
nagyon szíve-
sen látjuk Önö-
ket, ajánlják fel 
a segítségüket. 

Lehetőség van kiállítás, Jánoshal-
mi Napok, rendezvények szerve-
zésében, és még sok más teendő 
kapcsán.

Ferenczi Lász-
ló: Örömmel hal-
lottam a beszá-
molóban fejlesz-
tési terveket, 
munkahelyterem-
téshez a lakhatás 
is szükséges len-

ne, talán összefügg a munkahe-
lyekkel. Esetleg a Fecskeház építé-
se és bővítése a fejlesztési elképze-
lésekben nem szerepel?

Czeller Zoltán polgármester: 
Konkrétan így Fecskeház formájá-
ban megfogalmazva, leírva ez nem 
szerepelt a tervekben, hanem más 
módon képzeltük ezt a problémát 
megoldani. Lakatlan épületeket ter-
veztünk megvásárolni, felújítani és 
ide visszacsábítani a fiatalokat. A 
lényeg ugyanaz, de ha erre alkal-
mas terület adódik még nem lehe-
tetlen a Fecskeház forma sem.

Ferenczi László elfogadja a 
választ

Czeller Zoltán polgármester: 
Tisztelettel megköszönöm a lakos-
sági kérdéseket, hozzászólásokat, 
amelyekkel hozzásegítették a Kép-
viselő-testület tagjait, az Önkor-
mányzat dolgozóit, hogy munkáju-
kat továbbra is az Önök megelége-
désére végezzék!

A Képviselő-testület a közme-
ghallgatást befejezte, Czeller Zol-
tán polgármester az ülést bere-
kesztette.
Forrás:  a közmeghallgatá-
son készült jegyzőkönyv. 

Lakossági kérdések, felszólalások a novemberi közmeghallgatáson

Állampolgársági eskűtétel
December 3-án két új 

állampolgárral gyarapo-
dott Magyarország. Czel-
ler Zoltán polgármester 
előtt két délvidéki honfi-
társunk tett állampolgár-
sági esküt. Miind ketten 
Becsén születtek, azon-
ban egyikük a tartomá-
nyi székvárosban dolgozik 
informatikusként. A másik 
újdonsült kettős állampol-
gár Becsén dolgozik, és 
él családjával. Az ő felnőtt 
korú gyermeke már koráb-
ban letette az állampol-
gársági esküt, ugyancsak 
Jánoshalmán. 

Mint mondták már rég-
óta várták ezt az ünnepi 
alkalmat. Örömmel tölti el 
őket az eskütétel. 
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VÍZIKÖZMŰ-
TÁRSULATI TAGOK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdekelteket, hogy a csatorna beruházáshoz 
kapcsolódó házi bekötéseket 2015.04.01-től 2015.12.04-ig végez-
tük az idei évben. (2016 tavaszán még folytatjuk a házi bekötéseket) 
Ez idő alatt több, mint 2300db bekötést valósítottunk meg az Önök 
segítségével. Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni a köz-
reműködését a kivitelezés során. Reméljük sok háztartáson segít 
a meglévő szennyvízelvezetés. Tudjuk, hogy a város nagyot lépett 
előre a környezetvédelem terén, de feladat maradt az elkövetkezen-
dő évre, évekre is. A Társulatnál azon leszünk, hogy erről tájékoz-
tassuk tagjainkat. 
Minden tagunknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerek-
ben gazdag új évet kívánunk!

FIGYELEM! UTOLSÓ LEHETŐSÉG A 
HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSÉRE!

A Társulat kéri még azon tagjait, akiknek elmaradása van, vagy 
nem fizetett még érdekeltségi hozzájárulást, hogy 2015.12.15-ig  

feltétlen keresse fel az ügyfélszolgálati irodát. 
Még befizetheti, még köthet 

részletfizetést!
A házi bekötések kivitelezését csak a megfizetett érdekelt-
ségi hozzájárulás igazolása után végezzük el!

2015.12.15. után a jogszabályok értelmében  
a tartozásokat átadjuk a jegyzőnek.

Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. (Volt kollégium)
A telefonszám változatlan marad.

Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, szerda, péntek 08.30-12.00 óra között
Kedd 13.30-17.00 óra között

Csütörtök szünnap

Előző számunkban bemutattuk városunk targoncaszervizét és ismertettük 
történetét. Most pedig kicsit többet szeretnénk arról megtudni, hogy milyen 
feladatokkal kell megbirkózni a munkatársaknak, milyen tapasztalataik van-
nak a fiatalok foglalkoztatásában és mik a fejlődés irányai. A válaszokat 
Andris Árpád ügyvezető adta.
JHN: - Múlt számunkban már érintettük a témát, kérlek pár szóban 

ismertesd mit tartasz fontosnak a ti vállalkozásotok esetében, mitől 
működtök?

AÁ: - Legfontosabb a megfelelő tudású munkaerő, mert a gépek javítá-
sa, de az alkatrészek beazonosítása is szaktudást igényel. Rutinos 
munkatársak nélkül nem megy. Lényeges még a megfelelő eszközök, 
segédanyagok biztosítása minden dolgozó részére és a jó szervezés. 

JHN: - Említetted, hogy dolgoztok már fiatalokkal, milyen példát tudsz 
erre mondani?

AÁ: - Jó és rossz példát is tudok természetesen. Régebben felvettünk 
pályakezdő autószerelőket, az elvárásunk pedig túl nagy volt. Pár hét 
után már követeltük az önálló munkavégzést - a könnyebb feladatokat 
kiválasztva nekik. Sajnos gyorsan kiderült, hogy ők nincsenek erre felké-
szülve. Akkor nem engedhette meg magának a vállalkozás, hogy csak 
egy rutinos szakember tanulójaként foglalkoztassuk őket. Ehhez hozzá-
tartozik az is, hogy nem szerzik meg a tanulók azt a gyakorlati tudást, 
ami régebben általános volt. Egy szerelőnek készülő diáknak nagyon 
sokat kellene javítania, otthon, az iskolában vagy gyakorlati helyén! A 
pályakezdő alkalmazása annál nehezebb, minél kisebb gyakorlati tudá-
sa van. Nehéz megtalálni az egyensúlyt, amikor a tudás, munka nehéz-
sége és fizetés mind egymástól függenek. A vállalkozások felelőssé-
ge persze nagy, hozzá kell nekünk is járulni a szakképzéshez. Régeb-
bi hibáinkat beismerve ezért azon dolgozunk, hogy érdeklődő fiatalok-
kal minél hamarabb foglalkozzunk, ők pedig tapasztalatokat szerezze-
nek és pénzt is keressenek. A vállalkozásunk is elég nagy már ahhoz, 
hogy jusson erre is idő.
Jó példát a helyi egyetemistákkal végzett munkáról tudok mondani. Évek 
óta együtt dolgozunk két diákkal. Ők mindig jöttek, amikor idejük enged-
te. Amikor beosztásuk szerint ráértek iskolaidőben is, máskor pedig szü-
nidőben.  Egyikük végzős villamosmérnök hallgató, már 2011 óta segít 
nekünk. Kezdetben több szöveget fordított saját tudásanyagunkba, segí-
tett a bonyolult számítógépes programkészletünk bővítésében és kar-
bantartásában. Érdekeli a targoncajavítás is, szívesen dolgozik a sze-
relőkkel, ha kell még egy szabad kéz vagy segítség egy angol nyelvű 
hibakód értelmezésében. Pár hónappal ezelőtt egy műhelyünkbe beszál-
lított Still elektromos targonca hibáját ő állapította meg. A kapcsolási rajz 
és gép működésének megértése után megállapította, hogy a vezérlőe-

lektronikák tápegysége rossz. Az elektromos targoncákra jellemző-
ek az újabban váltóáramú vezérlőeletronikák, CAN kommunikáció, 
javításuk során pedig használunk oszcilloszkópot vagy szigetelési 
ellenállást vizsgáló műszert is. Így ez neki is egy érdekes terület, 
ahol van lehetőség szakmai fejlődésre.

Másik diákunk programtervező informatikusnak tanul és szintén 
nagy segítségünkre van. Segít nekünk apró-cseprő gondjainkban 
a nyomtatótól a vevőszolgálati szerver beállításáig, de ennél sok-
kal messzebb is eljutottunk. Jó példa a nekünk legfontosabb terü-
lethez, az alkatrészkereskedelem fejlesztéséhez kapcsolódó mun-
kája. Szerettük volna tudni, hogy melyik targoncából és építőgép-
ből mennyi van. Vannak gyakori és ritkább típusok, de a pótalkat-
részek raktározásához fontos tudni, hogy mihez érdemes mondjuk 
egy hidraulikaszűrőt tartani és mihez nem. Mivel ezeknek a mun-
kagépeknek nincs rendszáma és regisztrációja, illetve építőgépek 
esetén lassú járműként, piros rendszámként regisztrálják őket, így 
nem lehetett arról tájékozódni, hogy melyik gyártmányból mennyi 
van Magyarországon vagy másutt. A gyártók szintén nem adnak 
ki a kezükből olyan kimutatásokat, ahol szerepelne az eladott 
gépek mennyisége. Így felmerült a kérdés, hogy mi alapján tudunk 
erre következtetni. Mivel a targoncákkal foglalkozunk, így van egy 

tapasztalatunk arról, hogy melyik gépek terjedtek el. Úgy gondoltuk, 
hogy egyrészt ennek a bővítése miatt, másrészt az építőgép típusok fel-
méréséhez jó lenne valamilyen független adat. Munkám során találkoz-
tam már olyan szolgáltatással, amit egy német vállalkozás kínál. Lénye-
ge az, hogy egy honlapon regisztrált és fizető felhasználók megadhatják, 
hogy milyen használt eladó gépük van, majd a weboldal készít egy érté-
kelést és ajánl egy eladási árat. Ugyanitt megvásárolhatóak kiadványok 
is, amikben különböző gépeknek a használtpiaci jelenlétét elemzik. Pél-
dául, hogy az elektromos targoncák közül melyik országban mik a nép-
szerű modellek, melyik gépnek milyen értékvesztése van vagy átlagosan 
évi hány üzemórát használják. Hogy mindezt mi alapján? A használtgé-
pes hirdetések feldolgozásából. Használható információt innen tudtak és 
tudtunk mi is gyűjteni. Munkatársunk egy nap alatt írt egy olyan progra-
mot, ami összegyűjtötte a gépek fontos adatait egy portálról. Erre nagyon 
nagy szükség van, mert kijelenthető, hogy a Magyarországon elterjedt 
típusok megegyeznek az Európában elterjedt típusokkal. Egy amerikai 
piacra gyártott Hyster targonca például nagyon ritkán fordul elő nálunk, 
de ez a katalógusprogramokból nem derül ki és valószínűleg mi sem tud-
juk megmondani. Így viszont egy elég jó viszonyítási alapunk lett. Amiből 
egy nyugat-európai IT-cég megél azzal, hogy ilyen jellegű információkat 
csokorba gyűjtve, kiadványként árusítva több száz eurót is elkér bizony 
meg lehet csinálni itt is, Jánoshalmán!

JHN: Mit jelent a műhelyépületen látható Frekvent márkanév és milyen 
fejlesztési céljaitok vannak?

AÁ: A két kérdésre ugyanaz a válasz. 
A Frekvent az új szolgáltatásunk, ami-
vel gyakran fogyó alkatrészeket kíná-
lunk ügyfeleinknek. A fő termékkör a 
szűrők és önindítók lesznek, de olyan 
univerzális alkatrészeket is kínálunk 
majd mint ülések vagy világítástechni-
ka. Először targoncákhoz, majd mező-
gazdasági és építőipari gépekhez is. 
Ehhez számos területet kell fejlesz-
tenünk, de a végeredmény egy igazi 
innováció lesz. Autóalkatrész kereske-
delemben a nagykereskedők és alkat-
rész utángyártók is egy adatbázist 
használnak. Ez a TecDoc nevű rend-
szer tartalmazza, hogy melyik autó-

ban milyen alkatrészek vannak, az utángyártóknak pedig megvan a saját 
kapcsolatuk vele, amivel regisztrálhatnak egy újonnan gyártott alkat-

részt. Ez azt is jelenti, hogy megadják a termék méreteit és hogy az 
mondjuk a Volswagennél milyen cikkszámnak felel meg. A kereskedők 
megkapják ezt a mindig frissített adatot. Ennek az értékesítés és beszer-
zés oldalán is alapvető jelentősége van. Egyrészt a saját adatbázisukban 
felhasználhatják, a webáruházukban továbbajánlják, másrészt a Tec-
Doc rendszeren keresztül meg is tudják rendelni a terméket közvetle-
nül a gyártótól. Ezer főt is foglalkoztató magyar vállalkozások működnek 
ilyen motorral. Mi ennek csak egy nagyon kis szeletét csinálnánk meg, 
azaz egy kisebb termékcsoportot. Ehhez viszont nekünk kell összegyűj-
teni a modell-alkatrész kapcsolatokat, a keresztreferenciák adatbázisát 
vagy éppen a méreteket. Tehát létre kell hoznunk egy rendszert, amit 
fel kell töltenünk adatokkal, és készítünk ehhez egy webáruházat is. A 
beszerzési-értékesítési folyamatunk átalakul, létszámunk bővülni fog, 
de informatikai hálózatunkat és raktározási rendszerünket is fejleszteni 
kell. Bízom benne, hogy mint prototípus szolgáltás fejlesztését támogató 
kiírásból tudunk pályázati forrást is bevonni. 
Kellemes karácsonyt kívánunk minden olvasónak!

IKOR

FELHÍVÁS MUNKALEHETŐSÉGRE

TARTALOMÍRÓ
Ahhoz, hogy ma egy vállalkozás könnyen megtalálható 
legyen a weben legfontosabb minőségi szöveges bejegy-
zéseket létrehozni. Várjuk a jól fogalmazó és helyesen író 
nebulók jelentkezését! 

Jelentkezés: ticket@frekvent.com

FELHÍVÁS MUNKALEHETŐSÉGRE

SZERELŐ-TANULÓ
Várjuk az autójavítótól a dízelmozdony szerelőig minden 
olyan szakmából diákok jelentkezését, akik a nyári szünet 
egy jelentős részét rááldoznák arra, hogy egy rutinos szak-
ember mellett bepillantást nyerhessenek a targoncaszere-
lés jó és rossz oldalába. Feladatod lehet a szerszámhordás 
és tisztítás is, de mi csak örülni fogunk neki, ha ennél töb-
ben is tudsz segíteni. 

Jelentkezés: ticket@frekvent.com

FELHÍVÁS MUNKALEHETŐSÉGRE

ADATGYŰJTŐ
Ennél a munkánál előny a műszaki irányultság. A lényege 
az, hogy adatokat kell összegyűjteni és rendszerezni külön-
böző forrásokból. Mi erre fogjuk alapozni internetes áru-
házunk egy jelentős részét. Ha gépész-, villamosmérnök-
nek vagy programozónak tanulsz, akkor ez neked való fel-
adat lehet, de tudunk nehezebbet is. A munka otthonról is 
végezhető.

Jelentkezés: ticket@frekvent.com

A Phoenix Forklift Kft. dolgos hétköznapjai és céljai

A Déli-Farm Kft. továbbra 
is vár minden kedves 

régi és új vásárlót
takarmány és állattartási 

eszközöket forgalmazó 
boltjaiban.

Kínálatunk:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl, 

baromfi, sertés tápok, borjúnevelő 
tápszerek, koncentrátumok, 

báránytápok, problémamegoldó 
készítmények, toxinkötők.

Szarvasmarha szaporítóanyag 
forgalmazása.

A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítását 
is vállaljuk előzetes egyeztetés alapján.

Tavaszi kalászos és kukorica 
vetőmagok előjegyezhetők.

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek: 07:30-15:00

Takarmány:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, 

 Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130

Állattartási eszközök:
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.

Telefon: +36 62 556 120

Minden vásárlónknak 
Békés Boldog Ünnepeket 

kívánunk!



J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE8. oldal 2015. december

 „ANNA MATER”
Nálunk minden gyerek tehetséges?
Szakemberek szerint minden gyermek potenciális tehetségeket rejt 

magában. Éppen ezért a tehetségek kibontakoztatása a nevelési-oktatá-
si intézmények legfontosabb feladatai között kell helyet kapjon. De vajon 
megvalósul-e ez a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola falai 
között, és ha igen, akkor hogyan jelenik ez meg a mindennapi munkánk 
során? 

Visszatekintve intézményünk elmúlt 21 évére, világosan kirajzolódik, 
hogy mindig igen nagy energiákat fektettünk a gyermekek fejlődésének 
támogatására, azért hogy megtaláljuk és kibontakoztassuk azokat a terü-
leteket, amelyekben tanulóink kiemelkedőek, és amelyekben felnőtt koruk-
ban sikeresek lehetnek. 

A tehetség-kibontakoztatás folyamatában fontos állomás az óvodai 
nevelés. Intézményünk egyik erőssége, hogy az óvoda és iskola szer-
ves egységet alkot, ami a gyermekek számára számos előnnyel jár. Ezek 
közül talán a legfontosabb, hogy az iskolai rendezvények, foglalkozások 
egy részében az óvodai dolgozók is részt vesznek, és természetesen a 
tanárok munkájára is lehet számítani az óvodai rendezvényeken. Vagyis a 
gyerekek egy kibővített szakember gárdával kerülnek így kapcsolatba, ami 
egyáltalán nem mellékes tényező, ha a gyerekek fejlődéséről beszélünk. A 
tehetség-kibontakoztatást az óvoda szabadon választható délutáni foglal-
kozásokkal is elősegíti. Meglepetést okozott számomra, hogy milyen szé-
les a kínálat: kézműves, kétféle angol, dráma, zeneovi és játékos képes-
ségfejlesztés. 

A tanulók fejlődését – a tanórákon túl –, az iskolában is sokféle szak-
kör és foglalkozás segíti. Az idegen-nyelvi, a zenei, az informatika szak-
körökön túl tánc és többféle sporttevékenység közül választhatnak a tanu-
lók. Iskolánk egyik erőssége a mindennapi életre való felkészítés, mely 
szintén a délutáni foglalkozások között található meg. Az igazán kiemelke-
dő tanulókat intézményünk többféle módon támogatja. Számukra rendsze-
res tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk, továbbá az iskolán belü-
li és kívüli vetélkedőkön, versenyeken való részvételhez az anyagi támo-
gatás is biztosított. 

Minden szakember egyetért abban, hogy a tanulók tehetségének kibon-
takoztatásában (legalábbis az intézményes nevelésben) legnagyobb sze-
repe a pedagógusnak van. Éppen ezért intézményünk nagy hangsúly fek-
tet pedagógusainak a továbbképzésére. Egyházi iskola lévén hatalmas 
előny számunkra, hogy az állami képzéseken túl rendszeresen részt vehe-
tünk az országos Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Inté-
zet által szervezett, a gyerekek fejlődését támogató színvonalas előadáso-
kon és tanfolyamokon. Mivel nem túl nagy létszámú a tantestületünk, ezért 
évente néhány alkalommal lehetőségünk van a teljes tantestület részvéte-
lével megvalósuló képzésekre is.

Végezetül álljon itt néhány sor, amely egyfajta megközelítése annak, 
hogy miért fontos nekünk, „Szent Annás” pedagógusoknak a gyerekek 
minőségi oktatása:

„Mindenik embernek a lelkében dal van, 
és a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek.” 

(Babits Mihály)
Mészáros Gábor

 NÁLUNK TÖRTÉNT

A „TEKO”-ban jártunk

Iskolánk 8. osztályos tanulói november 11-én a II. Rákóczi Ferenc Kato-
likus Szakközépiskola és Gimnázium nyílt napján vettek részt. A több mint 
háromszáz vendéget Téglás László igazgató köszöntötte, majd bemutatta 
az intézmény képzési formáit. A szakgimnáziumi képzés (korábban szakkö-
zépiskola) része az informatika, a mezőgazdaság és a közgazdaság terüle-
tek. A gimnáziumi képzésen informatikára és közgazdaságtanra lehet sza-
kosodni. Az igazgató kiemelte a nagyon erős matematika, nyelvi és szak-
mai felkészítést, majd szót ejtett az érettségi utáni szakképzésről, ahol hat 
területen tanulhatnak tovább az intézményben maradó diákok. Keresztúri-
né Virág Mónika igazgatóhelyettes asszony a szakmai munkáról tájékoz-
tatta az érdeklődőket a TEKO-s diákok segítségével, majd Szabó Julianna 

igazgatóhelyettes asszony a felvételi eljárás rendjéről tartott rövid ismerte-
tőt. Az általános bemutatót sorsolás zárta, ahol a megjelent diákok TEKO-s 
pólókat nyerhettek. A szerencsések között volt Fülöp József 8.-os diákunk. 
A sorsolás után csoportokra osztották a megjelenteket, és elindultak a 8.-os 
tanulók megismerkedni az intézménnyel. Betekintést nyerhettek mindhá-
rom szak jól felszerelt szaktantermeibe, megnézték a gyakorlati képzés 
helyszíneit, a felújított ebédlőt, a könyvtárat és néhány osztálytermet. Mind-
eközben az iskola oktatói tartottak rövid ismertetőt az éppen ott folyó kép-
zésekről. Hasznos és érdekes nap volt, köszönjük Keresztúriné Virág Móni-
kának az osztály kíséretét, tájékoztatását és az utazás megszervezését. 
Külön köszönöm Rada Róbert segítségét a diákok szállításában.  

Enesei Péter

Halottak napja
A halál sokak szerint az élet legnehezebb pillanata, mások úgy vélik, 

hogy a világ legtermészetesebb folyamata. Az biztos, hogy keveset 
tudunk róla, ezért egyszerre félelmetes és izgalmas. Ezen a napon azok-
ra a szeretteinkre emlékezünk, akik már nem lehetnek velünk, de nem-
csak a halálról beszélünk, hanem tanulunk életről és önmagunkról is. 
Lázár Ervin Az élet titka című meséjében így ír:

„Az élet titkát az Óperenciás-tengeren túl, őrzi egy nagysza-
kállú öregember. Az Üveghegy tetején lakik. (…) Oda kell eljutno-
tok. De ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hoz-
zá, ha nem hagyjátok cserben egymást soha. (…) Az Üveghegy 
vára mindenki előtt nyitva áll, csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.” 
Az örök életet ünnepeljük tehát, amelyre Isten bennün-
ket is vár. Hitünk biztosít arról, hogy az élet soha nem szűnik meg, 
csak megváltozik, a halál után ott a mennyország. Jó lenne meg-
nyugodva és várakozva, nem a fájdalomtól menekülve meghalni.  
A jó halál ezért jó életcél lehet.

Csofcsics Erika

A jó pap is holtig tanul
A gyermekek örömére november 9-én nem volt tanítás, mivel a pedagó-

gusok ezen a napon tartották az őszi nevelési értekezletet. A délelőtt folya-
mán Feketéné Zsigó Marietta pszichológus vezetésével megismerkedtünk 
a különböző stresszforrásokkal, valamint megosztottuk egymással, hogy ki 
hogyan kezeli, vezeti le a benne felgyülemlett feszültséget. Közben vidám 
hangulatban játszottunk. Délután az első előadásban Enesei Péter ismer-
tette a belső ellenőrzési csoport munkáját, feladatát. A második előadást 
Horváthné Sörös Anita igazgató tartotta a ránk váró tanfelügyeleti rendszer 
működéséről, valamint a minősítési eljárás rendjéről. A nap végén pedig 
két bajai pedagógus kolléga a szaktanácsadói látogatásról beszéltek. A nap 
első felében kialakult jókedvet, az előttünk álló megmérettetés gondterhei-
vel zártuk. Sokaknak segített átláthatóvá tenni a ránk váró pedagógus-élet-
pályamodellt és az értékelési rendszert.

Kasziba Magdolna

Matematika versenyek
Iskolánk tanulói két matematika versenyen vettek részt. 
Az első, az országos Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika 

Versenye, melyben a második fordulóba jutottak: Kosóczki Balázs és Mike 
Márk 7. osztályos, Boros Edina, Csofcsics Blanka, Molnár Rebeka és Var-
ga Benjámin 4. osztályos diákjaink. 

A második a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny, ahol a döntőbe 
jutottak: Faddi Bálint 3. osztályos, Varga Bence 4. osztályos, Hajnal Bálint 
6. osztályos és Kosóczki Balázs 7. osztályos tanulóink. 

Bízva a további jó szereplésben, sok sikert kívánunk nekik.
Enesei Péter

Csibeavató ünnepség

2015. november 18-án - immár ötödik éve – került megrendezésre a 
Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola nagy sikerű Csibeavató 
ünnepsége, amelynek keretében hagyományainkhoz híven intézményünk 
első osztályos tanulói megmutatták, mennyit ügyesedtek, okosodtak a tan-
év folyamán, és ünnepélyesen is „Szent Annás” diákká avattuk őket.

A műsoron megjelent vendégek között egyaránt helyet foglaltak leen-
dő elsős gyermekek, szülők, nagyszülők, tanulók és óvodapedagógusok. 
Horváthné Sörös Anita igazgatónő köszöntötte vendégeinket, majd első 
osztályos tanulóink elmondták, hogy nagy lelkesedéssel és örömmel 
készültek erre az eseményre. Műsorszámaik között szerepeltek versek, 
dalok és angol nyelvű játékok. A fogadalomtételt követően a gyermekek 
megkapták a „tudás kövét”, ami eddigi tudásukat szimbolizálja. A műsor 
zárásaképp Friebertné Radvánszki Rita néni és a leendő elsős tanító 
nénik- Haugné Szatmári Lívia néni és Simityné Mészáros Judit néni - vidám 
körjátékra invitálták az érdeklődő kicsiket, akik a mulatság végén a műsort 
szimbolizáló ajándék csibével és örömmel gazdagodtak. A finom harapni-
való és meleg tea igazi alapja volt az előadást követő meghitt beszélge-
téseknek.

Ancsa-Molnár Edina

Szent Erzsébet ünnepe az Óvodában
Avagy a legenda életre kelt 

Az óvodai év során itt nálunk a katolikus óvodában az ünnepek teszik 
meghittebbé hétköznapjainkat. Hagyományaink szerint minden év novem-
berében nyílt nap keretében kenyérszentelést tartunk, mellyel megemléke-

zünk Szent Erzsébet életéről, önzetlen szeretetéről, jótetteiről. Idén ezen 
ünnepnapot változatos előkészületek előzték meg, mint például beszél-
getések, versek, énekek tanulása, rajzolás, malom- és pékséglátogatás, 
valamint a közös kenyérsütés, és koronák készítése sem maradhatott el. 
Nagy élményt nyújtott a gyermekek számára, hogy kiskosaraikat megrak-
va, selyemruhába felöltözve, koronákkal a fejükön Erzsébetről szóló éne-
kekkel gazdagíthattuk hetüket.

A program utolsó napján, zárásként, a saját készítésű kenyeret Tamás 
Sándor káplán atya megszentelte, majd ráirányította figyelmünket Árpád-
házi Szent Erzsébet életére, szolgáló szeretetére. Közös imával, versekkel, 
énekekkel tettük szebbé, meghittebbé az ünnepet.

 A nagycsoportosaink elénk varázsolták a legendát, és felelevenítették 
a rózsák történetét. 

Az odaillő öltözetük, a díszlet és a zenei aláfestés élményszerűvé tet-
te a szülők és gyermekek számára a kis előadást. A közösen elfogyasztott 
szentelt kenyér napokig emlékeztetett bennünket a segítőkész szeretetre, 
és ezáltal a gyerekek közelebb kerülhettek és szívükbe zárhattak egy olyan 
magyar szentet, akitől olyan életformát ismerhettek meg, amely követendő.   

  Cziptákné Bányai Orsolya

Adventi készülődés az óvodában

Advent a várakozás ideje, amelyet a szeretet, az öröm, béke és nyuga-
lom hatja át. Ezen időszakban a kisded Jézus megszületésének élményére 
készülünk fel. Óvodánkban nemcsak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel is 
közösen várjuk a Messiás eljövetelét. Mindehhez egy együtt töltött ünnep-
váró programmal vártuk a családokat, ahol kicsik és nagyok együtt készül-
hettek a szeretet ünnepére. Karácsonyi fenyőillat és zene járta át az épü-
let falait, miközben a szorgos kis kezek által készültek az adventi koszo-
rúk, mécsestartók valamint az ötletes karácsonyfadíszek. Szebbnél szebb 
alkotások készültek, melyek a téli sötétségben fényt, melegséget, békes-
séget hoznak a családok életébe. Rohanó, felgyorsult világunkban felnőt-
teknek, gyerekeknek egyaránt megnyugtató, kellemes időtöltést nyújtott az 
együtt tevékenykedés.

Szili Rolandné

Énekverseny
November 26-án az Imre Zoltán Művelődési Központban szervez-

tük meg énekversenyünket, ahol közel húsz tanuló kápráztatta el hang-
jával mindazokat, akik meghívásunkat elfogadva velünk töltötték a dél-
utánt. Kicsiktől és nagyoktól egyaránt stílusosan összeállított népdalcsok-
rok csendültek fel. Ezek meghallgatása után a gyermekek az izgalma-
kat maguk mögött hagyva jó étvággyal fogyasztották el a szendvicsből és 
aprósüteményből álló uzsonnát szüleikkel és vendégeinkkel együtt.

Ez idő alatt a zsűri meghozta döntését, amely elmondásuk szerint egy-
általán nem volt egyszerű a sok színvonalas produkciót tekintve. Végül az 
alábbi eredmények születtek:

1-2. osztály: 1. helyezett: Király Marcell Márton, 2. helyezett: Kiss Virág, 3. 
helyezett: Haug Péter
3-4. osztály: 1. helyezett: Lajdi Zselyke Apolka, 2. helyezett: Molnár Rebe-
ka, 3. helyezett: Varga Benjámin
Felső tagozat: Különdíjjal jutalmazott: Dobos Zsófia

Minden versenyző ajándékba kapott egy - a szervezők által készített - 
kulcstartót és egy díszes falinaptárt Sándor atya jóvoltából.

Szervezőként hálás vagyok, és ezúton is köszönetemet fejezem ki azok-
nak a kollégáimnak, akik kérés nélkül ajánlották fel segítségüket, és szívü-
kön viselték az énekverseny sorsát.

Buzder Mónika

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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Közlekedés Biztonsági Nap
Iskolánk tizenegy nyolcadik osztályos tanulója vett rész az VM Kelet-ma-

gyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Isko-
la és Kollégium által szervezett Közlekedés Biztonsági Napon október 
22-én. A rendezvény célja az ifjúság biztonságos közlekedésre való neve-
lése vetélkedő formájában. A rendezvényen a résztvevő iskolák tanulói (a 
rendező szakiskola, Hunyadi János Általános Iskola, Szent Anna Katoli-
kus Óvoda és Általános Iskola) egyéni és csapatversenyben vettek részt. 
A tizenegy versenyzőből nyolcnak izgalmas feladatokat kellett teljesítenie: 
kerékpár közlekedésben való biztonsági szempontból történő hiba feltá-
rása, kerékpárral kör leírása, páros szlalom kerékpárral, traktorhúzó ver-
seny, újraélesztés, részegszemüvegben kerékpár tolása, balesetet szen-
vedett személyek elsősegélyben részesítése. Három főnek, akik az egyéni 
versenyen vettek részt, a következő feladatokat kellett teljesíteniük: kresz-
teszt, kerékpár ügyességi verseny, közlekedési baleseti káresemény beje-
lentő kitöltése. 

Diákjaink ügyesen helytálltak, és végül az alsó korosztály kategóriában 

megszerezték az első helyet. A csapat tagjai: Bazsa Dominik, Hatházi Sza-
bina, Herczeg Gergő, Jacsó László, Kővári Péter, Miskolczi Viktor, Pakó 
András, Papp Dénes, Török Leonetta, Varga Virág, Verseczki Zsolt. Gratu-
lálunk versenyzőinknek a szép eredményért!

Komáromi Róbert

Lelkinap
„Mire is várakozunk ádvent idején? Jézus születésére, arra, 
hogy a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet ölt-

sön. Arra várakozunk, ami már réges-régen megtörtént.”
– Pilinszky János: A várakozás szentsége (részlet)

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola nevelőtestülete és 
dolgozói egyházmegyei ádventi lelki napon vettek részt Kalocsán, a Miasz-
szonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának intézményé-
ben. Érsek atya által celebrált szentmisével kezdődött a napunk a zárdaká-
polnában az egyházmegye többi oktatási intézményével közösen.

Eszter nővér által vezetett intézményből gyermekek előadásában hall-
hattunk egy mesét Koplaló Mátyásról, egy népdalt és Kerecsény Éva Sze-
retet című versét.

A szerzetesség évére való tekintettel az első előadás a „Rendben 
vagyok” címet kapta. 

Mivel is kezdődik a szerzetesség? Meghívással. Jézus apostolait hívta 
meg saját élethelyzetükből, hogy hirdessék az ő igéjét. Nemcsak a szerze-
tességre hívhat meg az úristen, meghívást kaphat a hétköznapjait élve bár-
ki, a maga élethelyzetében azért, hogy az Ő tekintetével tudjuk szemlélni 
a világot, hogy megtaláljuk szeretetének közelségét a csendben, de nem-
csak a magányosságban, hanem a közösségben is meg lehet és meg kell 
találni az Úristent.

A második előadás az ádventi készülődés, várakozás jegyében és han-
gulatában telt, s mutatta meg, számunkra mit is jelentsen ez az időszak, 
hogyan tudjuk gondolatainkat, lelkünket és szívünket Jézus felé fordítani.

„ Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat 
és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem.” 
(Jelenések 3,20).

Eszter nővér elmondása szerint az ajtóknak különös jelentése van az 
emberi életben. Képzeljünk el egy ajtót, egy becsukott ajtót. Az az ajtó a te 
szívednek az ajtaja, és hogy amögött az ajtó mögött a te lelked, a te magá-
néleted van, elzárva a külvilág elől. Képzeljük el, amint ott áll előtte Jézus, 
megkopogtatja, megzörgeti az ajtót, bebocsátást kér. És ezt a képet látva 
lelki szemeitek előtt halljátok az Igét: “Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek!” 
Ha kinyitjuk szívünk ajtaját, miként fogadjuk Jézust? Ki az, aki ott áll az ajtó 
előtt? Az a titokzatos Valaki, régi jó ismerős, sokat hallottunk már felőle. 
Fogadjuk a várt vendéget vendégként, váljunk kenyérházává. Ha kinyitjuk 
szívünk ajtaját, a karácsony és békével ajándékoz meg minket. 

Komárominé Vikor Ágnes

Első gyónás
2015. november 29-én intézményi szentmisén vettünk részt. Advent 

első vasárnapján a gyertyagyújtás mellett másik különleges eseményre is 
sor került. Mintegy 60 harmadik osztályos gyermek jelent meg kísérőjével, 
hogy bemutassák őket az egyház közössége előtt. Sándor atya fontosnak 
tartotta, hogy a tavasszal első szentgyónás szentségében részesülő gyer-
mekeket és az őket támogató szülőket, keresztszülőket közösen ünnepel-
jük meg a szentmise keretein belül.

Az előzetes szülői értekezleten elhangzottak a szentségek felvételének 
alapfeltételei. A hitoktatók arról is szóltak, hogy az első gyónás és elsőáldo-
zás szétválasztása, az első gyónók külön megünneplése ráirányítja figyel-
münket arra, hogy két külön szentségről, két külön - Istentől kapott aján-
dékról van szó. 

Az első gyónás szentsége nem kevésbé fontos keresztény életünkben: 
a megújulás forrása. Így ezt egy külön alkalommal márciusban fogjuk meg-
tartani, ahová majd szintén várjuk a családokat, hogy gyermekükkel együtt 
ünnepeljenek.

Horváthné Kocsis Tünde

Rajzkiállításaink októberben
A gyermekek rajzaiból ebben a hónapban két kiállítást szervez-

tünk. Szent Márton ünnepé-
hez kapcsolódóan változa-
tos technikákkal elkészített 
ludakat láthattak az érdeklő-
dők. Óvodásaink Árpád-há-
zi Szent Erzsébet életének 
ismert momentumait örökítet-
ték meg.

 
GYEREKSZÁJ

Csima Natália, a DÖK elnöke interjút készített az iskola egy diákjával és 
egy pedagógussal a tanulókat leginkább foglalkoztató kérdésekről. 

Kiss Ivett 7.a osztályos tanulóval készített interjú:
Cs.N.: Mennyit tanulsz átlagosan egy nap?
K.I.: Átlagosan egy-két órát.
Cs.N.:  Ki a kedvenc tanárod és miért? 
K.I.:  Az összes tanárt kedvelem. De akiket a legjobban, azok talán 

Madó néni és Erika néni. Jól tanítanak, felkészültek és termé-
szetesen kedvesek és jó fejek.

Cs.N.:  Szoktál-e ajándékozni karácsonykor?
K.I.:  Igen, olyan tárgyakat, amiket saját kezűleg készítek.
Cs.N.:  Mit kérsz karácsonyra?
K.I.:   Speciális grafikuskészletet.
Cs.N.:  Mennyit ülsz TV vagy számítógép előtt egy nap átlagosan?
K.I.:   Hát, kb. három órát.
Cs.N.:  Szerinted egy tanár átlagosan mennyit készül az óráira egy 

nap?
K.I.:   Szerintem két-három órát.
Cs.N.:  Szerinted is jó ötlet lenne a büfé az iskolában? Hol lehetne az 

iskola területén elhelyezni? Miért jó ötlet?
K.I.:  Mindenképpen. A focipálya mellett az egyik raktár helyén 

elférne. A reggeli (mindennapi) éhséget megkönnyítené. A 
sulinak is több bevételt hozna, és feldobná a közösségi éle-
tet az iskolában. 

Cs.N.:  Köszönöm őszinte válaszaidat.

Jacsóné Szabó Erika nénivel készített interjú:
Cs.N.: Mindig is tanár szeretett volna lenni? Ha igen, miért?
J.Sz.E.: Igen, de voltak más elképzeléseim is. Az általános iskola har-

madik osztályától kollégiumban éltem, sokat segítettem a töb-
bieknek tanulásban. Bekapcsolódtam a közösségi élet szerve-
zésébe. Tanáraim is javasolták, és én is éreztem, hogy alkal-
mas vagyok erre a pályára.

Cs.N.: Melyik iskolában tanult?
J.Sz.E.: Itt, Jánoshalmán az általános iskolában és a gimnázium-

ban.  Baján a tanítóképzőben, majd Szegeden a tanárkép-
ző főiskolán. 

Cs.N.: Hogyan kezeli a szemtelen gyerekeket?
J.Sz.E.: Megpróbálom viccel leszerelni őket.
Cs.N.: Általában kedves és türelmes vagy gyorsan felkapja a vizet?
J.Sz.E.: Inkább gyorsan felkapom a vizet, de kedves vagyok.
Cs.N.: Ön szerint egy tízes skálán mennyire tanít jól?
J.Sz.E.: Kilencre értékelném magam
Cs.N.: Gyermekeit hogyan érinti az, hogy  Ön tanár? Hatással van 

rájuk?
J.Sz.E.: Igen, amikor igénylik, segítek nekik.
Cs.N.: Mennyit készül az óráira naponta?
J.Sz.E.: Négy-öt órát minden nap igénybe vesz.
Cs.N.: Köszönöm az interjút.

 SZÜLŐI SZEMMEL

Miért szeretjük a Szent 
Anna Óvodát és Iskolát?

Mélykúton élünk, onnan járunk át minden nap óvodába és iskolába. 
Nehéz döntés volt. Mikor legidősebb gyermekünket iskolába kellett írat-
ni, felkerestünk szülőket, tanárokat mindkét (a mélykúti és a Szent Anna) 
iskolából, nyugdíjas szakfelügyelőket, plébános atyát… és a beszélgeté-
sek közben egyre inkább formálódott bennünk a döntés. Aztán jöttek a 
„kukucskálók”, ahol játszottak az alsós tanító nénik a még óvodás gyere-
kekkel, majd a 3 órás nyílt nap. És nem csak a „nyilvánvaló” értékeket lát-
tuk meg ezeken a találkozókon: hogy a pedagógusok rááldozzák szombat-
jaikat a gyerekekre, hogy fontos a mesén, manuális képzésen, nyelvtanu-
láson kívül a zene szeretete is; de láttuk hogyan viselkednek az iskolában 
a nagyobb gyerekek is: előre köszönnek, udvariasan kiengednek az ajtón, 
tisztelettel beszélnek… Ez után találtunk rá az ovira: szeretettel fogadtak 
bennünket.

3 év telt el azóta: Zselyke szívesen jár iskolába, vannak barátai, jól 
tanul, lehetősége van szakkörökre járni, fuvolázni tanul, versenyeken vehet 
részt… Örülök annak, hogy az információ gyorsan elérkezik hozzánk, hogy 
a felmerülő kérdéseimmel bármikor megkereshetem a tanárokat, igazgató 
nőt (higgyék el, kérem, hogy gyakran élek ezen lehetőséggel  ). 

Az óvó nénik a legkedvesebb, legtürelmesebb, legtündéribb „nénik” a 
környezetünkben, akikre a legnagyobb nyugalommal bízzuk legkisebb 
gyermekeinket. Csobokának – aki most nagycsoportos – komplex fejlesz-
tésre van szüksége. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki segít neki: 
logopédia, anyanyelvi képzés, gyógytorna, fejlesztő foglalkozások, zeneo-

vi, játékos angol…
A férjem kérte, hogy írjam bele a cikkbe Madó nénit is (legutóbb az ének-

versenyt nyitotta meg, ott hallottuk Őt), aki mindig olyan szívhez szólóan 
beszél a gyerekekhez, mintha varázsmesét mesélne…

… Hát, ezért szeretjük ezt a nagyszerű intézményt.
Illés Genovéva

 HIRDETÉSEK
December hónapban az alábbi rajzkiállítások tekinthetők meg az isko-

la folyosóján:
•	 Szent Miklós emlékére
•	 Advent

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola álláspályázatot hir-

det logopédus munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozott idejű 
Foglalkoztatás jellege: 4 órás részmunkaidős munkaviszony vagy 

megbízási szerződéssel óraadó
A munkavégzés helye: 6440 - Jánoshalma, Rákóczi u. 8.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok elő-
meneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásá-
ról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
• főiskolai logopédus végzettség  

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné 
Sörös Anita, igazgató nyújt, a 06/77 401-630 vagy 30/432 4979 -es tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	Postai úton, a pályázatnak a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általá-

nos Iskola címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Rákó-
czi u. 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
logopédus

•	Elektronikus úton a szentanna.isk@gmail.com e-mail címen keresz-
tül

•	Személyesen: Horváthné Sörös Anita, igazgatónak - 6440 Jánoshal-
ma, Rákóczi u. 8. 

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

 

 

 

MEGHÍVÓ 
Sok szeretettel meghívunk minden leendő elsős gyermeket szüleivel 

együtt 

 a  Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

 Kukucskáló programjára. 

Időpont: 2015. december 16.   17 óra 

Helyszín: Szent Anna Katolikus Iskola 

 

 
Ismerkedjünk meg 

egymással és töltsünk 
együtt néhány játékos, 

vidám órát! 
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Kölyökatlétika

A kellemes őszi időjárásnak köszönhetően még a november elejére hala-
szott versenyt is napsütésben tudtuk lebonyolítani. Bemelegítésképpen 
minden alsós tanuló kipróbálta az akadálypályát. Ezt követte az osztályok 
6-6 fős csapatainak kiválasztása.

A versengő csapatok eredményeit évfolyamonként értékeltük, így négy 
győztes csapat kapott első helyezésért oklevelet és müzli szeleteket.

Filmák Endre 

Nyílt nap a Hunyadiban

November 10-én nyílt napot tartottunk. 22 diák érkezett hozzánk helyi és 
vidéki általános iskolákból. Először Rittgasszer János igazgató úr fogad-
ta a tanulókat, majd körbevezette őket az iskolában. 9-től nyelvi bemuta-
tó órán vettek részt a diákok, betekintést nyerve az itt tanító francia, német 
és angol szakos kollégák munkájába. Minden vendégünk nagy lelkesedés-
sel fogadta a feladatokat, melyek során francia, német és angol dalokat és 
népszokásokat ismerhettek meg.

Reméljük, szeptemberben újra találkozunk!
Somosi Zsuzsanna

Hunyadi Bál
Ebben az évben is a Hunyadi Bál nyitotta meg a Jánoshalmán szerve-

zendő jótékonysági célú bálak sorát. 
Az iskolai szülői szervezet és a pedagógusaink együttműködésével meg-

szervezett bálunk november 7-én került megrendezésre a közelgő Már-
ton-napi ünnepkörben. A helyszínt az Imre Zoltán Művelődési Központ biz-
tosította. A bál meghívott díszvendégei a csíkszeredai Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola küldöttségében László Károly igazgató úr és munkatársai voltak.

A köszöntő elhangzása és a tavalyi báli bevétel felhasználásáról szó-
ló beszámoló után, Jánosi Attila és Fehér Noémi táncpedagógusnak, az 
Erdély különböző tájegységeinek jellemző táncait bemutató műsorában 
gyönyörködhettünk. 

A vacsora elfogyasztása után, a 170 bálozó hajnalig tartó jókedvéről a 
„Kékingesek” gondoskodtak. 

A nagylelkű felajánlásoknak, adományoknak köszönhetően 464.000 Ft 
bevétel gyűlt össze, melyet az iskolai közösségi, sport és kulturális élet 
támogatására fogunk fordítani.

Rittgasszer János

A bál támogatói voltak:
Ádám Gyula 
Andris József
Barna Mihály és csa-
ládja
Benkő patika
Bogdán János
Bognár Monika
Czeller Eszter
Czeller Zoltán
Csernák Hunor
Csernák Réka
Csótiné Tóth Ágnes
Csőszné Juhász Haj-
nalka
Dági Beatrix
Diákélelmezési Kony-
ha
Dr. Ádámné Brecska 
Mária
Dr. Dénes Enikő
Dr. Faragó Éva
Dr. Horváth Katalin
Dr. Mikó Attila és dr. 
Katona Zsuzsanna
Farkas László
Fehér Levente 
Fekete Tibor
Ferencz Andrásné
FM Kelet-Magyaror-
szági Agrár-szakkép-
ző Központ
Geiger Gréta 

Geiger Milán 
Gigolaj Nizam 
Goods Market
Gyógynövény drogé-
ria
Horváth Ádám 
Horváth Ferenc
Horváth Zoltán
Imre Zoltán Művelődé-
si Központ
Juhász Katalin
Kármánné Bíró Klára
Kasziba Tibor
Katona Tamás
Katus Andrea
Kicsinyné Bayer Noé-
mi
Kincses Sziget aján-
dékbolt
Kiss Borbála
Koch Csaba
Korzó étterem
Kovács Ildikó
Kovács Imre és 
Kovács Pál
Lakatos László 
Lógó Tiborné
Malustyik Béla
Martinek Erzsébet
Milánkovics Dániel
Mokóné Ballai Éva
Molnár Gáborné

Mónika virágbolt
Nagy Alex 
Nagy István
Nagy Sándorné
OTP Jánoshalmi Fiók-
ja
Ördög Edit
Penczinger Adrienn 
Pethő Zoltán 
Petróczky Ferenc
Sári Katalin
Sillye Csaba
Sipos Rozália
Süni papírbolt
Szakál lajos
Szent Anna Katolikus 
Iskola és Óvoda
Szőnyiné Vas Lívia
Szűcsné Varmuzsa 
Ilona 
Taskovics Péter
Taskovics Tibor 
Tóth Attila
Varga Margaréta
Varga Zoltán
Varga Zoltánné
Városgazda KFT
Városházi patika
Vén Bendegúz 
Vilidár-Varga Krisztina
Winter Judit

Az őszi ünnepkör: Halloween, Mindenszentek, Halottak nap-
ja, Márton-nap

A mindenszentek napja az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a kato-
likus keresztény világ november 1-jén ünnepel. Nálunk a Mindenszentek 
ünnepére virágdíszbe öltöztetik a temetőket, a családok felkeresik szeret-
teik sírjait.  

 A nap előestéje (angolul „All Hallows Eve”, rövidítve: Halloween) a 
kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája, amit elsősorban az angol-
szász országokban tartanak meg október 31. éjszakáján, bár mára már az 
egész világon elterjedt. Az egyik legrégibb ünnep, melynek évszázados 
történetisége kevéssé ismert. A 8.b osztályos tanulók angol órán erről az 
ünnepről  tudhattak meg többet az internet és Szűcsné Szilágyi Gabriella 
tanárnő segítségével.

Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez számos népszo-
kás, néphit kapcsolódik Magyarországon. A régi időkben Szent Márton nap-
ja jelentette a paraszti év végét, ilyenkor zárták le az éves gazdasági mun-
kákat és ilyenkor vette kezdetét a téli pihenő időszaka. A Márton-napi nép-
szokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződé-
séhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legen-
dához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, ami-
kor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal.

Iskolánk pedagógusai fontosnak tartják a hagyományok őrzését. Képes 
beszámolóban adunk hírt a tanulók hagyományőrző tevékenységeinek sok-
féleségéről. Dal és furulyaszó hangzott az osztálytermekből, amelyeket 
Patocskainé Vízvári Klára tanított az osztályoknak. Az osztályfőnökök segít-
ségével készültek rajzok, lámpások, bábok különböző technikákkal, tanu-
lóink megismerkedhettek kivetítőről a történet többféle filmes és képes fel-
dolgozásával, de a legnagyobb élményt jelentette számukra a Márton-na-
pi felvonulás.

Német nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás, amely Szent Már-
ton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az 
emberekhez.

Őszt idéző kellemes időjárás fogadta az ötödikes gyermekeket, akik a 
Márton-napi felvonulásra érkeztek kézzel készített, egyedi lámpásukkal. 

Gyülekezés után Márton-napi dalokat énekeltek németül. Majd elindul-
tak az iskolából és rövid sétát tettek a parkban lámpással a kezükben Baka 
Orsolya tanárnő vezetésével.

Mi magyarok különösen szeretjük Szent Mártont. Legelterjedtebb nép-
szokásaink is őrzik tiszteletét a nép lelkében, szeretnénk, ha gyermekeink 
is megőriznék a szép hagyományokat.

Lógó Tiborné

Hagyományőrzés a Hunyadiban

2015. november 16-án rendhagyó órán vehettek részt tanulóink, egy 
olyan komplex ének-zene és történelem órán, amit NAGY CSABA tároga-
tóművész tartott számukra.

Bemutatta ezt a majdnem feledésbe merült ősi hangszert, ami minden 
jel szerint Ázsiából érkezett a honfoglalókkal, és a török hódoltság idején 
különösen közkedvelt volt.

A tárogató igen megbecsült hangszer volt a Rákóczi szabadságharc ide-
jén is. (1703-1711)

Az élményóra nagyon érdekes volt kicsiknek-nagyoknak, sőt még a 

pedagógusoknak egyaránt.
Balog Zoltán Miniszter Úr, és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

végzi Nagy Csaba Úr ezt a missziót, ahol a hangszerrel és a történelmi hát-
térrel ismerteti meg a diákokat országszerte.

Ezen a hangszeren napjainkban már viszonylag kevesen játszanak, 
ezért is fontos küldetés ez a munka, amit hálás szívvel köszönünk meg a 
Hunyadisok nevében.

Patocskainé V. Klára 
tanár

TÁROGATÓ ISMERTETŐ ÓRA

http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/4750-az-unnep-eredete-halloween-mindenszentek-halottak-napja
http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/4750-az-unnep-eredete-halloween-mindenszentek-halottak-napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angolsz%C3%A1szok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angolsz%C3%A1szok
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_11.
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Mesemondó verseny
Ebben az évben november 25-én tartottuk meg az első és másodiko-

sok, november 26-án a harmadik és negyedikesek mesemondó versenyét. 
A kicsik és a nagyobbacskák is jól felkészülten álltak színpadra. Elvará-
zsoltak minket személyiségükkel, kedves és bátor mesemondásukkal. A 
jók közül a legjobbak:

1. osztály: 1. Szakály Máté (1.a), 2. Kasziba Márk (1.c), 3. Csernák Réka 
(1.a), különdíj: Lencse Zsófi 1.c

2. osztály: 1. Zsók Szilvia (2.c), 2. Kolompár Dorina (2.c), 3. Papp Kamilla 
(2.a) és különdíj: Penzinger László (2.a).

3. osztály: 1. Zámbó Luca (3.a), 2. Balázs Ditta (3.c)
4. osztály 1. Szakály Zita (4.a), 2. Rencsár Ábel (4.a), 3. Bogdán Hanna 
(4.a) és Szegedi Daniella (4.c), valamint különdíjas: Kiss Luca (4.a)

Beszéné Nagy Mariann

Köszöntöttük a szépkorúakat

Idősek napja alkalmából mi, a 6. c osztályosok, kis meglepetésműsor-
ral készültünk, hogy azzal köszöntsük a városunkban egyedül élő szép-
korúakat. 

November 18-án tízen mentünk a jánoshalmi Idősek Otthonába.  Ott már 
az ebédlőben vártak bennünket az idős emberek. A sok néni és bácsi nagy 
örömmel fogadta kis csapatunkat. Mi énekeltünk, verseket mondtunk nekik. 
Az utolsó zeneszámra együtt énekelték velünk, hogy „nem csak a húsz 
éveseké a világ…”. Hatalmas tapssal köszönték meg a műsort.

Nagyon megható volt a sok nagymama és nagypapa öröme, ahogy néz-
tek bennünket, és talán a saját unokáikat látták bennünk.

Sütivel és teával kínáltak minket. Megígértük, hogy máskor is eljövünk, 
ha csak egy kis beszélgetésre is.

Koszorús Dorina 6. c

November 21-én, szombaton délelőtt 11 órakor az Imre Zoltán Művelő-
dési Központ nagytermében vártuk a hatszoros világ- és kétszeres Európa 
aerobikbajnok Katus Attilát. 

Ahogy megérkezett, a köszöntés után rögtön csoportba rendezte a tor-
názni vágyókat és már indult is a gyerektorna.

A 20 perces zenés torna alatt jól kimelegedtünk és el is fáradtunk.

A torna után Attila sok jó tanácsot adott az egészséges életmóddal kap-
csolatban. Minden kérdésre válaszolt. 

Ezután mindenki fényképezkedhetett vele, és autogramot is kérhetett. 
Nagyon örülünk, hogy itt volt nálunk! Remélem, lesz más alkalom is, 

hogy itt, Jánoshalmán köszönthessük újra.
Németh Anna Sára 4.a

Iskolánk alsó tagozatos osztályfőnöki munkaközössége úgy határozott, 
hogy az Európai Hulladékcsökkentési Hét (november 21-29.) alkalmából 
pályázatot ír ki a diákoknak „Hulladékból játék, használati tárgy” címmel.

A gyerekek nemcsak technikaórákon, hanem családjukkal otthon is 
készíthettek alkotásokat különböző hulladékok felhasználásával, melyeket 
november 25-ig adhattak le Puskás Kriszti néninél.

Rengeteg iskolásunk megmozdult a felhívásra, s a Hulladékcsökkenté-
si Héten folyamatosan érkeztek a pályaművek. A papírhengerektől kezd-
ve a műanyag flakonokon, hulladék celofánon keresztül a kiürült fémdo-
bozig sokféle hulladék újrahasznosítása történt az ügyes gyermekkezek 
jóvoltából.

Az ötletesebbnél ötletesebb tárgyakból készült kiállításnak folyamato-
san voltak csodálói, hiszen a diákjaink kreativitása nem ismert határokat.

Szintén az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódott a novem-
ber 27-i bolhapiac, melyen a gyerekek a már megunt, feleslegessé vált 
játékaikat csereberélhették egymással. Nagyon várták tanulóink ezt az 
alkalmat; nagy izgalommal készülődtek a játékcserére, majd örömmel 
mutogatták az üzletkötésük eredményét. 

Remélhetőleg sikerült elérnünk rendezvényeinkkel azt a kitűzött célt, 
hogy kevesebb hulladék kerüljön a szeméttárolóba, ezzel is kímélve kör-
nyezetünket.

Puskás Krisztina

Megyei matematikaverseny

Iskolánk tanulói között többen is részt vettek a november 19-én meg-
rendezett megyei matematikaverseny iskolai fordulóján. Várjuk az ered-
ményeket!

Hunyadi Iskola hírei

Városi Egészség Hét
A Városi Egészség Hét szervezésében egy rendkívüli kiállítást láthattak 

tanulóink. Interaktív módon szemléltették a dohányzás, a túlsúly, az alkohol 
káros hatásait. Sokkal jobban tetszett gyerekeinknek, mintha csak egysze-
rű rajzokon, plakátokon jutott volna el hozzájuk a fontos információ.

SZM

Vendégeink voltak
1989 óta tart az a példaértékű kapcsolat, amely még Karsai Péter igaz-

gató úr idején jött létre a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola és 
iskolánk között.  Ennek jegyében minden évben egy pedagógus delegá-
ció látogat el Csíkszeredába s Csíkszeredából Jánoshalmára. Bármelyik 
helyről is történjék az indulás, bármelyi helyre érkezzünk is meg, hazulról 
hazamegyünk, hisz barátok várnak bennünket Csíkban, és barátok várják 
a Petőfi iskolásokat Jánoshalmán. Ebben az esztendőben a jótékonysági 
bálunk idejére szerveztük vendégeink fogadását.

 A négyfős küldöttség tagjai László Károly igazgató úr, Bors Kinga tanár-
nő, Molnár Zoltán és Szabó Csaba tanárurak voltak. 

Balázsics Zoltán

Hulladékot csökkentettünkMatematikaverseny

November 18-án megtartottuk a házi matematikaverseny első forduló-
ját. 2. 3. 4. osztályos tanulók vettek  részt a megmérettetésen. Izgalom-
mal, érdeklődve foglalták el helyüket, majd nekiláttak a feladatok megoldá-
sához. 51 kis versenyző várta izgalommal az eredményeket. Ezek pedig a 
következők lettek:

Nagy Sándorné

2. évfolyam:  I.  Dági Attila
 II.  Almási Iringó
 III. Penczinger László
3. évfolyam: I.Varga László
 II. Penczinger Adrián
 III. Miskolczi Regina

4. évfolyam:  I.  Majer Tamás
 Török Máté
 II. Dági Beatrix
 III. Szántó Dominik
     Ignácz Marcell

Itt járt nálunk Katus Attila
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Óvodánkban idén is 
elbúcsúztunk az ősztől.

Szerettük volna, hogy 
ez minél vidámabb és 
emlékezetesebb legyen 
a kis óvodások számá-
ra. Néhány játékos kedvű 
óvó néni közreműködésé-
vel Az alma című mese-
előadást láthatták. 

A nyuszi, a varjú, a süni 
és a medve szerepébe 
öltözött felnőtteket boldo-
gan azonosították saját 
óvó nénijükkel. 

A meseelőadás tel-
jesen elvarázsolta őket. 
Nevetve figyelték, hogyan 
kapnak össze az állatok 
a talált almán. A történet 
jól végződött, mivel az 
almából mindenki kapott. 
Köszönhették ezt az okos 
és bölcs medvének, aki 
helyes útra vezette őket és az almát igazságosan elosz-
totta közöttük.

A gyerekek nagy tapssal köszönték meg az előadást. 

A felfokozott hangulatban végezetül együtt énekel-
tünk, verseltünk a búcsúzó őszről. 

Suták Zsuzsanna
óvodapedagógus

Őszbúcsúztató

2015. november 20-án szervezett belső házi 
továbbképzésünk az elméleti és gyakorlati isme-
retek bővítését, frissítését szolgálta nevelőtestü-
letünk számára. 

Óvodánk tárgyi feltételrendszere bővült a 
Magyar Mozgáskotta tornaeszköz megvásárlásá-
val. Ennek az eszközrendszernek, szakmai szem-
pontból színvonalas bemutatását láttuk, és ismer-
hettük meg Juhászné Jacsó Csilla és Gyetvainé 
Ballai Tünde kolléganőink közreműködésével.  Az 
eszközrendszer ismerete, az új módszer bevezeté-
se fejleszti a gyermekek mozgás- és testi képessé-
gének fejlődését, és gazdagítja nevelőtestületünk 
módszertani kultúráját.

Molnárné Túri Mária a Csemete Egyesület 
szervezésében Bugacon vett részt,  a Zöld Óvo-
da koordinátori munkához szükséges továbbkép-
zésen.

A továbbképzésen hallottak átadásával meg-
ismerkedtünk a Natura 2000 közösségi terüle-

tekkel, valamint olyan új, élményt nyújtó, környe-
zetünket felfedező, érzékenyítő szerepjátékokkal, 
amely nemcsak a gyermekek környezeti nevelését, 
környezettudatos magatartási szokásait fejleszti, 
hanem miénket, felnőttekét is. 

Szegeden az Őszi Óvodapedagógiai Konferen-
cián részt vettek kolleganőink, ahol a hazai neve-
léstudomány jeles képviselőinek előadásaival tisz-
telegtek Nagy József professzor úr előtt, aki a 
DIFER, az 5-8 éves korú gyermekeket szolgáló 
mérési rendszer megalkotója. A konferencián hal-
lottak átadásával a DIFER mérésre alapuló fejlesz-
tések lehetőségeit ismerhettük meg, mely gyakorla-
ti munkánkat fejleszti.

A nevelésmentes napot közösségünk nagyon 
hasznosan töltötte el, mely nemcsak módszerta-
ni kultúránkat gazdagította, de közösségünket is 
formálta.

Rostás Róbertné
Óvodapedagógus

A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház idén ősszel is, számos program-
mal várt kicsiket és nagyokat. A mindennapos játék, tízórai, fejlesztés, kéz-
műves foglalkozás, mondókázás, éneklés és mese mellett, járt nálunk pszi-
chológus, aki az anyukáknak nyújtott lelki segítséget, a védőnő és a korai 
fejlesztő szakember a kisgyermekekkel foglalkozott, illetve kirándulásokat 
is szerveztünk.

Ha szeretnének velünk együtt sok felejthetetlen élményt szerezni, akkor 
szeretettel várunk minden 0-3 éves korú kisgyermeket szüleikkel ,  nagy-
szüleikkel együtt a Petőfi utca 35 szám alatt található Nyitnikék Gyerekház-
ba minden hétköznap 8-13 óráig. 

Gyermekház dolgozói

Gyermeklánc Óvoda hírei
Szakmai délelőtt a Gyermeklánc Óvodában

Őszi élet a Gyerekházban
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A mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakmát elsajátí-
tó 11. és 12. évfolyamos végzős tanulóinkkal 2015. november 11-én kihe-
lyezett gyakorlati foglalkozáson vettünk részt. Előzetes egyeztetés után a 
Koch-Vin Kft. borotai pincészete fogadta csoportunkat.

Gubikné Vargacz Erzsike az üzem vezetője borkóstolóra hívott min-
ket, ahol a bor szabályos érzékszervi vizsgálatával ismerkedtünk. Kós-
toltunk Irsai Oliver száraz fehérbort, Rosé Couvét a kék szőlők házasí-
tásából, késő szüretelésű Kadarkát, mely a borászat champion győztes 
vörösbora volt. Megnyerte tetszésünket a Cabernet Sauvignon világfajtá-
ból készült vörösbor is. 

A borászati üzemben Dudásné Dóra, a cég háziasszonya, bemutatta 
tanulóinknak a szőlő útját a beérkezésétől a bor palackozásáig. Érdeklő-
déssel figyeltük az „irányított erjesztés” technológiáját. Bepillantást nyer-
hettünk a falusi vendéglátás rejtelmeibe, vendégmarasztaló fogásokat 
ismerhettünk meg. Bejártuk a wellness részleggel felszerelt panziót, az 

elegáns borkóstoló épületet, a kádár 
szakmát bemutató múzeumot és az 
autentikus kádár lakást. A Koch-Vin 
Kft. várja a szolgáltatása iránt érdek-
lődőket és az FM ASzK Mezőgazda-
sági Szakképző Iskola és Kollégium 
a „Mezőgazdasági gazdaasszony, 
falusi vendéglátó” szakma végzős 
diákjait, munkatársként is.

Köszönjük a tartalmas, a gyakor-
lati szempontból is hasznos foglalko-
zást a cég alapítójának, Koch Csa-
bának és munkatársainak!

A további sikeres együttműködés 
reményében:

Királyné Kalamár Zsófia és Zámbó Imre oktatók

Iskolánkban már hagyománynak számít, hogy min-
den tanév októberében a gyakorlati oktatók szerve-
zésében megrendezésre kerül a közlekedésbiztonsá-
gi nap. Az idei tanévben, október 21.-én csütörtökön, 
nyolcadik alkalommal rendeztük meg az egész délelőt-
töt kitöltő  programot. A vetélkedőre meghívást kapott 
a helyi Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium és 
Szakközépiskola és a Szent Anna Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Diákotthon ők egy-egy csapattal 
vettek részt a vetélkedőben.

A közlekedésbiztonsági nappal az intézmény főigaz-

gatójának és tanárainak az a célja hogy, iskola tanulóit 
a gyakorlati feladatok megoldásával a biztonságos köz-
lekedésre neveljék és felhívják a figyelmüket a közleke-
désben rejlő veszélyekre. Az idén a programokat színe-
sítette, hogy a helyi mentőállomás vezetője Kádár End-
re és Huszár Imre mentőtiszt vezetésével a tanulóknak 
különböző imitált balesetet szenvedett személyeket kel-
lett elsősegélyben részesíteni.

A  tanulók 16 év alatti és feletti korosztályban, osz-
tálykeretek között, csapatban versenyeztek. Az ASZK 
oktatójárműveivel, kerékpárjaival és egyéb közleke-
désbiztonsági eszközeivel kellett különböző feladato-
kat kellett megoldaniuk,mint 
például:

 ● kárbejelentő kitöltése,
 ● KRESZ teszt kitöltése,
 ● újraélesztés,
 ● balesetet szenve-

dett személyek elsőse-
gélyben részesítése,

 ● kerékpározás ügyes-
ségi pályán,

 ● „részeg szemüveg-
gel” vezetés,

 ● kerékpár hiba felismerés 
 ● oktató traktorral törté-

nő megfordulás, bekötött 
szemmel,irányító személy 
segítségével,

 ● traktorhúzás,
 ● traktorral nyom követés,
 ● traktor és munkagép összekapcsolása,
 ● traktorkerék görgetés.

A vetélkedő befejezése után a tanulók minden végre-
hajtandó feladatot kipróbálhattak versenyen kívül is.
A pontszámok összesítése után a következő végered-
mény alakult ki:
16 év alatti korosztály:

Csapatverseny:
1. helyezett: Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános 

Iskola és Diákotthon csapata
2. helyezett: Hunyadi János Általános iskola, Gim-

názium és Szakközépiskola
3. helyezett: 9. E (Mg. Szakképző)

16 év feletti korosztály:
Csapatverseny:
I. helyezett: 14/T osztály
II. helyezett: 11/K osztály
III. helyezett: 10/A osztály

A csapatverseny helyezettjei korcsoportonként egy-
egy tortát nyertek.

A csapatverseny mellett az egyéni feladatok elvég-
zését is pontoztuk. Az egyéni verseny helyezettjeinek 
ajándékát korcsoportonként az iskola ajánlotta fel.

 ¾ I. helyezett: tízezer forintos utalvány, amely az 
iskola T kategóriás tanfolyami díjába számítha-
tó be.

 ¾ II. helyezett: hétezer forintos utalvány, amely az 
iskola T kategóriás tanfolyami díjába számítha-
tó be.

 ¾ III. helyezett: ötezer forintos utalvány, amely az 
iskola T kategóriás tanfolyami díjába számítha-
tó be.

Az iskola vezetése és pedagógusai köszönik az 
Országos Mentőszolgálat dolgozóinak, hogy a bemu-
tatóeszközeik kipróbálásának lehetőségével, illetve az 
előadások szervezésével nagymértékben hozzájárultak 
vetélkedő színvonalas lebonyolításához. 

A Georgi-
ca Alapítvány 
h a g y o m á n y o s 
jótékonysági bál-
ja 2015. novem-
ber 14-án volt 
az FM Kelet-ma-
g y a r o r s z á g i 
Agrár-szakképző 
Központ, Mező-
gazdasági Szak-
iskola és Kollégi-
um aulájában.

Vancsura Józsefné, az Alapítvány kuratóriumi elnö-
ke köszöntőjében kiemelte, hogy az Alapítvány 2010. 
évi létrehozása óta segíti a nehéz körülmények között 
élő tanulókat. 

Minden támogatónak, aki adományával, felajánlá-
sával hozzájárult a rászoruló diákok megsegítéséhez, 
kifejezte köszönetét. Elmondta, hogy a támogatások-
nak köszönhetően a 2014/2015. tanévben több tanu-
lónk is megszerezhette a T kategóriás mezőgazdasá-
gi vontatóvezetői jogosítványt, étkezési hozzájárulást 
kaptak a gyerekek, illetve a nehéz anyagi körülmények 

között élő végzős tanulóknak ahhoz nyújtott segítsé-
get az Alapítvány,hogy meg tudják vásárolni a ballagá-

si öltönyüket. Három kiváló szorgal-
mú, de rászoruló tanuló pedig havi 
ösztöndíj támogatásban részesül az 
Alapítvány jóvoltából.

2015-ben is kiválasztásra került 
az Év Tanulója, akit az Alapítvány 
kiemelkedő tanulmányi és közös-
ségi munkájának elismeréseként 
20.000 Ft pénzjutalomban része-
sített. 

Az Alapítvány munkájához az 
anyagi hátteret elsősorban az Ala-
pítványi Bál bevétele biztosít-
ja, ezért különösen fontos min-
den támogatás, amely a vendégek 
részéről hozzánk érkezik. Az idei 
bálra is nagyon sok felajánlást kap-
tunk tombolatárgyak illetve a vacso-
rához történő hozzájárulás formájá-
ban, amelyet az intézmény a rászo-
ruló tanulók nevében ezúton is sze-
retne megköszönni minden adomá-
nyozónak. 

Az intézmény tantestülete „Miénk 
ez cirkusz” című előadásával fejez-
te ki köszönetét mindazoknak, akik 
jelenlétükkel megtisztelték rendez-
vényünket. 

Külön köszönjük Ádám Gyula, 
Csincsák Mihályné, a Febagro Zrt., 

a Henerári Szikvíz, a Jozsmár Bt, Király Sándor, Dr. 
Rendek Magdolna, a Royal Sütőipari Zrt. és nem utol-
sósorban a rendezvény házigazdája, Vancsura József-
né nagylelkű támogatását.

Reméljük mindenki jól érezte magát és 2016 novem-
berében ismét találkozunk! 

Mezőgazdasági Szakképző hírei

Falusi vendéglátók gyakorlati 
foglalkozása a KOCH pincészetben

Alapítványi bál Egy nap, a biztonságos 
közlekedés jegyében
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Megemlékezés
Gazdakörünk mély megrendüléssel fogadta választmányi tagunk, Mészáros 
Béla halálhírét.
„Béla bácsi”, hisz így hívtuk legtöbben, gazdakörünk egyik legaktívabb tagja 
volt, hosszú éveken keresztül. Sok évvel ezelőtt a mezőgazdaságból érkezett 
hozzánk. Tudtuk, hogy egy nagy gyakorlati tapasztalattal és tudással rendel-
kező ember, akinek szakmai tanácsait mindig szívesen fogadtuk. Segítségé-
re mindig számíthattunk, sokszor betegen is eljött és aktívan közreműködött 
rendezvényeink sikeres lebonyolításában. 
Halálával egy hosszú, küzdelmekben gazdag életpálya zárult le.
Gazdakörünk megtisztelésnek vette, hogy Béla bácsit a soraiban tudhatta. 
A választmány ülés asztalánál, Béla bácsi széke most már sajnos üres lesz, 
de emlékét megőrizzük, mert hiányozni fog Nekünk is, ez a mindig derűs és 
segítőkész „Ember” 
Gazdakörünk választmánya ezúttal is szeretné kifejezni részvételét az 
elhunyt családjának.

Gazdakör választmánya

A dietetikus tanácsai

Sokan úgy gon-
dolják, hogy télen a 

hidegben többet kell enniük, s gyakran 
a nehezebb, zsírosabb, laktatóbb étele-
ket fogyasztják. Ennek eredménye, hogy 
a tavasz kezdetére néhány kilóval többet 
nyom a mérleg, sőt még fáradtak, levertek 
is lesznek, amit a téli hónapokban kialakult 
vitaminhiánynak tulajdonítanak. Van benne 
igazság, de nem feltétlenül kell, hogy mind-
ez így történjen. 

Egy kis odafigyeléssel (mind a táplálko-
zás, mind az életmód terén), csökkenthe-
tők a szervezetünket terhelő, évszakhoz 
kötődő kellemetlenségek. A kiegyensúlyo-
zott táplálkozás, a helyes életvitel, a megfe-
lelő mennyiségű és intenzitású testmozgás 
nemcsak nyáron, hanem a hidegebb hóna-
pokban is megvalósítható

Alma, körte, valamint a déli gyümölcsök 
számos fajtája ma már Magyarországon is 
egész évben kapható. Ezek a gyümölcsök, 
valamint egyes zöldségfélék, pl. zöldpap-
rika, káposzta, karalábé, kelbimbó, karfiol,  
jelentős C-vitamin-források. 

Mivel a C-vitamin hiánya fáradékonysá-
got és a fertőzésekkel szembeni ellenál-
ló képesség csökkenését okozza, fontos, 
hogy télen is megfelelő mennyiségben jus-
son a szervezetbe, lehetőleg nyers zöldsé-

gek, gyümölcsök formájában
Ha étrendünkben naponta szerepel vál-

tozatosan zöldség, gyümölcs, teljes őrlésű 
pékáru, gabonatermék, hús és húskészít-
mény, tej és tejtermék, valamint legalább 
kéthetente halétel, száraz hüvelyes, ola-
jos magvak, és heti 3-4 db tojás, akkor vita-
minkészítmények nélkül is tudjuk biztosíta-
ni a szervezet vitamin- és ásványi anyag 
szükségletét.

Testsúlyunk megőrzésében jelentős sze-
repe van a helyes nyersanyag-válogatás-
nak és a zsírszegény konyhatechnológi-
ai eljárások alkalmazásának. A legjobb, 
ha a húsok elkészítésénél a sütőben, alu-
fóliában, sütőzacskóban, teflonban kevés 
zsiradékkal történő sütést vagy párolást 
választjuk.

Érdemes naponta 5-ször, de egyszer-
re mindig csak keveset enni, és kisétkezé-
sekre (tízórai, uzsonna) főként gyümölcsö-
ket fogyasztani. 

Télen kevésbé érezzük a szomjúságot, 
ezért tudatosabban kell figyelnünk a napon-
ta szükséges 1,5-2 liter folyadék (cukor nél-
küli gyümölcslevek, citrommal, kevés méz-
zel ízesített tea, ásványvíz, ivóvíz) elfo-
gyasztására.

Faragóné Hován Éva
 Dietetikus

November 14. 
Diabetes Világnap

A Cukorbetegek Jánoshalmi Egyesülete már sok éve működik 
városunkban.  Az egyesület tagjai kezdetektől  fogva rendszere-
sen találkoznak. 2014-től az Egészségfejlesztési Iroda program-
jaival csatlakozott az egyesület életéhez. Havonta szerveztünk 
találkozásokat, vendég előadók voltak, akik színessé tették az 
alkalmakat. Bár az EFI programja lezárult, a kapcsolat megma-
radt. Sőt ebben az évben a 77 Elektronika Kft ( egy vércukormé-
rőket gyártó magyar cég)  pályázatot hirdetett a diabetes világnap 
alkalmából, és segítségét ajánlotta. A jánoshalmi  Cukorbetegek 
egyesülete megnyerte a pályázatot igy nagyszabású szervezés-
be kezdtünk. Meghívtuk a jánoshalmi és környékben lévő cukor-
betegeket, és minden érdeklődőt. 54 résztvevő regisztrált be ezen 
a napon, és töltöttük együtt reggeltől estig az időt. Czeller Zoltán 
polgármester úr nyitotta meg a rendezvényt. Volt előadás az alma 
jótékony hatásairól Czellerné Ádám Mária tolmácsolásában  és 
a  szezonális betegségekről( arcüreg-,fül-garat- gége-gyulladás-
ról és annak szövődményeiről) a védőoltások hasznosságáról  dr 
Szélinger Ágnes fül-orr-gégész előadásában, és természetesen 
cukorbetegségről, s annak szövődményeiről , valamint az egész-
séges táplálkozásról is hallhattak a résztvevők. Vidákovicsné Zsu-
zsa diabetologiai szakasszisztens a cukorbetegség aktuális kér-
déseiről társasjáték szerűen oktatott, míg Faragóné Hován Éva 
az egészséges táplálkozásról, valamint a szénhidrát és kalória-
számítás furfangjairól oktatta az érdeklődőket. 

Bátyainé Éva és Bátyai Fruzsina gondoskodott , hogy ne csak 
„üljünk és hallgassunk” hanem ki-ki egészségi állapotának megfe-
lelően elegendő időt mozogjon is. Igy volt székes torna- aerobic, 
autogén tréning és értorna is.

Az együtt töltött órák gyorsan elteltek, mindenki jól érezte 
magát, ismeretekkel gazdagodva, kicsit elfáradva térhetett haza 
mindenki. 

A napot szinte teljes egészégben velünk töltötte Mészáros Béla 
bácsi is , aki az egyesület elnöke volt kezdetektől fogva. A szer-
vezésben is aktívan részt vett, nemcsak most, hanem minden 
egyes egyesületi gyűlés előtt és alatt. Évekkel korábban többször 
szervezett kirándulásokat is az egyesület részére, és folyamato-
san buzdította a betegtársakat, szavajárása szerint sorstársakat  
a  hallott jó tanácsok betartására. Mivel maga is cukorbeteg volt, 
és küzdött a betegség ellen, szavai mindig hitelesek és biztatóak 
voltak. Mindig kereste a jó megoldásokat, minden újdonság érde-
kelte, és szívesen kipróbált új gyógymódokat.

Súlyos betegségekkel küzdött, míg mostanra a kór bizonyult 
erősebbnek, és Béla bácsi eltávozott közülünk. A hiány, amit 
maga után hagyott óriási. Béla bácsi halála pótolhatatlan vesz-
teség a családja, az egyesület és a város számára is. Nyugod-
jon békében!

dr. Király Ibolya

GÁLA ÉTTEREM 
ÉS PIZZÉRIA

06-77/402-236

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK
December 24-én (csütörtök) 10:00 – 13:00
December 25-én (péntek) ZÁRVA
December 26-án (szombat) ZÁRVA
December 27-én (vasárnap) 10:00 – 22:00
December 28-án ((hétfő) ZÁRVA
December 29-én (kedd) 10:00 – 22:00
December 30-án (szerda) 10:00 – 22:00
December 31-én (csütörtök) 10:00 – 20:00
2016. január 1-én, 2-án, 3-án, 4-én ZÁRVA
Nyitás: 2016. január 5-én kedden 10:00
2014. december 25. csütörtök: Zárva

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

Egészséges téli 
táplálkozás
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Az Agroprodukt Kft. 
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 2015. évi földbérleti díj 
készpénzben történő kifizetése

2015. december 14-től  december 18-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 800–1200 és 1300–1500

Pénteken: 700–1200

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

Elment az órás, 
Ignatovics János

Egy régi emlékem van róla. Ezt szeretném megosztani az olvasókkal. 
Az 19410-es évek végén a házunk a Petőfi és Rákóczi utca sarkán volt. A 

sarkon volt egy üzlet, melyet édesanyám kiadott bérbe a Jokum órás család-
nak. Elég jól ment az üzlet, ezért kerestek órássegédet, hogy besegítsen az 
órák javításába. Jelentkezett náluk Ignatovics János, aki Romániából került 
Magyarországra és órás mesterséget tanult. 

Fiatalon megnősült, egy kiskunhalasi lányt vett felesé-
gül. Halasról járt át Jokumékhoz dolgozni. Néhány év múl-
va elváltak, majd Jánoshalmán újra nősült. Rendeződött az éle-
te. Született egy kislánya. Boldogan éltek, már saját házukban laktak.  
Most visszatérek az én emlékemre. Nagyon jóban voltunk a Jokum-család-
dal, meg a segéd úrral is. Édesanyámék mikor mentek ki a földre dolgozni 
viccesen odaszólt a segéd úrnak, hogy vigyázzon ám a lányra. Én akkor 13 
éves voltam. Ezt a mondatot sosem felejtette el, meg én sem. 

Halála előtt három héttel meglátogatott. Felidéztük emlékeinket és erőt 
egészséget kívánva köszönt el. 

Nyugodj békében!                           Turcsányi Mihályné.
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H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3.   
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014  
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa:  
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

 kedd, csütörtök 1330-1630.

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

FIGYELEM – FIGYELEM – FIGYELEM
A sportcsarnok parketta felújítása november közepén befejeződött. 

Kérünk minden használót,  
hogy utcai cipőben ne használják a játékteret.

Közös érdekünk a parketta megóvása!

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni! 

BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1hét) jelezze szándékát!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. 

Alkalmakra és folyamatosan. 
Irodák és közösségi terem.  

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó  
házi bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet:  

06 -77/401-001 és a 06 -77/401-344 telefonokon 

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2015. november hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

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

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

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

Ferenczi Jánosné  
sz:Urfi terézia  élt: 82 évet
Dr. Zámbó László élt: 71 évet
Molnár Ferenc élt: 73 évet
Lógó Pongrác élt: 94 évet
Zámbó Máté élt: 80 évet
Szabó Józsefné  
sz: Pintér Franciska élt: 94 évet
Csernók Ferenc élt: 63 évet
Hugyi Ferencné  
sz: Rajcsány Mária élt:  54 évet

Ignatovics János  
               órásmester  élt: 95 évet
Huszti Jánosné  
sz: Suller Mária élt: 86 évet
Zsigmond Matild élt: 92 évet
Blanda Lászlóné  
sz: Borsos Teréz élt: 80 évet
Miskolczi György élt: 54 évet
Béleczki József élt: 79 évet
Kis Margit élt: 78 évet
Gusztonyi János élt: 89 évet

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2015. november hónapban a következő 
elhunytak temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„A halál csak egy állomás az örök vándorlásban,  
röpke pillanat az idő végtelenségében.”

G. Hajnóczy Rózsa 

Nagy  Zsolt ügyvezető

Simonyi Mihály (1955) Marancsik Istvánné sz. Katona Julianna  (1935)
Patocskai Sándorné (1932)  Bánóczki János (1929) 
Dobó Istvánné (1920)  Kovács Józsefné (1935)

Kollár Mátyásné (1942)
Gyetvai Imre Ferenc (1939)

Bozóki József (1938)
Binder Józsefné (1936)

Illés Anna (1925)
Mészáros György (1963)

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, ismerősöknek, akik

Miskolczi György 

gyászmiséjén és temetésén részt vettek és 
elhozták sírjára a tisztelet és szeretet virágait.

Gyászoló család

„Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár,
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.”

(Friedrich Schiller )
EMLÉKEZÉS

Csóti János
 halálának 1. évfordulójára

lánya: Adél és felesége: Ági

Az Agrobisnis Kft. 
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 2015. évi földbérleti díj 
készpénzben történő kifizetése

2015. december 14-től  december 18-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 800–1200 és 1300–1500

Pénteken: 700–1200

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

STÍLUS ÜZLET

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

Decemberi akciója
Vásárolj és nyerj egy mikrosütőt!

Hetente más-más termékek akciós áron december 24-ig 
További részletek az üzletben!

Minden kedves vásárlónknak békés, 
boldog ünnepeket kívánunk!

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

2015. 
december 
hónapban 
nem lesz 
Kirakodó 

vásár

MINDEN JÁNOSHALMI LAKOSNAK 
BOLDOG KARÁCSONYT ÉS  

SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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„Tisztes helytállás”
11.08.

Felnőtt
Jánoshalmi FC - Kalocsa 0:1 (0:0)

Jánoshalma. 100 néző gólszerző: Vuits Vik-
tor 63’
Jók a JFC csapatából: Urlauber István, 
Nagy Dániel, Lódri Ferenc
Gieszinger Ferenc edző: Fegyelmezett 
védekezésünkkel csupán megnehezíteni 
tudtuk ellenfelünk dolgát.

U.19 mérkőzés:
Jánoshalmi FC- Kalocsa 0:2 (0:1)

Gólszerzők: Katus Róbert 5’, Csikós Domi-
nik 81’
Jók a JFC csapatából: Bogdán Patrik, 
Hegedűs Máté
Gieszinger Ferenc edző: – Megérdemelt 
vendégsiker.

„Szurkolóink  
NAGYDOB-ra verték 

a győzelmet”
11.15.

Akasztó-Jánoshalmi FC  1:2  (0:1)

Akasztó, 100 néző
Gólszerzők: Megyes Mihály a 88’, illetve 
Kovács Máté 28’,90’

Jók a JFC csapatából: Kovács Máté, Nagy 
Dániel, Sejben Péter
Gieszinger Ferenc edző: – A mérkőzés 
során többször is megszerezhettük volna a 
második gólunkat, de így sem rossz.

U-19 mérkőzés:
Akasztó. Jánoshalmi FC 1:1 (1:0)

Gólszerzők: Akasztói részről:38’, illetve 
Sánta Robin 49›
Gieszinger Ferenc edző: A szezon leggyen-
gébb játékát produkáltuk, nem is érdemel-
tünk győzelmet.

A 11. hó 22-re sorsolt Jánoshalmi FC – 
Baja mérkőzés a pálya alkalmatlansága 
miatt elmaradt. Valószínűleg február 21-én 
kerül megrendezésre. Ezzel az őszi szezon 
befejeződött. Csapataink tisztes helytál-
lást produkáltak az új osztályokban. Folyta-
tás tavasszal. Köszönjük szurkolóink kitar-
tó biztatását!

Horváth Mihály  elnök

A Jánoshalmi Futball Club  
novemberi mérkőzései

Az elmúlt időszak túrái: 
2015.október 24-én a Világ Gyaloglónap alkalmára szervezett túra 
célja a Zsivány-domb megtekintése volt.
A Zsivány-domb környékünk legmagasabb pontja: tengerszint felett 
160 méter.
Túra útvonala: Kunfehértó központ -Zsivány-domb és vissza Kun-
fehértó.
A 12 km távot 8 fő részvételével teljesítette a csapat.

 2015.november 7-én Jánoshalma – Kisráta útvonallal egy rövidebb 
7 km-es túrára került sor. A köd és a hideg ellenére erre a túrára 23 
fő vállalkozott. Az egész napos nagy ködnek köszönhetően a ter-
mészet igen különlegesen titokzatos és mesésen szép volt.
 Képek az felső három kép az október 24-i túráról, a többi felvéte-
lek a november 7-i túráról készültek.

Csillag Erzsébet

Nordic Walking hírek 

Nevezési határidő: 
2015.december. 17. (csütörtök)  1800

Sorsolás: 
2015. december. 18. (péntek) 1800

Első bajnoki forduló:
2015.december.  21.  (hétfő) 1600 

2015.december.  22.  (kedd) 1600 

2015.december.  23.  (szerda) 1600 

2015. december. 27. (vasárnap)  1600 (A 
csapatok nevezésétől függően ) 

2015.december.  28.  (hétfő) 1600 

2015.december.  29.  (kedd) 1600 

2015.december.  30  (szerda)        1600 

Nevezési díj:  20 000.-/csapat
A kupa védője:         EXTRACTUM PHARMA

A kupa fővédnökei:
Czeller Zoltán Jánoshalma Város Polgármestere
Juhász Zsolt a Városgazda Kft. ügyvezető igazg.

A torna rendezője:   Városgazda Kft. 
                             (Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok)
A torna szervezője:
 Szabó Gábor a Verseny Bizottság Elnöke
Fizetés   –      Tanuszoda pénztárában
Nevezés –      Számla ellenében

 
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 megvál-
tania a látogatói jegyet. (pl. Szilveszteri Kupa 1 x 600 Ft)

Megértésüket megköszönve - 
Mindenkit szeretettel vár a Verseny 

Bizottság!!!
Jánoshalma, 2015. november 23..

TÖMEGSPORT - FIGYELEM - TÖMEGSPORT

Szilveszteri Kupa

BOLDOG  KARÁCSONY MEGHITT BÉKÉJÉT ÉS 
AZ ÚJ ÉV MINDEN  ÖRÖMÉT KÍVÁNJA  a 

Jánoshalmi Női Kézilabda SE

Kézilabdás üzenet
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Anya köny vi hí rek
született:

2015. november hónapban

Házasságkötés nem volt

GRATULÁLUNK!

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

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

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

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

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

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, 

Ügyvezető: Lihtenberger Csilla  
Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. 
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.  

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

Tesch Kristóf Zoltán (Anyja neve: Bobár 
Mónika), Csámpai Péter (a.n.: Csámpai 
Ilona), Torma Olivér (a.n.: Heibl Anita).

A HENDROSZ Kft. decemberben minden adventi vasárnap nyitva tart!
Dózsa Gy u. 75: december 6-13-20-án 06:00 – 17:00 
                        december 27-én 6:00 – 13:00
Rákóczi u. 12: december 6-13-20-án 6.00-13.00
Kálvária u. 4: december 6-13-20-án 6.00-13.00
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!

Rendőrségi hírek

Jánoshalmi tűzoltók  
hívószáma: 

06-77/401-070

Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben ve he tő igény be!

December: 4. Dr. Gregó Sándor, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr. Kishonti 
Attila, 8. Dr. Csoboth Johanna, 9. Dr. Csoboth Johanna, 10. Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. 
Dr. Csoboth Johanna, 13. Dr. Csoboth Johanna, 14. Dr. Kishonti Attila , 15. Dr. Mikó Attila, 16. Dr. Szűcs 
Kornél László, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr. Szűcs Kornél László, 19. Dr. Szűcs Kornél László , 20. Dr. 
Szűcs Kornél László, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. 
Csoboth Johanna , 25. Dr. Kishonti Attila, 26. Dr. Mikó Attila  , 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. 
Kishonti Attila, 29. Dr. Mikó Attila, 30. Dr. Gregó Sándor, 31. Dr. Szűcs Kornél László. 

2016. január 1. Dr. Szűcs Kornél László, 2. Dr. Szűcs Kornél László, 3. Dr. Szűcs Kornél 
László.

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.  
Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart. Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill.  

az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088

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

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

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

A Jánoshalma Rendőrőrs munkatársai 
2015. november 18-án bűnügyi őrizetbe 
vették K. L. jánoshalmi lakost, aki a város 
területén szeptember hónaptól kezdődő-
en összesen 7 személygépkocsit tört fel és 
azokból készpénzt és iratokat tulajdonított 
el. A nyomozás során megállapítható volt, 
hogy az elkövető a járműveket azért tör-
te fel, mert azokban látható helyen volt női 
táska, autóstáska, övtáska. Az esetek több-
ségében a rongálással több kárt okozott 
az elkövető, mint az elvitt készpénz össze-
ge, nem beszélve az iratok pótlásával járó 
bosszúságról. 

Ismételten kérjük a lakosságot, hogy ne 
hagyjanak a járműveik utasterében olyan 
tárgyat,  ami csábítaná az elkövetőket . A 
sértettek okmányai egyébként egy kivételé-
vel, a rendőrségnek sikerült visszaszolgál-
tatnia a sértetteknek.

A Kiskunhalasi Járásbíróság egyéb-
ként az elkövetőt előzetes letartóztatás-
ba helyezte. 

November hónapban nemcsak János-
halmán, de a környező településeken is 
több olyan lopás történt, amikor az elköve-
tő a nyitva hagyott utcai kapun és bejárati 
ajtón bemenve az elől hagyott pénztárcát, 
irattartót tulajdonította el. Egy vidéki telepü-
lésen, és Jánoshalmán követett el bűncse-
lekményt  O. G. hódmezővásárhelyi lakos, 
akit a Jánoshalmi Rendőrőrs beosztottai 
2015. november 29-én a hajnali órákban 
fogtak el. Nevezett a kihallgatása során töb-
bek között elismerte, hogy 2015. november 
19-én a kora esti órákban egy Jánoshalma 
Halasi utcában lévő nyitott házból tulajdo-

nított el pénztárcát iratokkal és kb. 10.000  
Ft-tal együtt. 

A hideg idő miatt a Rendőrőrs munkatár-
sai több időt fordítanak a település peremén 
lévő erdők ellenőrzésére. 2015. november 
20-án a kora délutáni órákban a Jánoshal-
ma Tavasz utca folytatásában lévő erdőt 
ellenőrizték, amikor tetten érték K. K. és K. 
A. helyi lakosokat valamit két kiskorú gyer-
meküket, amint egy kézi fűrésszel több 
akácfát vágtak ki. 

Nevezettek előállításra kerültek, a tulaj-
donos pedig visszakapta a tőle eltulajdoní-
tani szándékozott fákat. 

2015. november 20-án este illetve éjsza-
ka H. M. és Sz. R. helyi lakosok – akik még 
csak 14 illetve 16 évesek, tehát fiatalkorú-
ak – a város több pontján autókat törtek fel, 
rongáltak meg, illetve 7 járműről „csak” a 
márkajelzést feszítették le. Nevezettek elfo-
gásában és így a bűncselekmény sorozat 
eredményes felderítésében hathatós segít-
séget nyújtott az egyik sértett és annak 
fia, akik az elkövetők egyikét a bűncselek-
mény helyszínén visszatartották. Segítsé-
güket köszönjük! 

Nevezettek a kihallgatásuk során beis-
merő vallomást tettek, melynek során nem 
tudtak elfogadható magyarázatot adni a tör-
téntekre.   

Az értelmetlen cselekmény sorozat jogo-
san váltott ki felháborodást nemcsak a sér-
tettek, hanem minden jogkövető állampol-
gárban, egyben felveti a szülői felelősség 
kérdését is.

Ne engedjen be idegent háza 
udvarába és a lakásába se!
Mindig zárja be a kaput és laká-
sa ajtaját!
Ne dőljön be a különböző ürü-
gyeket felhozó idegeneknek!
Inkább legyen bizalmatlan, mint 
becsapott!
Ne tartson otthonában nagyobb 
összegű készpénzt!

A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ 
– és a Polgármesteri Hivatal alkal-
mazottjainak fényképes igazolványa 
van, ezt mindig kérjék el tőlük!
A szolgáltatók munkatársai pénzt 
nem szednek, túlfizetés esetén sem 
visznek pénzt a fogyasztóknak.
Amennyiben gyanús személyeket 
látnak, hívják a Rendőrséget  a 
06-20/539-64-99 06-77/423-255; 
107; 112 telefonszámok egyikén

Kéménytűz  
Szerencsére nem keletkezett nagyobb tűz kedden este Jánoshalmán, 

ahol egy kémény belső tere izzott. A helyi önkormányzati tűzoltók vonultak 
a helyszínre, és megtették a szükséges intézkedéseket. Nem árt az óvatos-
ság, a fűtési szezonban számtalan esetben riasztják a tűzoltókat kémény-
tüzekhez. November 17-én este érkezett segítségkérés Jánoshalmáról, a 
Kazinczy utcából. A bejelentő szerint a kazánházban lévő kémény belső tere 
izzott. A helyi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, az izzó része-
ket visszahűtötték, a tüzelőberendezést pedig elzárták. Nagyobb tűz nem 
keletkezett- tudtuk meg a megyei katasztrófavédelem sajtóügyeletesétől.

Garázstűz
Kigyulladt egy garázs Jánoshalmán, a Fürdő utcában. A helyi önkor-

mányzati tűzoltók mellett kiskunhalasi egységet is riasztottak a hely-
színre. A lakók nem kis lélekjelenlétről tettek tanúbizonyságot azzal, 
hogy kitolták a garázsból az ott parkoló autót.

Néhány perc alatt eloltották a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók a lán-
gokat, amelyek egy Fürdő utcai garázsban lobbantak fel. Mint a megyei 
katasztrófavédelemtől megtudtuk, a tűz a tetőszerkezetet érintette, de nem 
terjedt tovább. A tulajdonos és családja nem pánikolt be és a garázsban par-
koló autót kitolták a szabad ég alá, így nem károsodott. Az esethez riasztot-
ták a halasi tűzoltóság egységét is. 

Lakásba kellett 
behatolnia a 
tűzoltóknak

Lakásba történő behatoláshoz kérték a jánoshalmi önkor-
mányzati tűzoltók segítségét Jánoshalmán, a Kölcsey 
Ferenc utcában szerdán délután. A tűzoltók a lakásba beju-
tottak, majd a segítségre szoruló lakót átadták a mentőknek, 
a helyszínt pedig a rendőrségnek.

A tűzoltóknak minden rendkívüli helyzetet meg kell oldaniuk. Ilyen volt 
az a borotai eset is, amikor több ezer köbméternyi hígtrágyába zuhant vad-
disznókat kellett menteniük a jánoshalmi és bajai egységeknek november 
11-én délután.

 A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Borota határából 
érkezett a jelzés, hogy egy telephely 9500 köbméternyi hígtrágya tárolójába 
csúszott tizenegy vaddisznó. Az állatok maguktól nem tudtak volna kimász-
ni szorult helyzetükből. A helyszínre érkező jánoshalmi és bajai egységek 
kötél, valamint létrák segítségével mentették a vadakat. A nem mindenna-
pi akciót egy állatorvos és egy vadász felügyelte- közölte Kovács Andrea, a 
megyei katasztrófavédelem szóvivője.

Üldözőbe vette megmentőjét
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
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